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ZONDAG 35 
Vraag 96: Wat eist God in het tweede gebod? 
Antwoord: Dat wij God op geen enkele wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan Hij in zijn Woord 
bevolen heeft. 
Vraag 97: Mag men dan in het geheel geen beelden maken? 
Antwoord: God kan en mag op geen enkele wijze afgebeeld worden. Maar al mogen de schepselen afgebeeld 
worden, toch verbiedt God hun beeltenis te maken en te bezitten om die te vereren of om Hem daardoor te dienen. 
Vraag 98: Maar zou men de beelden in de kerken niet als boeken voor de leken mogen dulden? 
Antwoord: Nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God, die Zijn christenen niet door stomme beelden, maar door 
de levende verkondiging van Zijn Woord onderwezen wil hebben. 
  

Het Woord van God over onze denkbeelden van God 
1. wat betekent het tweede gebod? 
2. waarom is het belangrijk? 
  
1. wat betekent het tweede gebod? 
Er is verschil tussen het eerste en tweede gebod. Het eerste gebod: dat we Hem alleen 
zullen dienen; het tweede gebod: hoe we Hem moeten dienen. Ofwel: heb geen afgoden; 
maak geen beeld van God. 
Geen overbodige waarschuwing, toen! Israël was een uniek volk en bezat geen zichtbare 
god(en). Israël was uniek, omdat God Zich uniek openbaarde. Niet via beelden, maar via een 
stem (zie Deut. 4). 
Toch was de verleiding meer dan eens groot om beelden van God te maken (Ex. 32, 1 Kon. 
12) 
Geen overbodige waarschuwing, nu! 'De gestalte van dit gebod is cultuurbepaald, maar de 
gehalte van blijvende waarde.' De gestalte: 'geen gesneden beeld maken van iets wat onder 
op de aarde is (dier), boven in de hemel is (vogel), in de wateren onder de aarde is (vis)'. De 
gehalte: de eigenlijke inhoud van dit gebod. 
Ook al maken wij geen letterlijke beelden van God, wij houden er wel onze denkbeelden 
over Hem op na. God als 'Sinterklaas', God als 'straffende rechter', God als 'controleur', God 
als 'onderhandelaar', God als 'onbewogen beweger' enz. 
Wij projecteren onze denkbeelden op God. Met onze menselijke denkbeelden over God 
trekken we God in het menselijke vlak (Psalm 50:21).  
Het goddeloze in onze denkbeelden is dat wij God in onze greep denken te kunnen krijgen. 
Wij willen de onbegrijpelijke God grijpen en begrijpen. Wij willen de God Die ons draagt, 
dragen. We maken van de oneindige God een eindige god. De eeuwige God brengen we in 
de eindige ruimte van de tijd.  
Dit is uiterst gevaarlijk (vgl. Paulus die in de gemeente van Galatië komt). 
Oproep om onze denkbeelden te toetsen aan het Woord. Beeldvorming is niet uit te sluiten, 
maar kritische correctie blijft nodig. 
In het aangezicht van Jezus leren wij God kennen. (Kol. 1:15) Wil je weten wie God is: zie op 
Jezus. Wie Hem gezien heeft, heeft de Vader gezien (Joh. 14:9). 
Lees de HELE Schrift (Oude Testament, evangeliën, brieven, Openbaring). 
 
2. waarom is het belangrijk? 
Het is onterecht om met een beroep op dit gebod kunst te verbieden. (Bezaleël en Aholiab) 
De bijbel verbiedt beelden van God, alsof ze ons zouden kunnen helpen om God te eren en 
te dienen. Dat is uitgesloten. 
Want: 
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1. Wij beschikken niet over God. God is een Geest. We doen Hem tekort met onze 
afbeelding. Hij is groter dan wij. Niet subjectieve afbeeldingen, maar het objectieve Woord 
dient onze bron te zijn om Hem te dienen en te eren. 
2. God is een 'ijverig, jaloers' God. Hij kan het niet aanzien dat we ons met minder tevreden 
stellen dan zoals Hij Zich Zelf openbaart in Zijn Woord en in Zijn Zoon (Heb. 1:1) 
Nog twee redenen waarom dit gebod zo belangrijk is: 
1. God bezoekt het 'dienen op eigen manier' in het nageslacht. (Die de misdaad der vaderen 
bezoekt aan de kinderen….)Deze toevoeging bij het tweede gebod staat er niet om de 
‘kinderen’ vrees aan te jagen, maar om de ‘vaderen’ er voor te waarschuwen dat ‘God 
dienen op een eigen manier’  grote gevolgen heeft voor het nageslacht. 
Dat mogen we overigens niet omkeren: alsof alle kinderen die afhaken ouders zouden 
hebben die hen niet voorgingen. (zie bijv. 1 Sam. 8:1-3). 
2. God doet barmhartigheid aan duizenden dergenen die Hem liefhebben… Zo'n God is niet 
af te beelden, maar enkel te aanbidden. Laat dat dan ook de uitwerking mogen zijn van deze 
preek. 
  
  
  
Enkele vragen voor persoonlijke of gemeenschappelijke bezinning  
1. Een beeld zegt meer dan duizend woorden… Waarom geldt deze algemene waarheid niet 
voor God? 
2. In de preek werden diverse 'denkbeelden' over God opgenoemd. Herken je deze 
denkbeelden in je eigen leven? Kun je er nog meer noemen? 
3. Christus is het 'Beeld van God'. (Kol. 1:15) Hoe kan deze tekst ons helpen in het spreken 
en denken over God? 
4. We lazen Rom. 10:6-11. Waarom is het belangrijk te benadrukken dat de prediking het 
middel is om God te leren kennen? Wat betekent de prediking voor jezelf?  
 
Voor de kinderen: lees samen Exodus 32 : 1 – 4, en beantwoord dan de volgende vragen:  
 -  Wat wil het volk?  
 -  Waarom mogen wij geen tekening of beeld van de Heere God maken?  
 -  Hoe komt het dat wij de Heere niet kunnen zien?  

 


