
 

De EEUWIGE en het tijdelijke 
Als de kostelijke olie 

 

Psalm 133 
1Een pelgrimslied, van David. 
Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het 
dat broeders ook eensgezind samenwonen. 
2Het is als de kostelijke olie op het hoofd, 
die neerdruipt op de baard, de baard van Aäron, 
die neerdruipt op de zoom van zijn priesterkleed. 
3Het is als de dauw van de Hermon  
die neerdaalt op de bergen van Sion. 
Want daar gebiedt de HEERE de zegen 
en het leven tot in eeuwigheid. 
 

1 Korintiërs 13:4  
De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren; de liefde is niet afgunstig; 
de liefde handelt niet lichtvaardig, zij is niet opgeblazen; 
 

Inleiding 
Goedertieren  (Tale Kanaäns),  is een oud Christelijk woord, sinds 1637 (Statenvertaling)  
werd het met name bedoeld om eigenschappen van God of Jezus aan te duiden, de 
‘goedertierenheid des HEERE’ 
Goedertieren betekent oorspronkelijk goeder tiere, van goede groei. (komt van het 
werkwoord ‘tieren’, dat aarden of gedijen betekent.) 
Maar goedertieren heeft de betekenis aangenomen die grenst aan de betekenis van 
genadig. Goedertierenheid behelst: genade, gunst, goedheid, getrouwheid, vriendelijkheid, 
zachtaardigheid. 

 
Lankmoedig is iemand die de moed opbrengt om van iemand anders zijn gebrek, 
bijvoorbeeld zijn onbekwaamheid of zijn zedelijk falen, te verdragen. Lankmoedigheid is de 
eigenschap van lang en veel te verdragen en te vergeven.      
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Een lankmoedige is “lang van gemoed”.  
Lankmoedig wordt in het bijzonder van God gezegd, wiens liefde voor de mens niet ophoudt 
ondanks dat de mens steeds weer in zonden vervalt en z'n schepper teleurstelt. 
De liefde van God kwam tot bijzondere uiting toen Hij Zijn zoon liet sterven aan het kruis om 
voor onze zonden volkomen te betalen. 
Paulus schrijft in 1 Korintiërs 13 dat de liefde van God de grootste is. 
 

Lankmoedigheid is een deugd, een goede zedelijke eigenschap, die bijvoorbeeld bij 
onenigheid goed van pas komt. Het boek Spreuken staat vol met wijsheden daarover. 

Spreuken 15:18   
Een driftig man veroorzaakt ruzie, maar een geduldige stilt onenigheid. 
 

Het Schilderij 
Het schilderij kan worden samengevat met een aantal verzen uit Psalm 85. 
Vanuit een diep verlangen naar Gods goedertierenheid en heil over de toekomst. 
Vers 8 is de tekst die boven de trouwkaart stond. 

 

Psalm 85 Zegen ons land 
3De ongerechtigheid van Uw volk hebt U weggenomen, 
U hebt al hun zonden bedekt.  
8Toon ons Uw goedertierenheid, HEERE, 
geef ons Uw heil. 
10Ja, Zijn heil is nabij hen die Hem vrezen, 
zodat er eer in ons land woont. 
11Goedertierenheid en trouw ontmoeten elkaar, 
gerechtigheid en vrede kussen elkaar. 
12Trouw komt op uit de aarde, 
gerechtigheid ziet uit de hemel neer. 
13Ook geeft de HEERE het goede, 
en geeft ons land zijn opbrengst. 
14Gerechtigheid gaat voor Zijn aangezicht uit,  
Hij zet haar langs de weg waar Zijn voetstappen staan. 

 

Zoals vers 11 bij vers 10 hoort, hoort vers 12 bij vers 13. Deze dichtmethode, van herhalen, 
komt veel in de psalmen voor. 
Het is een gebeden bevestiging van vers 8. 
Kortom: Als de HEERE onze zonden bedekt, vergeven heeft door Zijn lijden aan het kruis en 
wij dit aannemen (om niets) dan zal de aarde Zijn trouw aan ons geven.  
Lees: God zal Zijn zegen aan ons geven: 

Als de kostelijke olie op het hoofd, 
die neerdaalt op de baard, de baard van Aäron, 
die neerdaalt op de zoom van zijn priesterkleed. 
Het is als de dauw van de Hermon  
die neerdaalt op de bergen van Sion. 
 

