
Als een kind 

 

Mattheüs 18 vers 1 tot 5 

Op dat moment kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden: Wie is toch de 
belangrijkste in het Koninkrijk der hemelen? 
En Jezus riep een kind bij Zich en zette dat in hun midden. 
En Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u:  
Als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het Koninkrijk der 
hemelen beslist niet binnengaan. 
Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het Koninkrijk der 
hemelen. 
En wie zo'n kind ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij. 

 

Bij U is de bron van het leven 
 

Leef als een kind, onderweg en spelend in Gods 

Licht en Levend water. Verwonderd om Gods 

grootheid en genade. 

Mattheüs 10 vers 8b  

U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor 

niets. 

 

Een aantal andere Bijbelteksten die bij dit schilderij  

zijn gebruikt 
2 Samuel 6 vers 14 

David huppelde uit alle macht voor het aangezicht van de HEERE; en 

David was gekleed in een linnen priesterhemd.  

 

Psalm 150 Loof de HEERE! 

Laat alles wat adem heeft de HEERE loven. 

Halleluja! 



 

Het schilderij 

Aan de linkerzijde van het schilderij. Spelende kinderen, dansend hand-in-hand, blij.  

Dansend in een overvloed van Levend water. 

De kinderen worden beschenen door een lichtstraal uit de Hemel. Dansend in Gods licht. 

De andere betekenis van de lichtstaal is, dat God ze gevonden heeft. 

God heeft ze in Zijn grote genade en barmhartigheid uitgekozen. 

 
Johannes 15 vers 16 

Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe 

bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat 

wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft. 

 

De kinderen delen hun blijdschap met anderen. Ze wenken ook 

anderen om in de kring te komen. Dat is zending en evangelisatie. 

Vier feest met ons, zeggen, roepen de kinderen in de kring. 

Het jongetje geheel links is verbaast en vol verwondering en 

huppelt naar de anderen. 

 

 

 

 

 

 

Rechts in het schilderij zien we een waterval van Levend water. 

We zien alleen het water, dus geen boven rand. Het water valt, als het ware zo uit de 

Hemel op ons neer. 

Dit deel van het schilderij is met een speciale pasteuze transparante techniek 

behandeld. Het water lijkt op het schilderij te liggen.  

In het water zien we de regenboog.  

Het Licht (met een hoofdletter) en Het Water (met een hoofdletter) vormt de regenboog. Het 

Verbond. 

 

Verder in de achtergrond  

Onscherpe druppels water waar licht op valt, regenboogkleuren. 

De lichtstralen die er tussen door spelen zoals die tussen een dicht bladerdak door schieten. 

Het is de wereld waarin we leven. 

 

Bij het water zien we een juichende jongen en een meisje 

dat het Levende water opvangt. 

Een glanzende, oplichtende druppel water in haar hand. 

Als een parel. 

 

Die mooie druppel in dat kinderhandje.   

Zo maar voor niets! 

 

De beeldvorming lijkt mij duidelijk.  

De één die God looft omdat de ander het Levende water 

opvangt. 

De blijdschap van de één omdat de ander Gods goede 

gaven (het levende water) heeft ontvangen. 

 

 


