
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een gebed voor het LEVEN 

Doe het nu!  
 
 
Prediker 12 vers 1 
Denk aan uw Schepper in de dagen van  
uw jeugd, voordat de kwade dagen komen  
en de jaren nadere waarvan u zeggen zult: 
Ik vind er geen vreugde in; 
 
Psalm 100 vers 5 
Want de HEERE is goed, 
Zijn goedertierenheid is voor eeuwig, 
Zijn trouw van generatie op generatie 
 
 

Het schilderij 
Onderin het schilderij zijn 6 tulpen geschilderd.  
Het gezin, vader moeder en de kinderen. 
Tulpen staan voor bidden. 
De tulpen staan met hun stelen in het water. Levend water. 
Tussen de tulpen het Hebreeuwse woord voor 'amen'.  

Heidelbergse Catechismus antwoord 129 
"Het is waar en zeker. Want God heeft mijn gebed veel stelliger 
verhoord, dan ik in mijn hart voel dat ik dit van Hem begeer." 

Als je goed naar de vorm van de tulpen kijkt, zie je dat het juichende, God lovende 
tulpen zijn. 
 

Een gebed voor het LEVEN 
Pilippenzen 4 vers 6  en 7 
Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles,  
door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; 
en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw 
gedachten bewaken in Christus Jezus. 
 
Opbaring 7 vers 16 en 17 
Zij zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen zonnesteek of enige 
hitte zal hen treffen. 
Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen 
geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun 
ogen afwissen.         1 



Middenlinks in het schilderij is een kruis geschilderd, een stromend kruis. 
Een kruis van Levend water. Het water met het bloed van Christus stroomt naar 
beneden en valt in het water waar de tulpen hun voeding uithalen. 
 
Middenrechts is een narcis geschilderd 
Het Lam is als een reliëf middenin in het hart van de 
narcis geschilderd.  
Een narcis staat voor Nieuw Leven. 
 
De Narcis is in de kleuren van de Hemel en Gods 

troon geschilderd. 
Een warme bruin / oranjeachtige kleur als 
jaspis/sarder (de kleur van God. 
Openbaring 4 vers 3)  

Saffierblauw de kleur van de troon van God. 
(Ezechiël 1 vers 26). 
 

 
Gods licht is vanuit het Lam geschilderd en valt op de 6 tulpen. 
 

Psalm 42 
Verlangen naar God 
1 Voor de koorleider, een onderwijzing van de zonen van Korach. 
2 Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, 
zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God! 
3 Mijn ziel dorst naar God, 
naar de levende God. 
Wanneer zal ik binnengaan 
om voor Gods aangezicht te verschijnen? 
4 Mijn tranen zijn mij tot voedsel, 
dag en nacht, 
omdat zij de hele dag tegen mij zeggen: 
Waar is uw God? 
5 Hieraan denk ik 
en ik stort mijn ziel in mij uit: 
hoe ik meeging in de stoet 
en met hen optrok naar Gods huis, 
onder luide vreugdezang en lofliederen: 
een feestvierende menigte. 
6 Wat buigt u zich neer, mijn ziel, 
en bent u onrustig in mij? 
Hoop op God, want ik zal Hem weer loven 
voor de volkomen verlossing van Zijn 
aangezicht. 

 
Vers 2 Tussen de stelen van de tulpen is een hert geschilderd. 
Vers 3 Het eeuwig Leven bij de HEERE, het Lam in de narcis. 
Vers 4 Komen we nog op terug In het onderdeel 'verdrukking'. 
 
Vers 6 wordt weer herhaald in vers 12 en gaat dan over in Psalm 43 

Zend Uw licht en Uw waarheid; 
laten die mij leiden, 
mij brengen tot Uw heilige berg 
en tot Uw woningen, 
Zodat ik kan gaan naar Gods altaar, 
naar God, mijn blijdschap, mijn vreugde; 
en ik U met de harp kan loven, 
o God, mijn God!         2 



Johannes 2 vers 2a (Trouwtekst) 
1 En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea; 
en de moeder van Jezus was daar. 
2 En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd, en Zijn 
discipelen. 
3 En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van 
Jezus tegen Hem: Zij hebben geen wijn meer. 
4 Jezus zei tegen haar: Vrouw, wat heb Ik met u te doen? 
Mijn uur is nog niet gekomen. 

