
Hoofdstuk 9
Van het Beeld Gods (1)

Volgt op hoofdstuk over Verbond der Werken
• Werkverbond voor de val opgericht

– met Adam (verbondshoofd)
– In Adam met al zijn nakomelingen
– Eis:

• Volkomen gehoorzaamheid
– Belofte:

• Het eeuwige leven
– Bedreiging:

• De dood.
– Gen.2:17b: Want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood 

sterven.

– Proefgebod
– Gen.2:17a: Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, 

daarvan zult gij  niet eten;



Van het Beeld Gods (2)

• De mens had het vermogen om het verbond der werken 
te kunnen onderhouden (v/a 1).

– Vanwaar dat vermogen?
– God had de mens goed en oprecht geschapen (v/a 2)

– Gen. 1:31:  En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer
goed.

– H.C. v/a 6: Maar God heeft de mens goed en naar Zijn evenbeeld 
geschapen

– NGB Art. 14: Gemaakt en geformeerd naar Zijn beeld en gelijkenis, 
goed, rechtvaardig en heilig

• De mens kon: 
a) opklimmen tot een hoger goed; het onverliesbare eeuwige leven.

b) vallen en de dood onderworpen worden (zie Hfd. 10)
– Gen. 2:17 Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, 

daarvan zult gij  niet eten; want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij 
den dood sterven 



Van het Beeld Gods (3)

• V/a 3 richt zich tegen oude en nieuwe dwalingen
– Pelagius (4e eeuw) (bestreden door Augustinus)

• De mens is noch goed noch kwaad geschapen, maar als een 
blank papier. Met vrije wil goed of kwaad te doen

• Roomse kerk is semi-pelagiaans
– Socinianen (16e eeuw)

• De mens heeft een volstrekt vrije wil
– Remonstranten

• De mens is geschapen met een vermogen  om wel of niet te 
geloven

– Karl Barth en de moderne theologie
• .Loochenen de erfzonde en de totale doodstaat

• Deze dwaalleer:
– Onkent de noodzaak van een volkomen Zaligmaker
– Is tegen de Bijbel

– Pred.7:29 dit heb ik gevonden, dat God den mens recht gemaakt  
heeft, maar zij hebben veel vonden gezocht.



Van het Beeld Gods (4)

• 5 verschillende omschrijvingen van ‘Gods beeld’ in de 
Bijbel:
1. Het oorspronkelijke beeld van God in Zijn Wezen (1 Joh.1:5)
2. De Zoon als het ‘uitgedrukte Beeld van ‘s Vaders 

zelfstandigheid (Hebr. 1:3), het Beeld des onzienlijken Gods (Kol. 
1:15) en het Beeld des Vaders (2 Kor.4:4)

3. Het beeld van God waarna Gods volk in de wedergeboorte 
herschapen wordt (Rom.8:29, 1 Kor.11:7)

4. De man als beeld van God in onderscheiding van de vrouw
– 1 Kor. 11:7 Want de man moet het hoofd niet dekken, overmits hij 

het beeld en de  heerlijkheid Gods is; maar de vrouw is de 
heerlijkheid des mans. (Vlg. Kantt. 21 wordt hier gedoeld op het 
gezag van de man over de vrouw, als haar hoofd)

5. Het beeld Gods in de mens in de staat der rechtheid 
• Dit beeld van God wordt bedoeld in v/a 4 en geldt man EN vrouw

– Gen. 1:26-27: En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons 
beeld, naar Onze gelijkenis …  En God schiep den mens naar Zijn 
beeld; naar het beeld Gods schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij 
hen.



Van het Beeld Gods (5)

• Beeld van God in de mens in de staat der rechtheid:
– Afdruk van het oorspronkelijke beeld van God in de 

mens (Hfd. 3.3)
• Dit beeld bestaat uit Zijn mededeelbare eigenschappen 

• Naar (niet in!) Gods beeld (v/a 4)
• Gen. 1:26 Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis
• Hand. 17:28 wij zijn ook Zijn geslacht.
• Jac.3:9 …de mensen, die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn.
• Gen. 9:6 want God heeft den mens naar Zijn beeld gemaakt.

– Met woorden ‘beeld’ en ‘gelijkenis’ wordt uitgedrukt: een 
allervolmaakst gelijkend beeld (Ds A.Comrie)

• Geen echte lichamelijke gelijkenis (v/a 6)
– Joh 4:24  God is een Geest

– Beeld en gelijkenis;
• Voorwerp  waarnaar  is God
• Onderwerp is de ziel

– Calvijn Institutie I.XV.3 Ofschoon in de uiterlijke mens Gods heerlijkheid 
schittert, is toch niet twijfelachtig dat de eigenlijke zetel van Zijn beeld in 
de ziel is.



Van het Beeld Gods (6)

• Over het beeld van God wordt in tweeërlei zin 
gesproken:
A. In engere zin
B. In ruimere zin:

A. Het Beeld van God in ‘engere zin’  bestaat uit (v/a 5):
1. Kennis (profeet)

– D.L. 3-4Art.1: De mens is van den beginne naar het beeld Gods 
geschapen, versierd in zijn verstand met ware en zalige kennis van 
zijn Schepper en van andere geestelijke dingen

• Volmaakte kennis van God
– Gen. 3:8 En zij hoorden de stem van den HEERE God, wandelende in 

den hof, aan den  wind des daags

• Volmaakte kennis van de schepping
– Gen. 2:19 Want als de HEERE God uit de aarde al het gedierte des 

velds, en al het  gevogelte des hemels gemaakt had, zo bracht Hij die 
tot Adam, om te  zien, hoe hij ze noemen zou; en zo als Adam alle 
levende ziel noemen  zoude, dat zou haar naam zijn.



