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Preek van 4 maart 2018, 3e in de 40 dagen 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht  
door Piet van Die 

 

BEELDENSTORM 

Maak geen godenbeelden (Exodus 20,4) 

Hij maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit (Johannes 2,15) 

Geen afbeeldingen 

Welk beeld van God hebt u? Misschien vindt u dat moeilijk. Moet u zoeken naar 

woorden. In dat geval: van harte gefeliciteerd! Dan bent u misschien dicht bij het 

geheim van God. Dichter dan de mensen die meteen hun woordje klaar hebben. 

Want het geheim waar de Bijbel om draait, is lastig in beelden en woorden te 

vangen is. Er is zelfs sprake van een beeldverbód. 

De drie monotheïstische godsdiensten delen dit beeldverbod. Loop maar eens 

een moskee binnen. Je zult er geen afbeelding aantreffen. Een moskee is 

doorgaans versierd met abstracte figuren waarin je geen mens of dier of ding 

kunt herkennen. Een synagoge idem dito. En kijk eens rond in onze Morgenster. 

Afgezien van de afbeelding van het jaarthema is er nauwelijks een beeld te 

vinden. Ja, het kruis. Maar dat is, om zo te zeggen, ons logo. Het dient om te 

laten zien dat we met een kerk te maken hebben.  

Beelden volop 

Toch (en dat is het eigenaardige) is de Bijbel bij uitstek een beeldend boek. De 

Bijbel is geen abstract werk. De Bijbel bevat geen filosofisch of theologisch 

betoog, maar verhalen. Verhalen van mensen en hun ervaringen met God. En 

naast die verhalen tref je er brieven, wetten, liederen, spreuken: een keur van 

genres die een beroep doen op je…verbeelding! Je hebt een Bijbelgedeelte pas 

begrepen als je het voor je hebt gezien. 

En het wonderlijke is dat al die verhalen en andere genres ook grossieren in 

beelden van God. Zal ik er eens een paar noemen? God als vader, als moeder, 

als herder, als leeuw, als kunstenaar, als adem, als rots, als strijder, als koning, 

als landeigenaar, als bruidegom, als de wind. En zo zou ik nog even door kunnen 
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gaan. Volop beelden van God dus. Hoe verhoudt zich dat dan tot het 

beeldenverbod uit Exodus? 

Beeldvijandig? 

Ik kom er zo op terug. Laat ik eerst iets zeggen over die kale kerk van ons. Dat 

heeft ons, calvinisten, de naam gegeven van beeldvijandige mensen. En 

inderdaad, we zijn geestelijke nakomelingen van beeldenstormers. De 

beeldenstorm: de korte periode in het protestantisme waarin heiligenbeelden in 

Rooms-katholieke kerken kort en klein werden geslagen. Nu schijnt die 

beeldenstorm veel kleiner van omvang te zijn geweest dan weleens wordt 

gedacht. Maar het gebeurde. In calvinistische kringen zijn later die 

beeldenstormers vaak geromantiseerd. Maar het ging om wat we nu zouden 

noemen hooligans. Tuig van de richel. Zoals zogenaamde supporters nu het 

voetbal misbruiken om te keten. 

Maar was het calvinisme zelf beeldvijandig? Rembrandt, een van onze grootste 

kunstenaars, was zijn leven lang gereformeerd. En zo zou je er nog veel meer 

kunnen noemen. De Gouden Eeuw, bij uitstek ook de eeuw van het 

protestantisme, bracht prachtige kunst voort. 

Christendom en kunst 

En in het algemeen geldt dat het christendom lange tijd een gelukkige relatie 

met de kunst heeft gehad. Wie geïnteresseerd is in de westerse kunst maar 

weinig Bijbelkennis heeft, is ernstig gehandicapt: negentig procent van wat 

geschilderd, gebeeldhouwd, gecomponeerd of geschreven werd, moet voor zo 

iemand geheimtaal blijven. Zelfs de abstracte Rietveld en Mondriaan begrijp je 

niet helemaal als je niet weet van hun gereformeerde achtergrond. De 

rechtlijnigheid van gereformeerden is in hun werk letterlijk terug te vinden.  

Er is wel gezegd: die bloeiende kunst binnen het christendom heeft alles te 

maken met Christus. In Jezus heeft God zich tenslotte laten zien. Daar zit iets in. 

