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Een waar beeld van Hem is, zonder overdrijving, voor ons van levensbelang! Je kan de Bijbel 
dichtslaan en er niets meer van Hem willen weten, maar je kan de Bijbel ook openen en lezen hoe Hij 
Zich aan jou en alle mensen laat zien! Het is echter een illusie te denken dat wij een compleet beeld 
van Hem zouden kunnen vormen (Romeinen 11:33-34). Hierna volgt dan ook slechts een greep uit de 
vele, vele kanten van God. God is zó enorm veelzijdig en heeft zó oneindig veel facetten – daarbij 
zinkt de fraaist geslepen diamant in het niet! 

 
Het beeld van God waaraan wij echter méér dan genoeg hebben, is onze Heer Jezus, de Christus: 
“Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping” (Colossenzen 
1:15, concordant vertaald). Verwijzend naar een andere Bijbelstudie1 volstaan wij hier met de notitie 
dat waar in de Hebreeuwse Schrift IEUE (hwhy; in de Septuaginta “kurios”, kurios) genoemd wordt, 
dat onze Heer is, nog in de vorm van God (Filippenzen 2:6) en waar de Hebreeuwse Schrift ALUEIM 
(Myhwla; in de Septuaginta “theos”, qeos) noemt, uit de context kan blijken dat dit de twee-eenheid 
van Vader en Zoon is (Ik en de Vader, wij zijn één – Johannes 10:30).2 

Hierna volgen een paar van de voornaamste facetten die God heeft. Het zijn niet alleen vormen van 
beeldspraak, maar ook namen en titels die aan de beeldvorming over God bijdragen. De lijst is verre 
van compleet, want het beeld van God heeft vele, vele facetten! 
 
1. God als Vader 
Dit is het mooiste en meest persoonlijke beeld van God. In de Hebreeuwse Schrift is het vaderbeeld 
van God terughoudender dan nadat Zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus, over Hem gesproken heeft. 
Dit blijkt wel uit de hierna gemaakte driedeling: Hebreeuwse Schrift, Griekse Schrift aan de besnijdenis 
en de brieven van Paulus. Vergeet vooral niet de opgegeven vindplaatsen te raadplegen! 

1a. Hebreeuwse Schrift 

Vader, “Av” (ba) - het mooiste en veelzeggendste beeld van God. In de Hebreeuwse Schrift wordt 
hiermee verwantschap of een intieme relatie mee aangegeven, al dan niet in de vorm van een titel. 

 God is de Vader van Israël (Deuteronomium 32:6) en van alle volken (Maleachi 2:10); 

 God is voor de Zijnen een zorgzame Vader (Psalm 103:13-14; Psalm 68:56; Jesaja 63:16); 

 God vormt de Zijnen zoals Hij ze wil hebben (Jesaja 64:8). 
 
In de Griekse Schrift staat voor “vader”: patêr (pathr). Het is onze Heer Jezus Christus Die de 
mensheid duidelijk heeft gemaakt Wie de Vader is (Mattheüs 11:27). Hij heeft God dichterbij dan ooit 
tevoren gebracht. 

1b. Griekse Schrift aan de besnijdenis 

 God is Vader van de zonen van Israël (Mattheüs 5:45); 

 God zorgt als een Vader, want Hij laat Zijn zon opgaan over bozen en goeden en laat het regenen 
over rechtvaardigen en onrechtvaardigen  (Mattheüs 5:45); 

                                                
1 “The preexistence of Christ” door A.E. Knoch, Daarmee parallel “De antecedenten van Jezus, Onze Heer”, 

door Alfred E Dekker.  
2 IEUE en ALUEIM geven weer hoe zij in Hebreeuwse letters geschreven zijn (resp. hwhy en Myhwla). De 

Septuaginta is een oude Griekse vertaling van Hebreeuwse Bijbelboeken, waaruit in de Griekse Schrift door 
onder anderen onze Heer en de apostel Paulus geciteerd is. 



