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Een schilderij van Jezus Christus.
Intro. =>
Elke christen heeft met de paplepel binnen gekregen dat wij geen
afgodsbeelden in ons bezit willen hebben. De Bijbel staat vol met
voorbeelden van het gebod op het maken van beelden en afbeeldingen
van God en alles van wat boven en onder de aarde is. Van het gevaar dat
beelden binnen brengen. ( Een beeld kan beginnen als een kunststuk,
maar veranderen in een afgodsbeeld.)
Door de geschiedenis heen kun je dit in verschillende culturen zien
gebeuren en zelfs binnen de geloofsgemeenschappen.
Het is soms erg moeilijk om een gezonde en veilige balans te vinden in
een maatschappij, in een cultuur, waarin je soms wordt overspoeld door
afgodsbeelden, door afgoderij.
Onderzoek voor jezelf de talloze voorbeelden die worden aangehaald in de
Bijbel om ons te waarschuwen voor de afgoderij.
De apostelen gebruikten woorden om het leven, de dood en de
opstanding van de Heere Jezus te visualiseren voor hun toehoorders.
Gal.1:3-4 =>”genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere
Jezus Christus, Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat
Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld,
overeenkomstig de wil van onze God en Vader.
Gal.3:1 =>”O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet
te gehoorzamen; u voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is
geschilderd alsof Hij onder u gekruisigd was?”
1. Jezus Christus is voor ons gestorven, opgestaan en opgevaren!
Elke christen houdt vast aan deze kennis, wetenschap en overtuiging. Ons
geloof is gebouwd op het offer dat onze Heer en Heiland voor ons
gebracht heeft aan het kruis op Golgotha.
1 Kor.15:1-3 =>”Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie, dat
ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat,
waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u
verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten
eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is
voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is,
en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften,”
Hand.1:7-11 =>”En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of
gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft,
maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen
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zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en
Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat Hij dit gezegd
had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem
aan hun ogen. En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de
hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding,
die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar
de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op
dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.”
Is dit niet het schilderij wat de Galaten is geschilderd in woorden?
Gal.5:24 =>”Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn
hartstochten en begeerten gekruisigd.”
Daarom kan de christen de strijd aangaan met de werken van het vlees!
De christen houdt het beeld van Christus voor ogen in zijn
visualisatie van Christus kruisdood voor zijn zonden!
Want elke christen komt tot dezelfde conclusie als de Galaten:
Gal.2:19-21 =>”Want ik ben door de wet voor de wet gestorven, opdat ik
voor God zou leven. Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef,
maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik
door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf
voor mij heeft overgegeven. Ik doe de genade van God niet teniet; want
als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs
gestorven.”
Conclusie =>
Deut.6:14-15 =>”U mag niet achter andere goden, de goden van de
volken die rondom u zijn, aan gaan, want de HEERE, uw God, is een naijverig God in uw midden; anders ontbrandt de toorn van de HEERE, uw
God, tegen u en vaagt Hij u weg van de aardbodem.”
=>Zoek geen andere god!
Jes.44:6-26 =>”Zo zegt de HEERE, de Koning van Israël, zijn Verlosser,
de HEERE van de legermachten: Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste, en
buiten Mij is er geen God. En wie kan, zoals Ik, roepen, het bekendmaken
en het voor Mij uiteenzetten, sinds Ik een eeuwig volk een plaats gegeven
heb? En laten zij de toekomstige dingen, dat wat komen zal, hun
bekendmaken. Wees niet angstig en wees niet bevreesd. Heb Ik het u van
toen af niet doen horen en bekendgemaakt? Want u bent Mijn getuigen:
is er ook een God buiten Mij? Er is geen andere rots, Ik ken er geen.
De makers van beelden, allen zijn zij leegheid, hun geliefde voorwerpen
doen geen nut. Ja, zijzelf zijn hun getuigen: zij zien niet en zij weten niet.
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Daarom zullen zij beschaamd worden. Wie maakt er nu een god en
giet een beeld dat geen nut doet? Zie, al hun metgezellen zullen
beschaamd worden, want vaklieden zijn slechts mensen. Laten zij
bijeenkomen, laten zij allen opstaan; zij zullen angstig zijn, samen zullen
zij beschaamd worden. De ijzersmid smeedt een bijl, werkt in de
vuurgloed, vormt het beeld met hamers, bewerkt het met zijn sterke arm;
hij lijdt zelfs honger en heeft geen kracht meer, hij drinkt geen water en
raakt afgemat. De timmerman spant een meetlint uit, tekent het hout af
met een krijtstift, maakt het glad met schaven, tekent het af met een
passer en maakt het naar de vorm van een man, naar de schoonheid van
een mens, om het in een huis te laten wonen. Hij hakt voor zichzelf ceders
om, neemt een cipres of een eik, en kweekt die voor zichzelf op tussen de
bomen van het woud; hij plant een olm en de regen maakt die groot. Ze
dienen de mens tot brandhout, hij neemt ervan en warmt zich erbij, hij
steekt het ook aan en bakt brood. Ook maakt hij er een god van en buigt
zich ervoor, hij maakt er een gesneden beeld van en knielt ervoor neer.
