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Geen beelden van God?

Als mensen doen we veel aan beeld-
vorming. We vormen ons beelden over
de ander, met wie we omgaan. Vaak
zitten daar een boel misverstanden
bij. Zo doen we ook aan beeld-vorming
als het gaat om God. We hebben zo
onze gedachten over Hem (of hem? Of
Haar?): Hij zal wel zus of zo zijn. Onze
beelden zijn meestal niet gevat in klei
of in metaal maar zijn gemaakt van
denk-materiaal. 

Mensenmaat
Zo doen er vele beelden van God de
ronde. God is saai… God is wreed…
God is gezellig... God is machteloos...
God is vaag. We hebben er (blijkbaar)
behoefte aan om een God op mensen-
maat te hebben. Eén die we kunnen
be-grijpen. Maar de essentie van het
Tweede Woord van God is: God is niet
grijp-baar. Hij is onbe-grijp-elijk. Want
Hij is altijd groter dan we denken
(Deus Semper Maior)! We leren Hem
echt kennen in zijn openbaring in de
Heilige Schrift.  Die Schrift bestaat wel
uit meer dan onze in de loop van ons
leven aangelegde verzameling lieve-
lingsteksten.

Grote God
Onze God is voor alles een grote, alles
overtreffende God. Hem leren we ken-
nen in bijvoorbeeld Jes. 40:12-31. Let
daar trouwens op de prachtige beel-
den: holle hand, druppels, weeg-
schaal, sprinkhanen, tent, blazen,
arenden. God is zo veel groter en
krachtiger en wijzer dan we kunnen
denken! Alleen de taal van beelden
helpt ons hier verder…

Beelden van God!
Wij mogen geen beelden van God
maken, omdat God zelf al een Beeld
heeft gegeven: Zijn Eigen Geliefde
Zoon (2 Kor. 4:4; Kol. 1:15; Heb.1:3).
Jezus Christus is Hét Beeld van God!
Kijk naar Hem als je God wilt zien. 

‘Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader
gezien’ (Joh. 14:9). En als we naar
Christus kijken, ons oog gericht alleen
op Hem, dan zullen we veranderen in
mensen zoals we bedoeld zijn:
(opnieuw) beeld van God (Gen. 1:26;
Rom. 8:29; Kol. 3:10).

Bronwater in de kleine groep

Samen lezen
• Jesaja 40:12-31 en Kolossenzen 1:15-18

Samen delen
• Iedereen heeft een (eigen) beeld van

God. Herken je dat?
• Deel met elkaar wat je het meest

belangrijke of aansprekende van
Gods Wezen vindt.

• Wat zijn volgens jullie de meest
voorkomende (verkeerde) beelden
van God?

• Kijk je zelf ook naar Christus als Het
Beeld van God om God te leren ken-
nen? Hoe doe je dat dan?

• Zie je bij jezelf of bij andere leden
van de kleine groep ook iets terug
van het beeld van God? Probeer dat
ook te benoemen.

• Praat met elkaar door over de func-
tie van verbeelding in onze kerk-
diensten (door middel van taal en
visualiseringen).

Samen bidden
• Dank God voor zijn Tien Woorden

van Leven.
• Prijs God om zijn ongelooflijke

grootheid.
• Eer Christus als de Zoon die ons laat

zien wie God is.
• Vraag de Geest of Hij je beeld van

God wil aanscherpen, corrigeren,
verdiepen.

• Bid om vernieuwing van je leven
zodat je steeds meer op Christus (en
zo ook op God) gaat lijken.

• Belijd je tekorten in het kennen van
God zoals Hij werkelijk is.

• Bid om een prediking waarin God
ons in Christus en door de Geest
voor ogen wordt geschilderd.

Samen luisteren
• Neem als leidraad voor je denken

over God in de komende weken deze
bijbeltekst als uitgangspunt: ‘Chris-
tus is de Afstraling van Gods heer-
lijkheid en de Afdruk van Gods
wezen’ (Heb. 1:3).

Geloof zonder verbeelding verdampt nog eerder dan liefde
zonder omhelzing. 

(Okke Jager)

Waarom zouden we nog beelden van God maken als 
de Heilige Geest ons steeds meer naar het beeld van 

God vernieuwt? 
(bij Catechismus antwoord 115)


