
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dat wij in Hem blijven 
en Hij in ons 
 
 
1 Johannes 4 vers 12 en 13 
Niemand heeft God ooit gezien. Maar als 
we elkaar liefhebben, blijft God in ons en 
is Zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid 
geworden. 
Dat wij in Hem blijven en Hij in ons, 
weten we doordat Hij ons heeft laten 
delen in Zijn Geest. 
 
 

Het schilderij  
We zien twee figuren in het schilderij, op de rug gezien. Onderweg zou je kunnen zeggen. 
Onderweg naar wat de HEERE ons heeft beloofd. 
De twee figuren worden omringt door het vuur van de Geest. 
De Geest is bovenin in het schilderij geschilderd. 
De verf is heel pasteus aan gebracht.  
Met licht van opzij zie je de verdikkingen heel goed zitten. 
 
De twee worden beschermt door twee handen. De handen van God. 
 
Maar ook de kleuren van de hemel zijn om de mensen geschilderd. 
De kleuren van de hemel kun je vinden in:  

 
Openbaring 4 vers 2 en 3 
 Op hetzelfde moment raakte ik in vervoering. Er stond een 
troon in de hemel en daarop zat iemand. 
Degene die daar zat had een uiterlijk als van jaspis en sarder, 
en rond de troon was een regenboog die eruitzag als smaragd. 
 
 

Ezechiël 1 vers 26 
En boven de koepel zag ik iets dat leek op een troon van saffier, en 
daarboven, op die troon, zag ik een gedaante als van een mens. 
 

De kleuren van God zijn die van vuur. 
Denk hierbij ook aan hoe God zich in een vuur aan Mozes liet zien in de doornstruik. 
Als de HEERE neerdaalt op de Sinai, doet Hij dat in vuur 
 



 
We kijken een geopende Hemel in. 
Onder de Geest de verzoenende bloeddruppels van Christus lijden. 
Regenboogstralen, helemaal bovenin het schilderij. 
 
De Geest leidt 
De Geest stuurt 
God leeft in je hart 

 
Galaten 2 vers 20 
…Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft 
in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die 
mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven 
 
De vrucht van de Geest 
Christus woont in je 

 
Galaten 5 vers 13-16 Leven door de Geest 
Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet 
om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de 
hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’  
Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar 
wordt verslonden.  
Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw 
eigen begeerten. 

 
Onderweg naar het nieuwe Jeruzalem, waar we zijn uitgenodigd. 
Onderweg naar het Lam en Zijn maaltijd. 

We zien in de achtergrond een avondmaal stel. 
 

1 Korintiërs 13 vers 12 
Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan 
we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks 
zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. 

 
Galaten 5 vers 5 
Want door de Geest hopen en verwachten wij dat we op 
grond van geloof als rechtvaardigen worden aangenomen 

 
Openbaring 19 vers 7 en 9 
Laten we blij zijn en jubelen, laten we Hem de eer geven! Want de bruiloft van 
het Lam is gekomen en Zijn bruid staat klaar.  
Toen zei Hij tegen mij: ‘Schrijf op: “Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal 
van het Lam zijn uitgenodigd.” 

 
Onderin het schilderij 
Met God wandelen op het water, samen met de handen van God,  
het beeld uit de droom. 

De handen van God zijn beschermend om jullie heen geschilderd. 
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