
De ware Godsdienst 
Zondag 22 januari 2023 middagdienst 

 
Schriftgedeelte: Deuteronomium 4:15-31 
Tekst: Heidelbergse Catechismus zondag 35 
Vr. 96 Wat eist God in het tweede gebod? 
Antw. Dat wij God in generlei wijze afbeelden, en op geen 
andere wijze vereren, dan Hij in Zijn Woord bevolen heeft.  
 
Vr. 97 Mag men dan ganselijk geen beelden maken? 
Antw. God kan noch mag in generlei wijze afgebeeld worden. 
Maar de schepselen, al is het dat zij mogen afgebeeld worden, 

zo verbiedt toch God, hun beeltenis te maken en te hebben, om 
die te vereren, of God daardoor te dienen. 
 
Vr. 98 Maar zou men de beelden in de kerken als boeken der 
leken niet mogen dulden? 
Antw. Neen; want wij moeten niet wijzer zijn dan God, Dewelke 
zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende 
verkondiging Zijns Woords wil onderwezen hebben.

Punten:  
1. Gods beeld (vr. 96a+97) 
2. Gods Woord (vr. 96b + 98) 
3. Gods ijver (want Ik, de HEERE uw God, …..) 

 
Vragen bij de preek:  

• Bij 1e punt 
o Waarom kan en mag God niet afgebeeld worden? En de Heere Jezus? 
o Wat is een karikatuur? Wat heeft dat woord te maken met het beeld dat wij over God in 

ons hoofd hebben? 

• Bij 2e punt 
o Wat leert het tweede gebod over de manier waarop onze kerkdiensten verlopen? 
o Wat is de opdracht van het tweede gebod? 

• Bij 3e punt 
o Wat is “ijverig”? Welk voorbeeld gebruikte de dominee daarbij? 
o Hoe kunnen zonden van ouders doorwerken bij hun kinderen en kleinkinderen?  

 
Belangrijke teksten: 
Exodus 20:4-6 Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in 
den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder 
de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE uw God, ben een 
ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid 
dergenen die Mij haten; En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die Mij liefhebben en Mijn 
geboden onderhouden. 
 
Hebreeën 1:3a Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner 
Zelfstandigheid 
 
Uit de bronnen: 
Ds. G.H. Kersten in preek over zondag 35 
Maar het onderwijs uit Gods Woord is ons niet vreemd. Wij hebben het in huis. Wij lezen er in 
des morgens, des middags en des avonds. Of verslapt dat ook al? Is het ons de moeite niet 
meer waard om een ogenblik af te zonderen tot onderzoek met elkaar van dat Woord? Hebt gij 
het zo druk? Jongens, lees je dat Woord nog op je werk? Heb je een Bijbel in je zak, zodat 
je daarin na het eten lezen kunt? Als u op reis bent, of een zwervend leven hebt, verzuim dan 
niet Gods Woord bij u te steken. Kom je ‘s zondags nog ijverig op tot Gods Huis of is het de 
ene zondag wat te koud en de andere zondag weer wat anders? 
 