 
Johannes 2 vers 2a (Trouwtekst) 
Jezus uitnodigen en doen wat hij zegt. Vertrouwen hebben.  
Je laten leiden. Denk aan wat hierboven beschreven staat over 
bidden, God loven en vertrouwen hebben. Alleen dan wil/kan Gods 
Geest in je hart wonen.  
 
Rechtsboven is een Fresia geschilderd. Een Fresia staat voor vertrouwen. 
Water en licht geven een regenboog. De fresia is in de kleuren van de regenboog 
geschilderd 
 
De doopteksten van de kinderen 
In de doopteksten van de kinderen zit een mooi verband. 
We hebben wel eens eerder bij een schilderij opgemerkt dat de doopteksten van de 
kinderen iets te vertellen hebben over het verlangen van de ouders. 
Bewust of onbewust door de dominee gekozen. Maar in ieder geval wel door de 
HEERE geleidt en bedoelt. 
 
Jo-Ann;  

Zondag 1 
Vraag 1: Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? 
Antwoord 1: Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven niet mijn 
maar mijns getrouwen Zaligmakers JEZUS CHRISTUS eigen ben, die met Zijn 
dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle 
heerschappij des duivels verlost heeft en alzo bewaart , dat zonder den wil 
mijns hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook, dat mij alle 
ding tot mijn zaligheid dienen moet , waarom Hij mij ook door Zijn Heilige 
Geest van het eeuwige leven verzekert , en Hem voortaan te leven van harte 
willig en bereid maakt. 

 
 
Links bovenin een rode en een witte roos in elkaar geschilderd.. 
De rode roos (liefde) vertelt ons over… 
…Gods grote liefde om Zijn Zoon te zenden. Christus, die geleden 
heeft en onze schulden heeft betaald. Het kruis daaronder. 
 
Een bloedend kruis. Met Christus gekruisigd begraven en opgestaan.  
Ook voor ons is het leven niet gemakkelijk. Denk ook aan vervolgde 
Christenen. SDOK. (Stichting De Ondergrondse Kerk) 
 
Gezang 174. Vaste Rots van mijn behoud 
….waar het bloed door u gestort, 
mij de bron des levens wordt. 
 

De witte roos staat voor zuiverheid en onschuld, zij vertelt ons… 
…dat Christus onschuldig voor ons heeft geleden, smetteloos en zuiver is. 
 
Rode en witte rozen samen staan voor eenheid, verbonden zijn. Dit vertelt ons… 
…dat wij met Christus verbonden zijn en met Hem een eenheid vormen.   3 



Lijden in Christus  
Meer dan overwinnaars 

Romeinen 8 vers 35 - 39 (Lees het gehele hoofdstuk)  
Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of 
benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? 
(Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, 
wij worden beschouwd als slachtschapen.) 
Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft 
liefgehad. 
Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch 
overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, 
noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden 
van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. 

 
Lize;  

Handelingen 3 vers 26  
God, Die Zijn Kind Jezus heeft doen opstaan, heeft Hem eerst naar u 
gezonden om u hierin te zegenen dat Hij ieder van u zou afbrengen van zijn 
slechte daden. 

 
Dit zijn de slotwoorden uit een toespraak van Petrus en Johannes, nadat zij een 
kreupele genezen hadden. Daarna werden ze gevangen gezet en moesten zich 
verantwoorden voor het Sanhedrin. 
 
Christus heeft voor ons geleden, er is voor onze zonden betaald.  
Het bloedende kruis. We zijn vrij! (Zondag 1). 
We moeten ons op Hem richten. Tulpen die juichen, 
 
Jezus uitnodigen en doen wat hij zegt. Johannes 2 vers 2a. 
Dan zal Hij ons afbrengen van onze slechte daden. Handelingen 3 vers 26. 
 
Dit kan tot gevolg hebben dat we om Hem moeten lijden, gevangen gezet, vervolgt 
worden. Maar niets zal ons scheiden van de liefde van Christus. Romeinen 8. 
We moeten in Hem geloven en volkomen op Hem vertrouwen. De Fresia. 
 
