
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alles maak 
Ik nieuw 
 

 
Openbaring 21 vers 4 en 5 
Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen 
rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’  
Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak Ik nieuw!’ 

 
Het thema 

Het is God, die het voor ons doet 
 Psalm 56 vers 14 

U hebt mijn leven aan de dood ontrukt,  
mijn voet voor struikelen behoed.  
Nu kan ik wandelen onder Gods hoede  
in het licht van het leven. 

 
Leven bij het kruis, op weg naar het Eeuwig Leven, in het licht van het leven staat er 
in psalm 56. Bij licht hoort schaduw.  
In het schilderij is dat de schaduw van het kruis. 
Leven hier in deze wereld is niet altijd gemakkelijk, je loopt als het ware in de 
modder. De HEERE behoedt je voor struikelen, uitglijden en wegzakken.  
We mogen om die bescherming, telkens weer vragen, biddend vragen. 
Je verdriet en zorgen zijn bekend bij God. 
 

Psalm 56 vers 9 
Mijn omzwervingen hebt U opgetekend,  
vang mijn tranen op in Uw kruik.  
Staat het niet alles in Uw boek?  
 

In het schilderij zien we midden boven 
het kruis in de grond staan. Een kruik er 
tegen aan. 
Bloeddruppels vallen in de modder.  
Denk aan de reinigingsoffers op de  
Grote Verzoendag. Leviticus 16.  
 
Een voet in de modder. 
 
Een tweede Lichtbron schijnt op de 
voet. We zijn niet alleen. 
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Leviticus 16. Vers 14 en 15  
Hij moet met zijn vinger wat bloed van de stier op de verzoeningsplaat 
sprenkelen en zevenmaal wat bloed op de grond ervoor.  
Daarna moet hij de bok voor het reinigingsoffer van het volk slachten, en het 
bloed naar de heilige ruimte achter het voorhangsel brengen. Met het bloed 
moet hij hetzelfde doen als met het bloed van de stier: hij moet het op de 
verzoeningsplaat en op de grond ervoor sprenkelen.  

 

Psalm 17 
Het schilderij is te begrijpen naar aanleiding van Psalm 17. Een gebed van David. 
Geloofsvertrouwen, volharden in het geloof. Lees ook Hebreeën 12 

 
Psalm 17  
4 Hoe de mensen ook leven,  
ik houd mij aan het woord van Uw lippen.  
De weg van roof en geweld  
heb ik altijd gemeden,  
5 mijn voeten volgden Uw spoor,  
mijn stappen wankelden niet.  
 

Het spoor van het kruis  
Mijn stappen wankelen niet.  

Zie Psalm 56 vers 14. Het is God die  
behoedt voor struikelen en uitglijden.  

 
6 Ik roep tot U om hulp,  
want U geeft mij antwoord.  
Wil mij horen, God,  
luister naar mijn spreken,  
7 toon mij de wonderen van Uw trouw.  
Wie bij U schuilen redt U  
van hun tegenstanders, met Uw machtige hand.  
8 Behoed mij als de appel van Uw oog,  
verberg mij in de schaduw van Uw vleugels  

 
In de schaduw van het kruis 
Schuilen onder het kruis 
Psalm 57 vers 2 
Wees mij genadig, God, wees mij genadig,  
want bij U is mijn leven geborgen.  
In de schaduw van Uw vleugels zal ik schuilen,  
tot het doodsgevaar is geweken.  
 
EN 
 
Psalm 91 vers 1 en 2 
Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont  
en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende,  
zegt tegen de HEER : ‘Mijn toevlucht, mijn vesting,  
mijn God, op U vertrouw ik.’  
  
Helemaal links zien we tranen vallen, van bovenaf in de modder. 
Tranen die zich vermengen met het bloed van Christus.  
In die tranen zien we het kruis spiegelen en regenbogen. 
De tranen vallen naast je voeten in de schaduw van het kruis. Geborgen bij Christus. 
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De lofzang 
Dankbaar dat Christus Zijn bloed voor ons heeft vergoten zingen we de lofzang 
Rechtsonder is die vrolijke lofzang geschilderd met de muziek bloemen. 
 

Psalm 40 vers 2 - 4 
Vol verlangen heb ik op de HEER gewacht  
en Hij boog zich naar mij toe,  
Hij heeft mijn roep om hulp gehoord.  
Hij trok mij uit de kuil van het graf,  
uit de modder, uit het slijk.  
Hij zette mij neer op een rots,  
een vaste grond voor mijn voeten.  
 
Hij gaf mij een nieuw lied in de mond,  
een lofzang voor onze God.  
Mogen velen het zien vol ontzag  
en vertrouwen op de HEER.  

