
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Onvermijdelijk hebben wij onze 

gedachten over wie God is. Onze 

eigen denk‘beelden’ over Hem. 

Positief én negatief. Maar kloppen 

onze beelden?  

Met het tweede van de Tien Woorden 

zoekt God ons op in hoe wij over Hem 

denken. Hij wil gekend worden, gediend 

en aanbeden. Dat kan alleen als wij 

luisteren naar wat Hij over zichzelf zegt.  

 

Geen afbeelding van…? 

Staat er in het tweede van de Tien 

Woorden eigenlijk wel iets nieuws in 

vergelijking met het eerste? In 

Deuteronomium 4 wordt het tweede van 

de Tien Woorden nadrukkelijk gebruikt. 

De HEER was alleen te horen en niet te 

zien, juist dáárom mag zijn volk geen 

beeld van Hem maken. Het gaat in het 

tweede gebod dus niet weer om ‘andere 

goden’, maar om de manier waarop de 

HEER gediend wil worden.  

 

Onvergelijkbaar 

Waar komt de hang om ‘afgodsbeelden’ te 

maken vandaan? Als het je lukt om een 

god ‘te vangen’ in een beeld, weet je waar 

je met hem aan toe bent. Dan kan hij je 

niet meer ‘verrassen’. Dat beeld wordt je 

contact met de god. Zo is die god 

bereikbaar. En via dat beeld kun je iets van 

hem gedaan krijgen. Je vereert die god via 

het beeld. Je beloont die god via het beeld. 

Het beeld geeft je zekerheid.  

Elk beeld dat van de Here God gemaakt 

wordt, is een verkeerd beeld. Daarmee 

dien je God niet, maar jouw 

gedachten/wensen over God.  

God is onvergelijkbaar. Sprekend komt 

Hij naar ons toe. Maar als wij Hem het 

woord ontnemen en onze eigen beelden 

over Hem ervoor in de plaats zetten, is Hij 

verder weg dan ooit. God accepteert het 

niet als wij een karikatuur van Hem 

maken. Dan is zijn hartstochtelijke liefde 

gekwetst en doet Hij zich gelden: Hij laat 

dat niet onbestraft. Gekwetste liefde! 
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Vraag 96 Wat gebiedt God in het tweede gebod? 

Dat wij God op geen enkele manier afbeelden en Hem op geen andere manier vereren 

dan Hij in zijn Woord bevolen heeft. 

 

Vraag 97 Mag men dan helemaal geen beelden maken? 

God kan en mag op geen enkele manier afgebeeld worden. De schepselen mogen wel 

afgebeeld worden, maar God verbiedt dat wij een afbeelding van hen maken of hebben 

om die te vereren of God daardoor te dienen. 

 

Vraag 98 Maar zou men de beelden als ‘boeken der leken’ in de kerken mogen toelaten? 

Nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God, die zijn christenen niet door stomme 

beelden, maar door de levende verkondiging van zijn Woord wil laten onderwijzen. 

 

Ons beeld van God - Exodus 32 

Israël wilde God dichtbij hebben. Ze waren 

door Hem bevrijd uit Egypte. Hadden de 

belofte van het nieuwe land. Maar bleven 

nog steeds in de woestijn. Ze hadden 

ervaren: God is groot (Bevrijder!). Maar 

ook: God doet ons huiveren (sprekend in 

vuur en dreigende wolken vanaf de Sinai). 

Ze hadden God niet in hun greep. 

Daarvoor is Hij te groot. Maar dat is niet 

erg… Hij vroeg hun alleen Hem te 

vertrouwen. 

 

Toen liet God hen in stilte achter, 40 

dagen lang. Mozes was naar God gegaan 

als middelaar tussen hen en God. Maar hij 

kwam maar niet terug. En hoe moesten zij 

nu verder? Ze wilden God dichtbij hebben. 

Een God die voor hen uitging. Zo kwamen 

ze ertoe om een gouden kalf te maken. Als 

beeld van God die hen uit Egypte had 

bevrijd (vers 4!). En ze dachten ‘Zo is het 

sprekend God… Zo is God bij ons’. Maar 

eigenlijk schoven ze God zo weg en in 

plaats van Hem vereerden ze hún beeld 

van Hem… Daarmee wezen ze de Heer zelf 

af. En braken daarmee van hun kant het 

verbond met God. 

 

Sprekend God óf ons spreken 

over God? 

Door wat wij ‘vinden’ van God of ‘ervaren’ 

hebben met God belangrijker te vinden 

dan wat de Heer zelf zegt. Als onze 

gedachten belangrijker worden dan het 

Woord van God, maken wij ook beelden 

van Hem. En dienen we de Here zelf niet 

meer, maar een karikatuur van Hem. Een 

Suikeroom, een Wrede Dictator of een 

Hemelse EHBO-er. Laat God het woord 

hebben, - alleen dan kunnen onze 

beelden worden gecorrigeerd of geheeld. 

 

Gods sprekend evenbeeld 

Er ís een betrouwbaar beeld van God. 

Jezus Christus heeft gezegd: ‘Wie Mij 

gezien heeft, heeft de Vader gezien’. Zo 

leren wij God kennen. Luisterend en 

kijkend naar Jezus.  

 

Lees de Bijbel: Exodus 20,4-6/Deuteronomium 5,8-10; Exodus 32,1-20; Deuteronomium 
4,7.11-20; 1 Samuël 4; 1 Koningen 8,12.27; Jesaja 40,12-31; Johannes 5,39 en 14,9; 1 
Timoteüs 3,16; Hebreeën 1,1; 2 Petrus 1,19-21. 
Lees de belijdenisgeschriften: Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 2. 
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