In tientallen psalmen wordt het begin van de dag als het moment aangegeven om God om 
Zijn zegen en goedertierenheid te bidden. Bijvoorbeeld: 

Psalmen 90:14 
14 Verzadig ons in de morgen met Uw goedertierenheid,  
dan zullen wij juichen en verblijd zijn, tijdens al onze dagen. 
Psalm 143:8 
8Doe mij in de morgen Uw goedertierenheid horen, 
want ik vertrouw op U; 
maak mij de weg bekend die ik te gaan heb, 
want tot U hef ik mijn ziel op.       
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Ochtenddauw. Niets is mooier om de zegen van de HEERE steeds weer opnieuw in de 
ochtend te krijgen. Vaak is bij zo'n zonsopkomst de kleur oranje die overheerst. 
Ochtenddauw. Dat heeft ook iets avontuurlijkst in zich, verkennend, de horizon zoeken, 
reizen. De hele dag ligt nog voor je. Zowel geestelijke als fysiek.  
 
Dat brengt ons bij de belijdenis tekst van Jan 

Gebed om bescherming en vergeving 
Psalm 25 

3Ja, allen die U verwachten, worden niet beschaamd;  
beschaamd worden zij die zonder reden trouweloos handelen. 
4HEERE, maak mij Uw wegen bekend,  
leer mij Uw paden. 
12Wie is de man die de HEERE vreest? 
Hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen. 

 

Waarover moeten we de zegen van de HEERE vragen? 
Dat lezen we in Psalm 127 en Mattheüs 6 
Over alles moeten we zegen ontvangen. 
Zoals de briefing aangaf. 
Het leven in al zijn schakeringen, van links naar rechts als een kleurig palet. 

 

Liefde, intimiteit, trouw en warmte. Maar ook groei in kennis van God en elkaar. 
Het eten, de gasten, het werk, de gesprekken, Ons lachen en huilen. Ziekte en lijden. 
Niets kan zonder de zegen van God. 
 

127 vers 1 'Gods onmisbare zegen' staat er boven 
1Een pelgrimslied, van Salomo. 
Als de HEERE het huis niet bouwt, 
tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan; 
als de HEERE de stad niet bewaart, 
tevergeefs waakt de wachter. 
2Het is tevergeefs dat u vroeg opstaat, 
laat opblijft, 
brood eet waarvoor u moet zwoegen: 
de HEERE geeft het Zijn beminden in de slaap. 
3Zie, kinderen zijn het eigendom van de HEERE, 
de vrucht van de schoot is Zijn beloning. 
 
Mattheüs 6 'Bezorgdheid' 
19Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en 
waar dieven inbreken en stelen; 
20maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en 
waar dieven niet inbreken of stelen; 
25Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u 
drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het 
leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? 
 
32Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al 
deze dingen nodig hebt. 
33Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen 
zullen u erbij gegeven worden. 
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In vers 32 zegt de HEERE dat de heidenen precies het zelfde willen. 
Alleen ze vergeten het belangrijkste, namelijk de 'onmisbare zegen van de HEERE' over hun 
bezigheden vragen, hun werk, hun lijden... 
In vers 33 lezen we dat God ons ruim wil zegenen, als we Hem zoeken, dan laat Hij Zijn zegen 
over ons neerdruipen, als kostelijke olie. 
Het tijdelijke van ons leven en het neerdruipen van Zijn zegen, heeft een belangrijke plek 
in het schilderij. 
 

Beschrijving van het schilderij 
Als de kostelijke olie 
 

Psalm 133 
1Een pelgrimslied, van David. 
Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het 
dat broeders ook eensgezind samenwonen. 
2Het is als de kostelijke olie op het hoofd, 
die neerdruipt op de baard, de baard van Aäron, 
die neerdruipt op de zoom van zijn priesterkleed. 
3Het is als de dauw van de Hermon  
die neerdaalt op de bergen van Sion. 
Want daar gebiedt de HEERE de zegen 
en het leven tot in eeuwigheid. 
 

