
 
 

God is een trooster 
De HEERE is vol ontferming en barmhartig 
 
Jesaja 66 vers 13 

Zoals iemands moeder hem troost, 
 zo zal Ík u troosten; 

 
Motivatie 
God is een trooster. Het hart en de liefde van God is te vergelijken met een moeder die haar kind 
troost. Je ziet het voor je, moeders armen troostend om haar kind. Misschien tilt ze het wel op om 
het op haar arm tegen zich aan te drukken. Zo is God voor Israël, zo is God voor ieder mens, God is 
liefde. Dat betekent voor ons, dat zijn hart voor ons openstaat, om te helpen en te troosten, zoals 
een moeder dat kan. 
In het schilderij is het de HEERE die troost geeft, niet de moeder. 
De moeder is een menselijk voorbeeld. Zo kunnen wij als mensen iets van Gods troost begrijpen. 
Een treffend voorbeeld, zoals we op diverse plaatsen in de Bijbel kunnen lezen. 
In de hoofdharen van de moeder is de openbaring van God geschilderd. We kunnen lezen in: 

Romeinen 1 vers 19b-20 

God Zelf heeft het hun immers geopenbaard.  

Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit 

Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, 

zodat zij niet te verontschuldigen zijn.  

 

Aan de linkerzijde van het schilderij, als het ware een dubbelbeeld, de rechterhand van God, als een 
bescherming om moeder en kinderen.  
 

Mattheüs 7 vers 7 en 8 
Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden,  
klop en er zal voor je worden opengedaan.  
Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt,  
en voor wie klopt zal worden opengedaan.  



 
Troost en belofte 
Psalm 119 vers 76 
Laat toch Uw goedertierenheid er zijn om mij te troosten, overeenkomstig Uw belofte aan Uw dienaar. 

 
Volharding en de Troost van de HEERE 
Jakobus 5 vers 11 
Zie, wij prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job, en u hebt de 
uitkomst van de Heere gezien, dat de Heere vol ontferming is en barmhartig. 
 
Verbonden aan de HEERE 
Johannes 14 vers 20 en 21 
Op die dag zult u inzien dat Ik in Mijn Vader ben, en u in Mij, en Ik in u.  
Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal 
Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.  

 
 

 

 

 

Veldbloemen, een vlinder en vogels, als beelden 

van Gods schepping zijn verwerkt in het schilderij. 

Alle bloemen hebben hun eigen betekenis en 

symboliek. 

Op meerder plaatsen in de Bijbel spreekt de HEERE 
(Mattheüs 6 vers 25-34) over natuurlijke elementen en 
de zorg die Hij ons geeft. 
 

- Sleutelbloem, is één van de eerste bloeiers in het voorjaar. 
- Vergeet-mij-nietjes, de naam zegt het al. 
- Rode en witte rozen samen, geeft verbondenheid aan.  
- Lelies en veldbloemen. 

 
Verdere elementen in het schilderij vooral aan de rechterzijde. 
-Korenhalmen met volle aren de HEERE zorgt ook voor ons eten. (lees Mattheüs 6 en 7)  
-De mus en de zwaluw 
-Het licht van de opkomende zon in de morgen, de bede uit:  

Psalm 90 vers 14 

Verzadig ons in de morgen met Uw goedertierenheid,  
dan zullen wij juichen en verblijd zijn, tijdens al onze dagen.  
Het licht van de opkomende zon in de morgen 

 
Psalm 84 vers 4  

Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest,  
waarin zij haar jongen legt: bij Uw altaren,  
HEERE van de legermachten, mijn Koning en mijn God.  
 
Vers 13 
HEERE van de legermachten,  
welzalig de mens die op U vertrouwt.  
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