 
Een lofzang voor onze Gods staat er in vers 4 
De dichter van Hooglied schreef in  
hoofdstuk 2 vers 12a 

De bloemen zijn verschenen op het veld,  

nu breekt de zangtijd aan,  
 
In het schilderij zijn ‘muziekbloemen’ geschilderd 
Trompetnarcis, Grasklokjes, Hoornbloem, 
Sneeuwklokje, Klaproos, Fluitenkruid, Viooltjes, 
Klaproos. 
 
Ook zijn er zeven korenaren geschilderd als beeld voor het vrucht dragen. 
 

Bidden 
Biddende handen die opkomen uit het loflied.  
Uit de muziekbloemen. Naar aanleiding van de eerste verzen van psalm 65. 
Een prachtige combinatie van lof, bidden en gekozen zijn. 
Onze zonden zijn betaald, door het lijden van Christus en je staat in de schaduw van 
dat kruis. 

 
Psalm 65 vers 2 - 5 
U komt de lof toe,  
God die woont op de Sion,  
U zult ontvangen wat U is beloofd.  
 
U die ons bidden hoort –  
tot U komt de sterveling.  
Worden onze zonden mij te zwaar,  
U neemt weg wat wij misdeden.  
 
Gelukkig wie door U gekozen is en U mag 
naderen, hij mag wonen in Uw voorhoven.  
Wij genieten het goede van Uw huis,  
het heilige van Uw tempel.  
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De Toekomst, het Nieuwe Jeruzalem 
Rechtsboven, de plaats waar het Licht vandaan komt.  
De lichtstralen op je voet. Niet zomaar een Lichtstraal.  
 
Psalm 65 vers 5 Gelukkig wie door U gekozen is 
 

Psalm 40 vers 7 - 9 
Offers en gaven verlangt U niet,  
brand- en reinigingsoffers vraagt U niet.  
Nee, U hebt mijn oren voor U geopend  
en nu kan ik zeggen: ‘Hier ben ik,  
over mij is in de boekrol geschreven.’   
Uw wil te doen, mijn God, verlang ik,  
diep in mij koester ik Uw wet.  

 
God wil geen offergaven maar Hij wil jou hebben. Daarom loop je in Zijn Licht. 
En staat je naam in Zijn boek geschreven. 
 

Het boek van het Lam. 
Psalm 56 vers 9 
Mijn omzwervingen hebt U opgetekend,  
vang mijn tranen op in Uw kruik.  
Staat het niet alles in Uw boek?  
 
Psalm 40 vers 8 
‘Hier ben ik, over mij is in de boekrol geschreven.’   
 
Openbaring 21 vers 27 
Maar alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich 
met gruwelijke dingen en leugens inlaat, komt de 
stad niet binnen, alleen zij die in het boek van het 
leven staan, het boek van het Lam. 

 

Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de 
gemeenten zegt. 
 

Openbaring 3 vers 5 
Wie overwint zal zich ook in het wit kleden. Ik zal zijn naam niet uit het 
boek van het leven schrappen, maar juist voor hem getuigen ten overstaan 
van mijn Vader en zijn engelen.  
 

We zien duidelijk, in het Licht, een witte mantel. 
Het is de mantel die we uiteindelijk zullen krijgen. 
Je naam staat er middenin geschreven. 
 
De binnenzijde van de mantel is met goud- en parelmoer verf geschilderd. 

Openbaring 21 vers 21 
De twaalf stadspoorten waren twaalf parels, elke poort een parel op zich. De 
straten van de stad waren van zuiver goud en schitterden als glas. 

Er straalt licht uit de binnenzijde. 
Openbaring 21 vers 23 - 27 
De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig: over haar schijnt 
Gods luister, en het Lam is haar licht.  
De volken zullen in haar licht leven en de koningen op aarde betuigen daar 
hun lof. 
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De poorten zullen overdag nooit gesloten worden, en nacht zal het er niet 
meer zijn.  
De volken zullen in haar hun lof en eer komen betuigen.  
Maar alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met gruwelijke dingen en 
leugens inlaat, komt de stad niet binnen, alleen zij die in het boek van het 
leven staan, het boek van het lam. 

 
Die witte mantel is voor iedereen die het schilderij wil begrijpen en er naar leeft. 
Je naam met het bloed van Christus geschreven. 
 

Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods. 
 
De voet en de biddende handen zijn van de opdrachtgever zelf. 
Zijn initialen staan aan de binnenzijde van de mantel ‘JCvH’. 
Leesbaar vanaf de bovenzijde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Heer is het Licht op mijn pad 
Kees Aalbers 
O321 320 322 / 0653 660 499 
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