
Overzicht leerdienst Heidelbergse Catechismus (Preek 42)                (7 februari 2021) 

Zondag 35 (vr/antw 96-98) 

 

Preekthema: Geen beeldendienst 

Inleidend bijbelgedeelte: 1 Samuël 4:1-11 

 

Zondag 35  (Een eigen weergave) 

Vraag 96: Wat eist God in het tweede gebod? 

Antwoord: Dat wij God niet anders vereren dan Hij ons in Zijn Woord heeft bevolen. 

Vraag 97: Zijn beeldende kunst en afbeeldingen dan altijd verkeerd? 

Antwoord: Nee, als we de kunst of de kunstenaar maar niet gaan vereren of door middel 

van deze kunst God willen aanbidden.  

Vraag 98: Kunnen beelden in de kerk niet gebruikt worden in plaats van Gods Woord? 

Antwoord: Nee, want God wil ons niet door beelden, maar door Zijn Woord onderwijzen. 

 

Samenvatting van de preek: 

 

Kún je een tekening, een afbeelding van God maken? Bij de heidense volkeren kon je allerlei 

beelden aantreffen. Vaak deed Israël mee in die beeldendienst (Baäl).  

Door een beeld te maken proberen we over God te beschikken. 

Een duidelijk voorbeeld daarvan tref je aan in 1 Sam.4:1-11. Wanneer Israël door de 

Filistijnen geslagen wordt, halen ze de ark erbij. Wanneer je echter God wilt manipuleren 

loopt het uit op een grote teleurstelling. Wij krijgen God niet in de vingers, Hij is souverein. 

 

Wij leven in een beeldcultuur en verlangen naar iets zichtbaars van God. Maar welk 

(denk)beeld hebben wij van God? De Bijbel schrijft wel in ‘beeldende’ taal over God en Zijn 

dienst, maar van God zelf mag geen beeld gemaakt worden. Je doet God daarmee tekort. 

De voorwerpen die God in de Bijbel aanreikt wijzen heen naar het feit dat God altijd groter is 

om volledig door ons begrepen te kunnen worden.  

De ark: teken dat God woont bij Zijn volk. 

Maar toen het volk niet leefde naar Gods geboden, maakte God duidelijk dat je Hem niet 

kunt manipuleren… 

Je kunt niet over Hem beschikken. 

 

Beeldendienst maakt van God een karikatuur. Beeldendienst heeft te maken met het dienen 

van God op je eigen manier. Je legt je eigen ideeën over God en over Zijn Woord; dat loopt 

uit op teleurstelling.  

Zijn wij zovaak teleurgesteld in God omdat wij een verkeerd beeld hadden van God? 

We moeten God op geen andere manier vereren dan Hij ons in Zijn Woord heeft bevolen.  

De Bijbel geeft ons een compleet beeld van God.  

In de Bijbel kunnen wij God leren kennen!!  

Alle afbeeldingen moeten ondersteunend zijn en heenwijzen naar God Die altijd groter is.  

 

God wil niets liever dan wonen bij Zijn volk.  

De Heere God wil een levende verbondsrelatie met Zijn volk. 

Daarop wijst Zijn verbond, want de ark was een ark van verbond. Hij gaf Zijn Zoon als het 

volmaakte Beeld van God om gevallen beelden van God (mensen) weer met Zichzelf te 

verzoenen, bij hen te kunnen wonen en hen weer te vormen naar het beeld van Christus 

(Rom.8:29). Joh.4:23-24. 

       



 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