De helft ervan verbrandt hij in het vuur. Bij die helft eet hij vlees, braadt
een braadstuk en wordt verzadigd. Ook warmt hij zich en zegt: Ha, ik
word warm, ik zie vuur! Van de rest ervan maakt hij een god, zijn
gesneden beeld. Hij knielt ervoor neer, buigt zich, bidt het aan en zegt:
Red mij, want u bent mijn god. Zij weten niet en begrijpen niet, want hun
ogen zijn dichtgesmeerd, zodat zij niet zien, en hun harten, zodat zij niet
begrijpen. Niemand neemt het ter harte, er is geen kennis en geen
inzicht om te zeggen: De helft ervan heb ik verbrand in het vuur, ook
heb ik brood gebakken op de houtskool ervan, ik heb vlees gebraden en
gegeten – en zou ik van het overgebleven hout iets gruwelijks maken,
zou ik knielen voor een stuk hout? Hij voedt zich met as, het bedrogen
hart heeft hem op een dwaalspoor gebracht, zodat hij zijn ziel niet redden
kan en niet kan zeggen: Is er geen bedrog in mijn rechterhand? Denk aan
deze dingen, Jakob, Israël, want u bent Mijn dienaar. Ik heb u
geformeerd, u bent Mijn dienaar, Israël, u zult door Mij niet vergeten
worden. Ik delg uw overtredingen uit als een nevel, en uw zonden als een
wolk. Keer tot Mij terug, want Ik heb u verlost. Zing vrolijk, hemel, want
de HEERE heeft het gedaan! Juich, diepten van de aarde! Breek uit,
bergen, in gejuich, bossen en elke boom daarin! Want de HEERE heeft
Jakob verlost en Zich verheerlijkt in Israël. Zo zegt de HEERE, uw
Verlosser, Uw Formeerder van de moederschoot af: Ik ben de HEERE, Die
alles doet: Die de hemel uitspant, Ik alleen, Die de aarde uitspreidt door
Mijzelf; Die de tekenen van hen die leugens verzinnen verbreekt, Die de
waarzeggers waanzinnig maakt; Die de wijzen doet terugdeinzen, Die hun
kennis tot dwaasheid maakt; Die het woord van Zijn knecht bevestigt,
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en de raad van Zijn boden volbrengt; Die tegen Jeruzalem zegt: U zult
bewoond worden, en tegen de steden van Juda: U zult herbouwd worden,
en: Ik doe hun puinhopen herrijzen;”
=>Er is maar één God!
=>De satan verkoopt leugens aan de wereld, vanaf Adam en Eva!
Strijd en blijf strijden broeder/zuster tegen de invloed van de Satan. Let
op met verborgen afgoderij. Geef de Satan geen voet binnen de deur.
Voer dezelfde strijd tegen het kwaad! Zoals het volk Israël en de eerste
christenen moesten doen!
Rom.1:21-23 =>”Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als
God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen
en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl zij zich uitgaven voor
wijzen, zijn zij dwaas geworden, en hebben zij de heerlijkheid van de
onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een
vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren.”
Rom.7:22-25 =>”Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet
van God. Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die tegen de wet van
mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de
zonde, die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het
lichaam van deze dood? Ik dank God, door Jezus Christus, onze Heere. Zo
dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees
de wet van de zonde.”
Lees de Bijbel voor je zelf en ontdek de talloze waarschuwingen tegen het
gebruik van afgodsbeelden.
God is nooit en te nimmer te vervangen door iets wat door mensenhanden
is gemaakt. God is een na-ijverig God. Onvervangbaar!
=>Laat geen afgodsbeelden, afgoderij toe in jouw leven!
Matth.22:36-40 =>”Meester, wat is het grote gebod in de wet? Jezus zei
tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met
heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote
gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als
uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.”
Uitdaging =>
Blijf schilderen, maar in je hoofd, in je gedachten! Visualiseer wat Christus
voor jou gedaan heeft en hoe Hij jou vanuit het duister naar het licht heeft
gebracht. Hoe Christus voor jouw zonden aan het kruis is gestorven en
hoe Hij is opgevaren naar God, de Vader in de hemel.
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