Van het Beeld Gods (7)
Het Beeld van God in ‘engere zin’ vervolg (v/a 5): 
2. Gerechtigheid (priester)

– Volmaakte verhouding van Adam ten opzichte van 
God

– Gen. 1:31 En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer 
goed

3. Heiligheid (koning)
– Adam bedoelde in al zijn doen en laten volmaakt de 

Heere
– Pred. 7:29 Alleenlijk ziet, dit heb ik gevonden, dat God den mens recht 

gemaakt  heeft, maar zij hebben veel vonden gezocht.

• Dit zijn Bijbelse begrippen (v/a 8 en 9)
– Kol. 3:10: En aangedaan hebt den nieuwen mens, die vernieuwd wordt 

tot kennis, naar het evenbeeld Desgenen Die hem geschapen heeft.
– Efe. 4:24: En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is  

in ware rechtvaardigheid en heiligheid
• Door dit beeld van God in de ziel had de mens:

– Onmiddellijke kennis van goed en kwaad
– en was de mens:

• in staat om niet te zondigen
• onsterfelijk (zie ook v/a 10)

– Rom. 6:23 Want de bezoldiging der zonde is de dood



Van het Beeld Gods (8)

B. Beeld van God (in ruimere zin) bestaat uit:
1. Een wil

• Die volmaakt in staat was de wil van God te volbrengen
– Daardoor verantwoordelijk voor ongehoorzaamheid en moedwillige 

afval

2. Een verstand
• Dat volmaakt in staat was eigen daden te  overleggen

– Verheven boven alle schepselen 

• Verstand en wil gebonden door de zondeval
– Rom. 17:14-21: … Indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu 

hetzelve niet meer, maar de zonde die in mij woont

• Beeld van God in  ‘ruimere zin’  zijn overblijfsels
– NGB Art. 14:   … en heeft niet anders overig behouden dan kleine 

overblijfselen …

– Waardoor de mens verantwoordelijk blijft
– NGB Art. 14:  … dewelke genoegzaam zijn om den mens alle onschuld 

te benemen …



Van het Beeld Gods (9)

• Door de zondeval heeft de mens het beeld van God in 
‘engere zin’  geheel verloren

• Is terechtgekomen in drievoudige doodstaat (zie Hfd.10)

1. Geestelijke dood (tenzij de mens wedergeboren wordt)
2. Lichamelijke dood (onontkoombaar)(zie v/a 10)

3. Eeuwige dood (tenzij de mens wedergeboren wordt)
– Gen. 2:17: want ten dage als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven.
– Kantt. 40: Versta hiermede drieërlei dood: 1. de lichamelijke met al 

zijn voorgaande ellenden; 2. de geestelijke dood der ziel; 3. de 
eeuwige dood, die tegelijk is lichamelijk en geestelijk.

– Mens is een slaaf der zonde geworden
• Kennis à dwaasheid
• Gerechtigheid à ongerechtigheid
• Heiligheid à smet der zonde



Van het Beeld Gods (10)

• Beeld van God in ‘ruimere zin’ ernstig geschonden
– De mens werd sterfelijk

– Rom.6:23; Want de bezoldiging der zonde is de dood

– De mens bleef een redelijk zedelijk schepsel 
• niet te verontschuldigen en ten volle verantwoordelijk

– NGB Art. 14: … dewelke genoegzaam zijn om den mens alle onschuld 
te benemen …

– D.L. 3-4 Art.4: Wel is waar dat na den val in den mens enig licht der 
natuur nog overgebleven is, … zo wordt hem alle verontschuldiging 
voor God benomen.

• Door zondeval is wil en verstand op het kwade gericht
– Efez. 4:18 Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven 

Gods, door  de onwetendheid, die in hen is, door de verharding huns 
harten (zie ook Ps. 14:3, Rom. 3:10-20 enz.) 

• Heerschappij over de dieren ook gevolg Gods beeld in ruimere zin?
– V/a 7 stelt dat het beeld van God niet (mede) hierin bestaat

• Kan ook niet want  dat beeld zelf  bestond niet in uiterlijkheden
• Is een gevolg van Gods beeld in de mensbeeld 



Van het Beeld Gods (11)

• Wedergeboorte vernieuwt Gods beeld in ‘engere zin’
– wedergeborenen worden hier niet weer volmaakt
– hun heiligmaking op aarde blijft altijd een ten dele

– Rom 7:14  Want wij weten, dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht 
onder de zonde.

• Volmaakt herstel van Gods beeld:
– Voor de ziel bij het sterven (zie v/a 7 slot)
– Voor het lichaam bij de wederkomst van Christus

• Bewijsteksten:
– Rom. 6:6 Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, 

opdat het lichaam  der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer 
de zonde dienen.

– Rom 8:29 Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren 
verordineerd,  den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn

– 1 Kor. 15:49 En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen 
hebben, alzo zullen  wij ook het beeld des Hemelsen dragen.

• Kan ook niet anders
– Een Heilig God kan met de zonde geen gemeenschap hebben

– Openb. 22:15: Maar buiten zullen zijn de honden, en de tovenaars, en 
de hoereerders, en de doodslagers, en de afgodendienaars, en een 
iegelijk die de leugen liefheeft en doet.



Van het Beeld Gods (12)

Huiswerkvraag

• In dit Hoofdstuk is aangewezen uit welke staat de mens 
gevallen is, namelijk  uit een staat van volmaaktheid.

• Daarmee is de mens  terecht gekomen in een gevallen 
staat.

• Welke twee staten zou je in dit verband nog kunnen 
noemen?  


