
mentorhandleiding 17.3 HET TWEEDE GEBOD 

leerdoel 

wat je gaat behandelen 

bijbelstudie Jes. 44:1-28 
lesstof 
Verschil tussen eerste en tweede gebod 
Het eerste gebod vraagt dat we God alleen dienen, het tweede dat we Hem op de juiste wijze dienen. 
 
Wat houdt beeldendienst in? 
Alle volken rond Israël dienden hun goden door middel van beelden. Kenmerkend voor beeldendienst 
is, dat je je eigen god ontwerpt, je maakt hem zichtbaar, zoals jij je hem voorstelt, je neemt hem mee 
en zet hem neer waar je maar wilt. In feite heers je over je eigen god. Zò wil God niet gediend worden. 
 
Waarom wil God geen beeldendienst? 
-God wil niet dat wij door middel van een beeld macht over Hem krijgen; God is de vrije en de 
almachtige God 
-God is met niets en niemand te vergelijken; door een beeld haal je Hem omlaag, je 'vangt' Hem nooit 
in een beeld 
-God is de God van het verbond. Hij heeft Zichzelf aan ons verbonden door zijn Woord, door zijn 
beloften. We hoeven Hem niet dichtbij te halen, Hij is dichtbij. 
 
Denkbeelden van God 
We maken meestal geen echte beelden van God, maar wel denkbeelden. We kunnen allerlei 
vertekende beelden van God hebben, 'karikaturen'. Voorbeelden zijn: denken dat God voortdurend 
oplet of je zondigt en vooral straft, of denken dat God het niet zo nauw neemt, Hij is immers vooral een 
Redder, denken dat God veraf is en niets in dit leven voor je kan doen.  
Eigenwillige eredienst is God dienen op jouw manier, omdat jij vindt dat het zo goed is, zonder in de 
Bijbel te onderzoeken hoe God zelf wil dat je Hem dient. Bij eigenwillige eredienst zijn jouw ideeën 
belangrijker dan Gods wetten.  
Vormendienst is het dienen van God door gebruiken en rituelen, zonder dat je God als Persoon dient,  
zonder dat je je realiseert dat er een band is tussen de heilige God en jou. 
 
Een goed beeld van God 
God Zelf vertelt Wie Hij is. Door je te verdiepen in zijn Woord, krijg je een goed beeld van God, dat 
zich ook steeds verdiept. God is te groots voor een 'statische voorstelling'. 
 
Van ouders op kinderen 
Als ouders God niet goed dienen, vindt God dezelfde zonden meestal terug bij hun kinderen. Vaak 
gaat het van kwaad tot erger, als de onachtzaamheid en het niet nauw luisteren naar Gods woord 
verder gaat. Dat geeft een grote verantwoordelijkheid aan ouders, zij zijn het die Gods beloften en de 
dienst aan Hem doorgeven. Aan ieder die Hem trouw dient wil God zijn zegen geven tot in verre 
geslachten. 

wat je wilt bereiken 

- het verschil tussen het eerste en tweede gebod kennen  
- weten wat beeldendienst is, waarom God daardoor niet gediend wil worden, dat illusteren met 

Jes. 44 
- voorbeelden van denkbeelden van God kennen 
- weten hoe je God goed leert kennen en aangeven hoe jijzelf Hem kent 
- het tweede deel van dit gebod kunnen uitleggen 
- kunnen vertellen hoe je zelf het tweede gebod kunt houden 

handvat voor de mentor:  

zingen: Ps. 86; Ps 97; Ps 106; E&R 139 
bijbel: Ex. 32,33; Deut. 4 ;15-20; Jes. 44 belijdenis: HC zd 35 vr/antw 96,97,98 

literatuur: C. Bijl, Uit dankbaarheid leven, pag. 20-28; J. Douma, De tien geboden. 

de lesstof is verder uitgewerkt in 
de map voor de jongeren 



lesindeling 
 
bijbelstudie Jes. 44:1-28. Bekijk eerst Jes. 44:6-20 
 

- Veel mensen lezen dit gedeelte met een glimlach. Waarom? 
- In dit gedeelte komt goed uit wat beeldendienst is, nl. heersen over je eigen god. Leg uit. 

Beeldendienst past niet bij God vanwege drie redenen:  
1. God wil niet dat wij door middel van een beeld macht over Hem krijgen, Hij is de almachtige God 
2. God is met niets en niemand te vergelijken, je 'vangt' Hem nooit in een beeld 
3. God is de God van het verbond. Hij heeft Zichzelf aan ons verbonden door zijn Woord en beloften, 
we hoeven Hem niet dichtbij te halen, Hij is dichtbij. 
Deze drie redenen staan genoemd in Jesaja 44. Wijs ze aan in vs.1-8 en 21-28. 
 