 God is volkomen in Zijn omgang met mensen (Mattheüs 5:48); 

 God wéét wat de mens nodig heeft (Mattheüs 6:32); 

 God is een ontfermende Vader (Lucas 15:20); 

 God is de Vader van onze Heer Jezus Christus (Johannes 3:35); 

 God heeft Zijn Zoon lief, omdat Hij Zijn ziel aflegt om die daarna weer op te nemen (Johannes 
10:17-18); 

 God als Vader doet niets buiten Zijn Zoon om. Zij zijn één (Johannes 10:29-30 en 5:20); 

 God als Vader is door onze Heer zichtbaar geworden (Johannes 14:9); 

 God is de Vader van de lichten, bij Wie geen enkele schaduw van verandering of omkeer is 
(Jacobus 1:17). 

1c. Brieven van Paulus 

 God als “Abba, de Vader”: zo mogen wij, die de geest van het zoonschap hebben ontvangen, hem 
aanspreken. 

 God als Vader is de bron en het eindpunt van alles met als kanaal onze Heer Jezus Christus 
(1 Corinthiërs 8:6); 

 God is de Vader van medelijden en van alle vertroosting (2 Corinthiërs 1:3); 

 God belooft de Vader van de Zijnen te zullen zijn (2 Corinthiërs 6:18 en Jesaja 43:6); 

 God is de Vader Die door Christus Jezus Zijn plan volvoert (Efeziërs 1:3-12); 

 God is de Vader Die aan Zijn Zoon alle macht heeft gegeven voor dat ene einddoel: God alles in 
allen (Efeziërs 1:20-23; 1 Corinthiërs 15:28). 

 God is de Vader die voor ons een plaats in het licht heeft gereserveerd (Colossenzen 1:12). 
 
2. God als de “Almachtige” 

 In de Hebreeuwse Schrift komen wij deze aanduiding tegen als El Shaddai (yds la), die in de 
Griekse Schrift vertaald is met theos pantokratôr (qeos pantokratwr). De traditionele 
Nederlandse vertaling “God, de Almachtige” klopt niet, want de schijnwerper staat niet zozeer op de 
macht die God uitoefent, maar juist om Zijn vermogen om al Zijn beloften en plannen waar te 
maken. Dat is precies wat de Griekse vertaling letterlijk uitdrukt: AL-HOUDER, Hij Die alles in zijn hand 
heeft. Deze benaming komt betrekkelijk veel voor in het boek Openbaring (1:8; 19:6; 19:15). 

 God heeft Zich aan Abraham en diens zonen niet als IEUE geopenbaard maar als El Shaddai 
(Genesis 17:1, de eerste vindplaats; Exodus 6:3). 

 In deze hoedanigheid opereert Hij ook als Vader: “En Ik zal u tot Vader zijn en gij zult Mij tot zonen 
en dochteren zijn, zegt theos pantokratôr/El Shaddai” (2 Corinthiërs 6:18 en Jesaja 43:6). Hij had 
een vast plan voor ogen en zou dat ook uitvoeren: “God alles in allen!” 

 Als El Shaddai biedt God aan de Zijnen, die onder Zijn vleugels een schuilplaats zoeken, rust en 
veiligheid (Psalm 91:1). 

 
3. God als Schepper 

 Nergens is het beeld van God door de mensen zó toegetakeld als het beeld van Hem als Schepper! 
De wetenschap houdt zich intensief met de schepping bezig en presenteert daarover de meest 
uiteenlopende conclusies. Een Schepper ziet en (h)erkent zij echter niet. Maar als je de wetenschap 
zelf eerlijk en nuchter bekijkt, heeft zij slechts een enorm kaartenhuis opgebouwd van 
veronderstellingen en vooroordelen die zij wereldkundig maakt alsof het vaststaande waarheden 
zijn. Het grote probleem van de wetenschap ligt namelijk op het terrein van de logica. Een 
voorbeeld: een schaap heeft vier poten, maar niet alles wat vier poten heeft, is een schaap. Bij het 
zien van vier poten zouden wij nooit zo’n dwaze conclusie trekken, maar de wetenschap wel. Het 
lichaam van een aap lijkt op dat van een mens, dus is de mens een aap, een geëvolueerde aap nog 
wel! 