De Hoofdman in Kapernaüm geloofde in Jezus. Voor de Israëlieten in die tijd een 
onrein persoon, gezien zijn afkomst. De knecht van de hoofdman werd genezen. 
De dooptekst van David. Een groter geloof vond de HEERE in Israël niet.  
 
David;  

Lukas. 7 vers 9  
Toen Jezus dit hoorde, verwonderde Hij Zich over hem, en Hij keerde Zich om 
en zei tegen de menigte die Hem volgde: Ik zeg u: Ik heb zelfs in Israël zo'n 
groot geloof niet gevonden. 

 
Vlak voor deze genezing lezen we de dooptekst van Joshua, de genezing van een 
melaatse, ook een onrein iemand in die tijd. 
 
Joshua;  

Mattheüs 8 vers 4 De reiniging van een melaatse 
Jezus zei tegen hem: Denk erom dat u dit tegen niemand zegt; maar ga heen, 
laat uzelf aan de priester zien, en offer de gave die Mozes voorgeschreven 
heeft, tot een getuigenis voor hen. 

 
Jezus zegt dit vaker “…zeg het tegen niemand…”  
Het gaat Christus niet om de genezing of Zijn superioriteit. 
Het gaat Christus om het geloof wat Hij vindt. 
De melaatse belijdt in vers 2 “HEERE als U wilt, kunt U mij reinigen”   4 



De melaatse gelooft in eerste instantie dat Christus hem kan reinigen omdat hij een 
uitgestotene is. Dit Bijbelvers eindigt met de tekst “tot een getuigenis voor hen”. 
Daar gaat het dus om, om van Christus te getuigen. Zie ook onderstaande teksten. 
 

Mattheüs 10 vers 18 - 20 
Niet vrezen 
En u zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden omwille van Mij, 
tot een getuigenis voor hen en de heidenen. 
Maar wanneer zij u overleveren, moet u niet bezorgd zijn hoe of wat u spreken moet, 
want het zal u op dat moment gegeven worden wat u spreken moet. 
Want u bent het niet die spreekt, maar de Geest van uw Vader, Die in u spreekt. 

 
Mattheüs 24 vers 13 en 14 
De tekenen van het einde van de wereld 
Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. 
En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot 
een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen. 

 
 
Een samenvatting van het schilderij door R.M. Mc Cheyne 
Eens was ik een vreemdeling 
 
Eens was ik een vreemd’ling voor God en mijn hart. 
Ik kende geen schuld en ‘k gevoelde geen smart. 
Ik vroeg niet: “Mijn ziele, doorziet gij uw lot? 
Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God?” 
 
Al sprak daar een stem uit de heilige blaân 
van ‘t Lam, met de zonden der wereld belaân, 
ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk, 
‘k stond blind en van verre, in mij zelven zo rijk. 
 
Ik deed als Jeruzalems dochters weleer, 
ik weend’ om de pijn van mijn lijdende Heer, 
maar dacht er niet aan, dat ik zelf door mijn schuld 
Zijn kroon had gevlochten, Zijn beker gevuld. 
 
Maar toen mij God Geest aan mij zelf had ontdekt, 
toen werd in mijn ziele de vreze gewekt. 
Toen voeld’ ik wat eisen Gods heiligheid deed. 
Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. 
 
Toen vlucht’ ik tot Jezus. Hij heeft mij gered! 
Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet! 
Mijn heil en mijn vreugd’ en mijn leven werd Hij. 
Ik boog m’, en geloofd’, en mijn God sprak mij vrij!               Psalm 48 vers 6 berijmd 
                                                                                               Want deze God is onze God; 
Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis,                            Hij is ons deel, ons zalig lot, 
dat Christus alleen mijn gerechtigheid is.                              Door tijd noch eeuwigheid te  
Nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf.                               scheiden; 
Nu neemt mij geen satan de zegekroon af.                           Ter dood toe zal Hij ons geleiden. 
 
Nu reis ik getroost onder ‘t heiligend kruis                                  In vertrouwen op de HEERE 

naar ‘t erfgoed hierboven, naar ‘t Vaderlijk huis.                       Kees Aalbers 

Mijn Jezus geleidt mij door d’ aardse woestijn.                          0321 320 322 / 0653 660 499 

“Gestorven voor mij!” zal mijn zwanenzang zijn. 
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