In het schilderij kijken we naar de HEERE, we zijn letterlijk met Hem verbonden. 
 

Wat brengt ons dicht bij Christus? 
De ware Wijnstok en de ranken 
Johannes 15 
1Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. 
2Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht 
draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. 
3U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb. 
4Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in 
de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. 
5Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel 
vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. 

 

Je kan vers 4 en 5 ook zo lezen.  
Als de rank geen zegen krijgt dan wordt hij verwijderd uit het Koninkrijk van God. 
Johannes 15 gaat verder met Gods liefde. 

Het gebod van de liefde 
9Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde. 
10Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden 
van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf. 
 
16Niet 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. 
17Dit gebied Ik u: dat u elkaar liefhebt. 
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Onderin het schilderij is een druivenstok geschilderd.  
Zo'n ruw geschorste stam. 
Met rechts, zeven ranken (het gezin) daaraan, jongen ontspruitende 
bladeren met dauw er op. 
Links op de druivenstok zien we geloof, hoop en liefde, met de nadruk  
op de liefde. 
 

 1 Korintiërs 13  
13En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze 
is de liefde. 
 

Als je nog in de hal staat, zie je alleen het linker deel van het schilderij 
door de raampjes in de deur naar de kamer. 
De linker achtergrond is zwart/wit geschilderd. Naar rechts toe wordt 
het schilderij steeds kleuriger. Het leven in al zijn schakeringen. 
 

Rode en witte roos 
Links, in het zwart/wit deel, is een rode en een witte roos geschilderd. 
De stelen komen uit de druivenstok met geloof, hoop en liefde. 
 

Een rode roos staat voor liefde. De liefde van Christus voor ons. Hij heeft voor onze zonden betaald. 
Een witte roos staat voor reinheid. Christus is rein en wij moeten Hem volgen. 
Een combinatie van een rode en een witte roos geeft verbondenheid aan. 
Verbonden met elkaar in Christus. 
 
 

 

In de lucht is de naam van de HEERE, JHWH 
geschilderd, in een perspectief, gelijk met de 

zonnestralen. Daarvoor zijn de hebreeuwse letters 
gebruikt. 
Achter de druivenstok is een helder licht geschilderd. 
Het licht, de druivenstok en de letters in de lucht 
symboliseren de EEUWIGE. (titel van het schilderij) 
Samen met de rozen en geloof, hoop en liefde. 
 
 

Nu het tijdelijke: De zeepbel 
Bovenop de wijnstok met de  
7 ranken, is een zeepbel geschilderd. 
 
Een kwetsbare, kleurige bel. Psalm 90 verhaalt over die kwetsbaarheid. 
Als je goed kijkt zie je de spiegeling van de rozen en de ranken in de bel.   
De lamp boven de tafel, de deur van de kamer en de tafel met de stoelen. 

Die zeepbel moet ons waarschuwen dat we nú om de zegen moeten 

vragen en niet even mogen wachten, want we weten niet wanneer 
onze aardse tent, ons leven wordt genomen om dan, met zegen, bij 
Hem te komen in Zijn heerlijkheid. 
 

Bovenin het schilderij is Gods zegen geschilderd. 
In de achtergrond zijn oliedruppels geschilderd.  
Ook langs de naam van God, stromen oliedruppels neer. 
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Tot Slot 
Jozua 24 vers 15-17 
15Maar als het in uw ogen kwalijk is de HEERE te dienen, kies voor u heden wie u zult 
dienen: óf de goden die uw vaderen, die aan de overzijde van de rivier woonden, 
gediend hebben, óf de goden van de Amorieten, van wie u het land bewoont.  
Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen! 
16Toen antwoordde het volk en zei: Er is geen sprake van dat wij de HEERE zouden 
verlaten om andere goden te dienen. 
17Want de HEERE is onze God. 
 
Pilippenzen 4 
18Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed; ik ben geheel voorzien, nu ik door 
middel van Epafroditus ontvangen heb wat door u gezonden was, als een 
aangename geur, een welgevallig offer, welbehaaglijk voor God. 
19Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u 
nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus. 
20Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De HEERE zegent u 
Kees Aalbers 
O321 320 322 / 0653 660 499 
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