 Zowel de Hebreeuwse als Griekse woorden die in de gangbare Bijbelvertalingen met “scheppen” 
zijn vertaald, drukken beslist niet uit dat God “iets uit niets” zou hebben geschapen (- het 
misverstand bij de uitleg van Hebreeën 11:3). Het wereldsysteem (kosmos, kosmos) dat wij 
kennen, is door Hem veranderd, aangepast, gevormd. 

 Zo moet ook Genesis 1:1-2 verstaan worden. In Genesis 1:2 staat niet dat uit het niets een aarde 
opdook, maar dat zij woest en ledig “was geworden”. De aarde was er al toen God ermee aan de 
slag ging. Het betreffende Hebreeuwse werkwoord (htyh) drukt namelijk een resultaat uit. Het 
resultaat was het wereldsysteem zoals wij dat nu kennen, ook al is er daarvóór en daarna heel wat 
mee gebeurd. Raadpleeg de kaart van Gods Kalender maar. 

 Het Woord van God heeft ons onthuld wat de allereerste scheppingsdaad was van de Vader, de 
bron van alles: het Zichzelf uitdrukken in de Zoon! Juist dát heeft Hem tot Vader gemaakt. In het 



beeld van Zijn Zoon is de mens gemaakt. Daardoor kunnen God en mens met elkaar 
communiceren. Toen de Zoon Zelf mens werd en de vorm van slaaf had aangenomen, mochten wij 
Hem kennen als de Kurios, Jezus, de Christus. Beter dan Paulus kunnen wij dit niet samenvatten en 
uitdrukken: “Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping, want 
in Hem is het al geschapen, wat in de hemelen en wat op de aarde is, het zichtbare en het 
onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij soevereiniteiten, hetzij volmachten; het al is 

door Hem en tot Hem geschapen en Híj is voor alles en het al heeft zijn samenhang in Hem” 
(Colossenzen 1:15-17).  

 God, de Elohim (Myhwla) - zoals eerder opgemerkt de twee-eenheid van de onzichtbare Vader en 
de Zoon nog in Zijn “vorm van God” (Filippenzen 2:6) – is Degene Die wij als Schepper kennen. De 
Vader is als geest (Johannes 4:24) en niemand dan alleen de Zoon heeft Hem gezien (Johannes 
6:46). 

 Bij God als Schepper draait het dus om de Zoon, onze Heer. De machten van de duisternis doen 
hun uiterste best het beeld van de Zoon bij ons onderuit te halen. Langs de weg van de 
zogenaamde wetenschap doen zij ook zulke pogingen om dit beeld bij de mensheid weg te poetsen, 
te verdraaien en zelfs belachelijk te maken. Wie God en Zijn Woord serieus neemt, laat zich niet 
voor de gek houden! 

 
4. Enkele andere beelden van God 
In de volgorde van de Bijbelboeken kunnen wij nog een paar andere beelden van God laten zien: 

 Hij wandelde in de avondkoelte (Genesis 3:8); 

 Hij verscheen als een persoon (Genesis 18:1-5); 

 God roept Mozes vanuit een brandend braambos (Ex. 3:4 e.v.); 

 Hij is als een heelmeester (Exodus 15:26); 

 God verschijnt in storm en vuur (Exodus 19: 16-20); 

 Hij is als een arend (Deuteronomium 32:11-12) en een leeuw (Hosea 5:14); 

 God in het suizen van een zachte koelte (I Kon. 19:12-13); 

 Hij is als een burcht (Psalm 18:2) en een rots (Psalm 19:14); 

 God is als een herder (Psalm 23) en kent de mens door en door (Psalm 139); 

 Hij is als een moeder (Jesaja 49:15-16); 

 Hij is als een pottenbakker (Jeremia 18:1-6); 

 God woont in ontoegankelijk licht (1 Timotheüs 6:16)! 

 