 
 
opdrachten 
 
Bespreek samen dat ieder zich een beeld vormt van wie God is. Dat 
krijg je altijd, door je bijbellezen, door preken, gesprekken enz. Ook 
de bijbel spreekt over God in vergelijkingen. Hoe stel je je God 
voor? Wanneer krijgt zo’n voorstelling trekken van beeldendienst? 
Deze zaken bespreek je met de jongeren in de opdracht ‘beeld’ op 
de volgende pagina. 
 
 
 
 
Gebruik de driehoek van de uitlegregels en vul het schema uit de jongerenmap in voor het tweede 
gebod. Welke zonden verbiedt God? Hoe houd je dit gebod? Hoe laat je in dit gebod je liefde en dank 
aan Hem zien? 
(NB. Mentor: leg hierbij uit wat het verschil is tussen het eerste en tweede gebod). 
 
 
 
Bekijk twee ontsporingen in het dienen van God. Verdeel de groep in tweeën. Elk groepje bekijkt één 
van de twee onderstaande punten. Zoek met elkaar een antwoord op de vragen. Daarna vertellen de 
twee groepen hun resultaat aan elkaar.  
Onderwerp 1: Eigenwillige eredienst, dat is God dienen op jouw manier, omdat jij vindt dat het zo goed 
is, zonder in de Bijbel te onderzoeken hoe God zelf wil dat je Hem dient. Bij eigenwillige eredienst zijn 
jouw ideeën belangrijker dan Gods wetten.  
Onderwerp 2: Vormendienst, dat is het dienen van God door gebruiken en rituelen, zonder dat je God 
als Persoon dient,  zonder dat je je realiseert dat er een band is tussen de heilige God en jou. 
Opdracht:  a: vertel in eigen woorden wat eigenwillige eredienst/vormendienst is. 

b: zoek op in de bijbel hoe je ondw. 1 tegenkomt bij Korach en ondw. 2 bij de 
Farizeeën en leg dat uit. 
c: kun je voorbeelden bedenken bij je ondw. in de kerk of in je eigen leven?  

   

thuis verder werken en/of toetsen 

lezen les 17.4 
opdrachten: 
- Spreek hoe je verder werkt aan project ‘10-nu’ en wie dat doet. 
- In de les van 17.3 staan een aantal teksten over hoe je God moet dienen. Om Hem goed te dienen 
moet je Hem wel goed kennen! Zoek minstens 3 teksten op die iets over de Here God vertellen. Neem 
ze volgende keer mee, je kunt ze goed gebruiken als je praat over Gods heilige naam. 

 
 

 
 
 
--------- 

door de 



Beeld 
Je ontkomt er niet aan dat je je een beeld vormt van God. Je bedenkt wie Hij voor je is, bepaalde 
eigenschappen van Hem heb je leren kennen en liefhebben. Door in de bijbel te lezen heb je een 
bepaalde voorstelling van God gekregen, of door wat anderen aan je vertelden. De Bijbel zelf gebruikt 
ook voorbeelden om iets aan te geven over God. God is sterk en krachtig als een leeuw, zorgzaam als 
een herder, liefdevol als een vader. 
 
Hieronder staan verschillende plaatjes. Welk plaatje past goed bij jouw beeld van God? (Je mag er 
ook een eigen aan toevoegen). Waarom?  
Klopt dat beeld met wat je in de bijbel leest?  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bespreek met elkaar wat het mooie van dergelijke vergelijkingen is en wat het gevaar is. 
Kijk even terug naar de drie redenen tegen beeldendienst uit de bijbelstudie. Hebben die ook iets te 
zeggen over jouw beeld van God? 
Wanneer wordt je eigen voorstelling van God beeldendienst? Lees daarbij HC zd 35, v/a 96-98. 

 

 
zondag 

 
maandag ..…my life….. 
dinsdag ..…my life….. 

woensdag..…my life….. 
donderdag ..…my life….. 
vrijdag ..…my life….. 

zaterdag ..…my life….. 

door de vingers zien.. 



 

 
Ik ben de HEER, dat is 

mijn naam. 
Ik deel mijn majesteit 
niet met een ander, 
noch de lof die mij 

toekomt met een beeld. 
Jesaja 42:8 


