
Zondag 35 
 
Ter voorbereiding: 

- Lees zondag 35 door en zoek de verwijsteksten op. 
- Lees ook het tweede gebod nog eens rustig door (Ex. 20:4-6). 

 
Vragen: 

1. Zondag 35 gaat over het tweede gebod, het verbod om God af te beelden. In dit 
gebod gaat het niet alleen over beelden van hout of steen, maar ook over 
bijvoorbeeld verkeerde denkbeelden over God. Denk eens na over jouw Godsbeeld. 
Hoe kom je daaraan? Is het Bijbels? 

2. Kun je, naast de bekende voorbeelden van beeldendienst in de kerk, ook actuele 
voorbeelden geven van de overtreding van het tweede gebod? 

3. Verbiedt dit gebod alle beeldende kunst? Zou beeldende kunst ook een plaats 
kunnen hebben in de eredienst? 

4. In het tweede gebod noemt de Heere Zichzelf “een ijverig God”. Wij zouden zeggen: 
jaloers. Voor mensen is het meestal niet goed om jaloers te zijn. Waarom is dit bij 
God anders? Hoe zou jij deze eigenschap van God in je eigen woorden omschrijven? 

5. Ieder gebod uit de wet van God heeft ook een positieve kant. De Heere wil niet zo 
maar iets verbieden, Hij heeft daar altijd iets goeds mee op het oog. Wat zou de 
Heere met dit tweede gebod van ons verlangen? 

 
Verdieping (Bijbelstudie): 
Het tweede gebod kent een wraakgedeelte (“tot in het derde en vierde geslacht…”) en een 
belofte (“aan duizenden…”). Hoe moeten we het zien dat God zonden aanrekent in het 
nageslacht? De Heere heeft toch duidelijk gezegd dat Hij de kinderen nooit zal straffen voor 
wat hun ouders deden? Je kunt die belofte lezen in Ezechiël 18. Lees dat hoofdstuk eens 
rustig door en denk na over de volgende vragen: 

- De Heere reageert in dit hoofdstuk op een spreekwoord dat gebruikt werd in Israël. 
Welk spreekwoord is dat? Wat betekent het? 

- Wat vindt de Heere van dit spreekwoord? Wat zegt Hij in dit hoofdstuk over het 
straffen van de nageslachten? 

- Dit hoofdstuk lijkt in tegenspraak met wat de Heere zegt in het tweede gebod over 
het “bezoeken van de misdaad der vaderen aan de kinderen”. Toch is hier geen 
tegenstelling. Kun jij voor jezelf bedenken en onder woorden brengen waarom niet?  

 
Om mee te nemen: 
Mediteer eens over het prachtige antwoord van Calvijn uit de Catechismus van Genève over 
de belofte en bedreiging in het tweede gebod. 
 

158. Predikant: Waarom noemt Hij hier duizend geslachten en bij het 
dreigement slechts drie of vier? 
Kind: Om duidelijk te maken, dat het Hem meer eigen is goedheid en 
mildheid te bewijzen dan strengheid en hardheid; zoals Hij betuigt dat Hij 
geneigd is goed te doen, en traag is in het vertoornd zijn. 


