
 
 
 
 

 



Inleiding op het thema 
 

In de bijbel en het geloof zijn beelden en symbolen belangrijk. God is zo anders dn wij kunnen 
bedenken, dat je niet zomaar over Hem kunt spreken. Over die onbekende wereld van God kun je 
alleen maar praten met woorden en beelden die ontleend zijn aan de wereld die we wel kennen. 
Daarom is er in de bijbel een enorme verscheidenheid aan beelden, metaforen en symbolen te vinden 
die allemaal iets proberen duidelijk te maken over wie God is en wat mensen van hem ervaren. Die 
beelden verbinden de concrete werkelijkheid waarin we leven met de werkelijkheid van God. Ze 
kunnen ontleend zijn aan het menselijk lichaam, oog, hand, oor, voet bijvoorbeeld. Ook komen er 
allerlei menselijke beroepen en rollen als beeld voor God voor in de bijbel: herder, rechter, koning, 
pottenbakker, moeder, vader. Ook wordt God wel met een dier vergeleken: een adelaar, kloek met 
kuikens of leeuw. Ook worden er beelden uit de natuur gebruikt. rots, berg, regenboog. En tenslotte 
zijn er de meer abstracte symbolen zoals licht en donker, zout en zoet bijvoorbeeld. 
De beelden en symbolen in de bijbel kunnen zo verschillend en zo veel zijn, juist omdat het om 
beelden gaat. Een beeld wil zeggen: er is een overeenkomst, maar het afgebeelde valt niet met het 
beeld samen. Om een voorbeeld te geven: Je kunt zeggen dat God op een adelaar lijkt omdat je 
bijvoorbeeld bedoelt te zeggen dat God machtig is en ongenaakbaar, zoals de adelaar die woont op 
de hoge toppen van de bergen. Wat je niet kunt zeggen is dat God een snavel heeft en klauwen en 
vleugels. Dan neem je het beeld letterlijk en houdt het op een beeld te zijn. Dan wordt het een idool, 
een afgod. 
De woorden beeld en symbool worden vaak door elkaar gebruikt. Er zijn ook veel overeenkomsten. 
Een belangrijk kenmerk van een beeld of symbool is dat het te denken geeft, het prikkelt je 
verbeeldingskracht. Een beeld is meerduidig, je kunt er verschillende associaties bij hebben, vaak 
zowel positief als negatief. Een ander belangrijk kenmerk van beelden en symbolen is dat ze van zich 
afwijzen naar iets anders. Zoals met het bijvoorbeeld van de aderlaar. Je neemt iets wat je kent: een 
grote, sterke vogel, en zegt daarmee iets over wat je van God ervaart of hoopt, namelijk dat ook hij 
sterk en machtig is. Daarmee heb je niet alles gezegd wat er over God te zeggen valt, en ook niet 
alles wat er over een adelaar te zeggen valt. 
Een symbool onderscheidt zich van een beeld doordat het een minder directe connectie heeft met dat 
waar het naar verwijst. Een symbool een gewoon voorwerp of tekentje dat een verhaal vertelt. Als je 
het verhaal niet kent, zegt het symbool je niets. In Leiden bijvoorbeeld eten de mensen haring en 
witbrood om de bevrijding van de stad uit de greep van de Spanjaarden te vieren uit de tijd van de 
Tachtigjarige Oorlog (3 oktober 1574). Haring en wittebrood zijn geen beeld van bevrijding op zich. 
Maar door het verhaal dat erbij hoort, zijn ze wel symbolen van bevrijding voor de Leidenaren. 
In de catechese is het belangrijk de jongeren iets te leren over de beelden en symbolen van bijbel en 
geloof. Hiervoor zijn een aantal redenen. 
De eerste reden is dat je niet kunt geloven zonder beelden en symbolen. Je kunt weinig begrijpen van 
de manier waarop in de bijbel en de kerk over God en geloof wordt gesproken als je niet weet wat 
beeldtaal of symbooltaal is en welke beelden en symbolen belangrijk zijn. In Motieven 3: Er valt wat te 
vieren, zijn de symbolen die bij doop en avondmaal horen aan de orde geweest. In dit deel 5 komen 
beelden en symbolen aan de orde die kenmerkend zijn voor de manier waarop mensen vroeger en nu 
hun ervaringen met God hebben verwoord. Deze beelden zijn krachtig en veelzeggend. Ze hebben te 
maken met de basisnoties van het menselijk bestaan, dood en leven, strijd en vrede, begin en einde. 
In een beeld of symbool gaat een hele werkelijkheid aan ervaringen schuil. De tweede reden om in de 
catechese met beelden en symbolen te werken, hangt daarmee samen. Het is voor de 
geloofsontwikkeling van jongeren belangrijk dat ze zelf beelden en symbolen ter beschikking krijgen 
om hun eigen geloof mee uit te drukken. Door te leren wat bijbelse woorden en symbolen betekenen, 
kunnen ze ook leren er hun eigen betekenis aan te geven en ze toe te passen op hun eigen leven. 
Een derde reden om de gevoeligheid voor beelden bij jongeren te ontwikkelen, heeft te maken met de 
kracht van beelden zelf. Beelden geven te denken. Ze prikkelen de verbeeldingskracht en ze zijn 
concreet en dichtbij de leefwereld van alledag. Beelden kunnen helpen om geloven te leren verbinden 
met diezelfde wereld van alledag. 
 
In deze aflevering van Motieven worden vijf symbolen behandeld, namelijk hand, licht, boom, water en 
duif. Gaandeweg komen, verbonden met de symbolen, ook de drie grote feesten ter sprake: Kerst 
(licht), Pasen (boom) en Pinksteren (duif). 

 
 



 
 


