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Heidelbergse catechismus, 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 wor-
den. Maar al mogen de schepselen afgebeeld worden, toch verbiedt God hun beeltenis te maken en te bezitten om die te ver-
eren 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 moe-
ten niet wijzer zijn dan God, die zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging van zijn Woord 
onderwezen wil hebben. 

Vragen voor gesprek: 

- Geen beelden maken. Een relatief makkelijk gebod, of tocht niet? Waarom?  
- Wat heb u geleerd van deze uitleg van het tweede gebod?  
- Op vakantie bekijkt u een Rooms Katholieke kerk, hoe beleeft u de afbeeldingen en beelden?  
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- Uniek Bijbels geloof: geen beeld van God. 
- Het tweede gebod gaat niet om beelden van afgoden, maar van God. 
- Exodus 32 laat zien dat het volk God bij zich wil hebben op hun manier. Het gou-
den kalf was geen ‘afgod’. Daarom hield men ‘een feest voor de HEERE’ (vers 5). 
- God is veel te groot en te heerlijk om Hem in een beeld te vangen, maar vooral is 
het probleem: met een beeld heb je God in de vingers en dat kan niet.   
- Zichtbaar is er wel de prachtige tabernakel met de ark. En de beeldspraak over 
wie God is in de Bijbel: beeldende taal, zoals ‘de Herder’. 
  
- De reformatoren waren vooral heel bezorgd over de beelden in de Rooms Katholieke kerk waar beelden steeds meer 
tot bijgeloof waren gaan leiden.   
- Radicaliteit was nodig in die tijd, al was er ook discussie over bijvoorbeeld ‘boeken voor de leken’. 
- Belangrijk accent: we kunnen wel zonder beelden, maar niet zonder Woord. Dat is de weg van contact die God zelf 
gekozen heeft en waartoe de Heilige Geest de apostelen toerustte. Het evangelie is een boodschap die verkondigd 
wordt. Niet een plaatje, maar een Stem die ons aanspreekt. 
  
- De actuele betekenis van dit gebod ligt vooral op het punt van denkbeelden maken van God, waardoor wij grip op Hem 
krijgen. 
- Welk Godsbeeld hebben wij: Een God die lijkt op Sinterklaas? Of een God die zich vooral thuis voelt in de 18eeeuw? 
Eén die alleen in beeld is als het ons uitkomt (God als wegenwacht)? 
- Belangrijk: God laat zich niet door ons vangen in een denkbeeld. Maar telkens weer opnieuw moeten we ons oor te 
luisteren leggen bij de Bijbel en ons laten corrigeren in hoe we denken over God. Soms is dat ook: wachten en niets van 
Hem merken, maar toch vertrouwen op Zijn Woord. 
- Mooi, de (voor)beelden die we in de Bijbel toch krijgen en vooral dat ene beeld: Jezus. 
- Joh. 14:9 ‘Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien’ 

Citaat:  
“Elke afbeelding is een leugen over God en een verkleining van 
Zijn majesteit” 
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