De boodschap dat God in Christus mens werd, bood een vrijbrief om de 

verbeelding op hem los te laten. Geen mens zoveel geschilderd als Jezus. En niet 

te vergeten: zijn moeder Maria. 
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Beeldenstorm 

Maar wat dan met dat beeldenverbod? Moet je dat dan maar vergeten? Je voelt 

wel: dat kan niet. Het staat zo centraal in de Tien Woorden en de boodschap van 

het Oude Testament – dat laat zich zelfs door het Nieuwe Testament niet 

uitwissen. Maar hoe zit het dan? Wel of geen beelden?  

Laten we nog eens uitgaan van het woord ‘beeldenstorm’. We gebruiken het 

altijd in de zin van: een storm tégen beelden. Maar je kunt het woord ook anders 

gebruiken: beeldenstorm als een storm ván beelden. En om zo’n storm van 

beelden gaat het in de Bijbel. De beelden tuimelen over elkaar heen. Geen 

beeldender boek dan de Bijbel. Daarom kon Rembrandt er ook zo uit putten. En 

– ik liet het al zien – ook de beelden van God tuimelen er over elkaar heen. De 

ene keer is God als mak als een lammetje, een volgende keer brult Hij als een 

leeuw. De ene keer is hij als een liefhebbend vader, de volgende keer als een 

strenge koning. Verwarrend? Misschien wil het dit laten zien: je kunt en mag de 

Eeuwige niet vástzetten in een beeld. En dat laat zich goed illustreren aan de 

mens waarin God zich kwam uitbeelden: Jezus. 

Twee afbeeldingen 

Toen ik op de kleuterschool zat, kregen alle kinderen van de juf een plaat. Het 

was een afbeelding van Jezus. Hij keek uiterst vriendelijk. Er zaten allemaal 

kinderen om hem heen. Kinderen van verschillende rassen, die allemaal 

bewonderend naar hem opkeken. Een mierzoet plaatje dat wilde uitstralen dat 

Jezus een grote kindervriend is. Hij houdt van je, wie of wat je ook bent.  

Maar kijk eens naar dit plaatje. Het is een schilderij van een 

van onze meest toonaangevende kunstenaars van vandaag: 

Marleen Dumas. Het heet ‘Jezus is boos’. Het doorbreekt alle 

ideale voorstellingen die wij van Jezus hebben. Maar welk 

plaatje komt het dichtste bij de ware Jezus? Dat van de 

kleuterschool of het schilderij van Dumas? Het antwoord 

luidt: het is allebei waar.  

Onbegrepen Jezus 

In het verhaal dat we lazen worden we geconfronteerd met een woedende 

Jezus. Met een touw als zweep jaagt hij de geldwisselaars en de verkopers van 
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offerdieren de tempel uit. We zien een Jezus die wij niet kennen. Hij is toch de 

man van zachtmoedigheid? De prediker van vijandsliefde?  

Maar kennelijk hebben we Jezus dan vastgezet in een beeld. Dit verhaal breekt 

het beeld dat wij hebben af. Het is een beeldenstorm: het breekt het vaststaande 

beeld af en er tuimelt een ander beeld overheen. Ik wil nu niet te diep ingaan op 

de woede van Jezus en hoe die zich verhoudt tot de liefde die hij preekte. Waar 

het vanmorgen over gaat is: de beelden verspringen. Maar is dat niet het 

kenmerk van elke levende relatie: dat de beelden moeten kunnen verspringen? 

De beelden verspringen 

Ik ben nu zo’n 35 jaar getrouwd. Als ik nog precies hetzelfde beeld van mijn 

vrouw zou hebben als 35 jaar geleden, zou het niet best zijn. Dan zou ik haar 

vastgezet hebben in een ideaalbeeld waarin ik haar gevangen houdt. Of mijn 

relatie met haar zou doods zijn geworden. Maar onderweg is er een en ander 

gebeurd. Ik heb haar gekend als jonge vrouw. Ik zag hoe zij moeder werd. En dat 

haalde een kant in haar naar boven die ik en ook zijzelf nog niet kende. De 

vreugde deed het beeld verspringen. Maar er was onderweg ook verdriet. Ik 

leerde haar kennen in het verwerken van verlies – tot dan een voor mij 

onbekende kant. En ruzie konden we onderweg ook maken. En gaandeweg 

werden zij en ik ouder. Er braken andere leeftijdsfasen aan. De dynamiek van het 

leven deed de beelden die ik van haar had verspringen. Niet dat ze een andere 

vrouw werd. Maar het geheim dat zij met zich meedraagt, toverde telkens 

andere kanten tevoorschijn. En is liefde niet: dat geheim respecteren door het 

niet gevangen te houden in één beeld? 

