
THEMADAG GODSBEELDEN VERSLAG 
Om 11 u werden we zaterdag 4 november 2017 door Bea en Christien (onze cateraars voor deze dag) 
hartelijk ontvangen met koffie en iets lekkers en om 11.30 begonnen we met 10 deelnemers aan ons 
ronde tafel gesprek onder leiding van ds Ries Kassens. Na een korte inleiding schreven we bij stille 
muziek van Satie die momenten in ons eigen leven op, die ons het gevoel hadden gegeven dat God 
daarbij aanwezig was. We deelden deze eigen Godsbeelden vervolgens met elkaar en aansluitend 
lazen we diverse aanduidingen voor God in de bijbel :  
GOD ALS: schepper, Geest, adelaar, roepende, mens (als beeld van God), echtgenoot, rots, licht, 
Vuurzuil, lichtende wolk, herder, vader, moeder, koning, liefde, Jezus Christus (beeld van God bij 
uitstek).  Daarna kregen we allemaal een afbeelding van de bekende ikoon van de 
Drievuldigheid zoals afgebeeld door Andrei Rublev: drie engelen die bij Abraham en Sara gastvrij 
worden ontvangen. Daar konden we enige tijd in stilte naar kijken en ons verbeelden dat ook ieder 
van ons plaats zou kunnen nemen aan de ene lege plek die er nog was aan de tafel. Een paar 
begeleidende bijbelteksten hielpen ons daarbij. 
Na een heerlijke lunch met nagesprek maakten we ons op voor de beeldpresentatie in de kerk van 
hedendaagse religieuze beeldende kunst die om 14.30 u zou beginnen.
Anjette van de Ven van Bureau Kunstvenster (zie ook haar website en haar email) had op ons verzoek 
hierover een 1,5 uur durende presentatie samengesteld, die wij heel intens met 30  bezoekers 
hebben beleefd. Alle beelden werden voorzien van heldere informatie.  Anjette sprak over de 
herwaardering van figuratie in de kunst en het opnieuw vormgeven door kunstenaars van christelijke 
verhalen waarin op kritische wijze thema’s als liefde en lijden, verdraagzaamheid,  vrijheid en de rol 
van de vrouw aan de orde komen. Daarbij worden ook nieuwe (digitale) technieken gebruikt in 
bijzondere installaties waarin de bezoeker als het ware in het kunstwerk wordt “ondergedompeld” en
de beleving ervan wordt versterkt. We waren allemaal zeer onder de indruk van de wijze waarop 
Anjette deze presentatie voor ons heeft samengesteld en gepresenteerd.  Met een drankje, hapje en 
uitwisseling van wat we meegemaakt en gezien hadden, werd deze bijzondere themadag 
Godsbeelden om 17 u afgesloten.
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