
Gods Beeld 
Zondag 19 september 2021 morgendienst 

 
Tekst: Genesis 1:26-27 
En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij 
hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele 
aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. En God schiep den mens naar Zijn 
beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze.  
 
Punten: 
1. Geschapen 
2. Verwoest 
3. Hersteld 
 
Vragen bij de preek: 

• Bij 1e punt 
o Wat is het verschil tussen mensen en dieren? In de schepping? In het sterven? 
o Hoe waren wij mensen voor de zondeval anders dan nu? 

• Bij 2e punt 
o Kun je uitleggen wat de zin “God eist Zijn Beeld terug” betekent? 
o “Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij ze” Wat betekent deze opdracht van de Heere 

concreet voor je uiterlijk, kleding, gedrag, enz.? 

• Bij 3e punt 
o Wij hebben twee dingen nodig: vergeving en vernieuwing. Wat is dat?  
o Gods kinderen zijn wedergeboren, herschapen door de Heilige Geest. Is Gods Beeld 

al hersteld in hun leven? Zoek het antwoord in de kanttekeningen Kol. 3:10 + Ef. 4:24 
 
Belangrijke teksten: 
Kolossenzen 3:10  En aangedaan hebt den nieuwen mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het 
evenbeeld Desgenen Die hem geschapen heeft; 
Efeze 4:24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en 
heiligheid. 
 
Uit de bronnen: 
 
Johannes Calvijn op Genesis 1:26 (dus de punten zijn vanmorgen ontleend aan Calvijn) 
Omdat door Adams val Gods Beeld in ons verwoest is, moet uit de herstelling beoordeeld worden 
van welke aard het is. Paulus zegt dat wij door het Evangelie vernieuwd worden naar het Beeld Gods. 
Volgens hem is de geestelijke wedergeboorte niets anders dan het herstel van Gods Beeld (Kol. 3:10, 
Ef. 4:34) 
 
Thomas Boston in de “Viervoudige staat” aan einde van de beschrijving van de staat der rechtheid 
Helaas! Hoe zijn wij gevallen! Hoe zijn wij gedompeld in een afgrond van ellende! De zon is over ons 
ondergegaan, de dood is in onze vensters geklommen. Laat ons dan neerliggen in onze schaamte, en 
dat schande ons overdekke. Toch is er hoop voor Israël, dezen aangaande. (Ezra 10:2) Komt dan, o 
zondaar, ziet naar Jezus Christus de Tweede Adam. Staat af van de eerste Adam en zijn verbond. 
Komt over tot de Middelaar en Borg van het nieuwe en betere verbond en laat uw hart zeggen: Wees 
ons ten Overste en laat toch deze aanstoot onder Uw hand wezen (Jes. 3:6).Laat uw oog vlieten en 
niet ophouden, omdat er geen rust is, totdat het de HEERE van den hemel aanschouwe, en het zie. 
(Klaagl. 3:49-50). 