Er zijn ook relaties waarin de beelden niet meer verspringen. Je broer of je vriend 

heeft je ooit iets aangedaan. Het heeft een beeld in je opgeroepen dat zich heeft 

vastgezet. Een beeld dat wordt gevoed door wrok. Maar dat beeld houdt niet 

alleen jou gevangen, maar ook die broer of vriend. Je laat hem er niet meer uit 

ontsnappen. De relatie is dood. 

Relatie 

God is allereerst relatie. Let wel, je kunt, denk ik, niet zeggen: God wil een relatie 

met jou. Alsof wij God zouden kennen buiten de relatie om. God ís relatie. Hij 

laat zich niet anders kennen dan als het grote ‘Gij’ dat met jou onderweg wil zijn. 

En in die relatie doe je beelden van Hem op. Maar in geen enkel beeld is hij te 
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vangen. Denk je een beeld van God te hebben, is hij er alweer uit verdwenen. 

Beelden van God zijn eigenlijk een soort nabeelden. U kent dat wel: je kijkt lang 

naar een beeld op een scherm. Vervolgens verdwijnt het beeld. En dan zie je nog 

even de nabeelden die zich al snel oplossen. Zo laat God nabeelden achter die 

zich telkens vernieuwen. Maar in geen enkel beeld is hij vast te leggen. Lastig? 

Och, in elke levende relatie verspringen de beelden.  

Daarom is theologie ook zo’n gevaarlijke hobby. Het gevaar van theologie is dat 

wij denken dat God te vangen is in een geloofsleer. Dogmatiek is spelen met 

vuur. Je zet God al snel gevangen. En ook God wil vrij zijn.  

In de opeenvolging 

De mens is geschapen naar Gods beeld, zegt het scheppingsverhaal. Al eeuwen 

breken geleerden hun hoofd over de betekenis daarvan. Wat is dan Gods beeld? 

Zonder hovaardig te willen zijn, wil ik wel een voorstel doen. Wat ik al zei: God is 

relatie. En het meest wezenlijke voor de mens is dus dat wij gebouwd zijn op 

relaties. En in elke levende relatie verspringen de beelden. En soms is het een 

beeldenstorm. In beide betekenissen van het woord: worden er beelden 

afgebroken en dienen nieuwe beelden zich stormachtig aan. Maar geen enkel 

beeld heeft de laatste waarheid. Het ware mysterie toont zich alleen in de 

opeenvolging van verspringende beelden.  

Dat geldt voor God. Het geldt voor mensen. Daarom is de dood van een geliefde 

ook zo schrijnend. Je moet de mensen niet de kost geven die nog spreken tegen 

de foto van een gestorven geliefde. Je zet het gesprek voort. Je hersenen zijn er 

op gebouwd. Je kunt je niet voorstellen dat hij of zij er niet meer is. Maar het 

beeld verspringt niet meer. Dat doet zo’n pijn. En tegelijk voelt het fijn om nog 

tegen haar of hem te spreken. Je ziet achter de foto het geheim van je geliefde, 

zijn ongrijpbare ziel, het verhaal van haar leven. Hij of zij blijft op de een of 

andere manier ook altijd een ‘jij’ met wie het gesprek nooit helemaal af is. 

Eeuwige ‘jij’  

God is het eeuwige ‘jij’. Het geheim van de Eeuwige laat zich niet vangen in een 

vast beeld. Het gaat schuil in verhalen. En alleen in de doorgaande lijn van de 

verhalen toont zich het mysterie. Zoals een vlinder alleen een vlinder is in de 

vlucht. Je kunt een vlinder vangen, opprikken en van dichterbij bekijken dan ooit 
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tevoren. Maar een vlinder in een vitrine is geen vlinder meer. Een vlinder laat 

zich het best kennen in de vlucht: fladderend, ongrijpbaar, vrij.  

Zo toont God zich als het ‘Eeuwige Jij’ dat zich niet laat vangen. Ook de 

verontwaardiging in de tempel is niet het laatste beeld. Het verhaal gaat door. 

Even later zal Jezus zich de empathische gesprekspartner tonen van een 

Schriftgeleerde. En in de doorgaande lijn van al die verschillende beelden en 

verhalen teken zich de vriendschap van de Eeuwige af. En vriendschap met de 

Eeuwige is eeuwige vriendschap.  


