
Beeldcultuur 
 
Het woord zegt het al: cultuur die bepaald wordt door beelden. Beelden vliegen de wereld 
over. De tv, de pc, de smartphone, bij alles zie je beelden, plaatjes, foto’s. Of je nu politicus of 
dominee bent, het gaat vooral om het beeld dat je neerzet; de boodschap die je brengt doet er 
dan wat minder toe. 
 
Is dat niet wat erg negatief? Els van Dijk schrijft er heel zinnige artikelen over. Ze dwingen 
tot nadenken, overdenken en kritisch naar onszelf kijken. 
We willen hierover het licht van Gods Woord laten schijnen. Hoe gaat Hij om met zijn volk? 
Hoe wil Hij dat wij met Hem omgaan? Ons staat het tweede gebod voor ogen: geen 
afbeelding van Hem, de Heilige. Door zijn Woord heeft God Zich aan ons bekendgemaakt. 
Toch heeft Hij niet geschroomd met ‘beeldmateriaal’ te werken. Een prachtig voorbeeld vind 
ik zijn verschijning op de Horeb. Het volk Israël is net vertrokken uit Egypte, een land vol 
afgodsbeelden. In de Sinai sluit Jahweh een verbond met zijn volk. Ze krijgen zijn wetten te 
horen om daarnaar te leven. We lezen: ‘De Sinai was volledig in rook gehuld, want de HEER 
was daarop neergedaald in vuur. De rook steeg op als de rook uit een smeltoven, en de berg 
trilde hevig.’ Het is duidelijk: Jahweh is veel te groot en te machtig om op wat voor manier 
ook maar uit te beelden. 
 
Toch is de Bijbel vol met ‘illustraties’ bij of van de boodschap. Vaak hebben de profeten hun 
boodschap moeten verduidelijken met hun handelingen (Jeremia met zijn koopbrief), hun 
gedrag (Ezechiël die op zijn linker- en later op zijn rechterzij moest liggen) en hun leven 
(Hosea’s huwelijk met een hoer). 
In het Nieuwe Testament laat Jezus Zichzelf kennen als de goede herder, de ware wijnstok, 
het brood des levens. Beeldende taal! 
 
Het beeld op zich hoeft niet geschuwd te worden. Als we maar oog houden voor de inhoud. 
Veel lees- én kijkplezier gewenst met deze WegWijs! 
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