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Kringpaper 

Exodus aflevering #6 – De verbeelding 

Bij de prekenserie over Exodus worden telkens kringpapers geschreven. 

De preek vormt het uitgangspunt voor een mooi, diepgaand gesprek op 

de huiskring. Mocht je de preek gemist hebben, dan is die (meestal) 

terug te lezen / kijken via jaarthema.nl op de pagina van de 

betreffende aflevering.   

 

Gespreksvragen 

1. Wat is jouw antwoord op de vraag: wie is God voor je? Wat is jouw beeld van God? Hoe is dit 

beeld tot stand gekomen? Wat betekent het voor je? 

 

2. Onderstreep één van de onderstaande woorden (het zijn beelden/namen/eigenschappen van 

God, van Jezus Christus). Onderstreep het woord dat nieuw voor je is en/of vervreemding bij je 

oproept. Wat doet dit beeld met je? Wat vind je er mooi of moeilijk aan? Waar vind je het in de 

Bijbel?  

 

Heilig, Rechtvaardig, Liefdevol, Eeuwig, Wijs, Barmhartig, Nederig, Almachtig, Alomtegenwoordig, 

Helper, Koning, Krijgsheld, Rechter, Vredevorst, Herder, Genezer, Lam, Leeuw, Mysterie, Mensenzoon, 

Herder, Hoeksteen, Hogepriester, Licht, Brood, Weg, Waarheid, Leven, Wijnstok. 

 

3. Herken je de mogelijkheid een beeld van God te creëren, wat je zelf het best uitkomt? Een beeld 

dat vooral beantwoordt aan hoe jij wil dat God is (in plaats van wat God over zichzelf zegt)? Of 

anders gezegd: zijn er dingen in de bovenstaande rij dingen die je liever weglaat? Waarom is dat? 

Zou het juist bevrijdend/verdiepend kunnen zijn, deze kant van God beter te leren kennen? 

 

4. Lees (samen) Exodus 32,1-14. Noteer tekens bij de verzen: 

 

? = Hoe zit dit? 

! = Dit is belangrijk 

+ = Dit spreekt me aan 

- = Dit vind ik moeilijk 
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Verdiepende vragen bij dit tekstgedeelte: 

- Kun je je voorstellen dat God zo reageert? 

- Wat vind je van het optreden van Mozes?  

- Het Oude Testament werkt toe naar de komst van Jezus Christus. Welke lijnen kun je trekken 

tussen dit gedeelte en Jezus?  

 

Sluit af door samen te bidden en danken. Spreek af dat één iemand, of bijvoorbeeld iedereen één 

eigenschap (zie onderstaand) van God noemt in het gebed. Wees steeds even stil na het noemen van de 

eigenschap, om zo tot je door te laten dringen wie God is. 

 

U bent eeuwig. 

U bent goed. 

U bent wijs. 

U bent almachtig. 

U bent barmhartig. 

U bent rechtvaardig. 

U bent liefdevol. 

U bent nederig. 

U bent heilig. 

U bent alomtegenwoordig. 
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