
 

Het geluk van de oprechten 
Psalm 112. Het geluk van de oprechten  

Vers 4  
Voor de oprechten gaat het licht op in duisternis. 
Hij is genadig en barmhartig en rechtvaardig. 

 
De titel van het schilderij is de aanhef van Psalm 112 (HSV) 
Ondanks dat de psalmen van ouds geen titels hebben, is dit toch een hele sprekende titel. 
Het woord "geluk" zit er in. Dat hebben we ook met zo'n hemelse Vader die naar ons toe 
neigt. Zijn hand uitsteekt. 
We hoeven alleen maar te grijpen, en als we dat niet kunnen, helpt Hij ons daar wel mee. 
Zoals een liefde volle Vader zijn hulploze kind wil helpen. 

 
Jesaja 29 vers 11 
Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn 
gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. 
 
Ander vertaling: 
Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet 
jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. 
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Ter inleiding (Een selectie uit een artikel dat verscheen in de GezinsGids.) 
Genade 
In het woord ‘gratie’ zit ongeveer dezelfde betekenis als in het woord ‘genade’. Als je goed 
luistert hoor je ook de klanken van gratis, voor niets. Je hebt iets absoluut niet verdiend en… 
je krijgt het toch! Dat is gratie, dat is genade. Toch heeft genade in Bijbelse zin een diepere 
betekenis dan ons woord ‘gratis’ of ‘gratie’. Het gaat om onze verhouding tot God. 
 
Genade in de Bijbel 
In de Bijbel is ‘genade’ altijd een eigenschap (of liever: een deugd) van God. Het geeft de 
verhouding van God tot een mens aan. Het woord ‘genade’ in het Oude Testament betekent 
letterlijk ‘neerbuigen’ of ‘neigen’. Net als in die psalm: ‘Neig mijn hart en voeg het saam, tot 
de vrees van Uwe Naam’. In het Arabisch is het afgeleid van bijna eenzelfde soort woord en 
dan wordt het gebruikt voor een moederkameel, die zich neerbuigt over haar hulpeloze 
veulentje. Al roepend buigt zij zich neer. Niet uit de hoogte, maar liefdevol en beschermend 
naar het veulen toe, over het diertje heen buigend. Het is slechts een eenvoudig voorbeeld 
van Gods genade aan zondaren. Maar het is wel duidelijk: ‘Hij slaat, ofschoon oneindig hoog, 
op hen het oog, die nederig knielen.’ 
 
Brandend van liefde 
God is met innerlijke barmhartigheid bewogen over schuldige zondaren. Met eerbied 
gesproken branden Gods ingewanden van liefde om genadig te zijn. Wie kan dat begrijpen? 
Een God, tegen wie we gezondigd hebben en de rug hebben toegekeerd? En dan toch 
genadig zijn? ‘Onverdiende zaligheen heb ik van mijn God genoten. ‘k Roem in vrije gunst 
alleen.’ 
 
Goedertieren 
Een ander Bijbels woord dat voor genade gebruikt wordt, is goedertierenheid. Weet je dat 
op de achtergrond Gods verbondstrouw staat? En Zijn liefde? God is genadig, barmhartig en 
groot van goedertierenheid. Jeremia zegt het zo indringend na de verwoesting van 
Jeruzalem: ‘Het zijn de goedertierenheden des HEEREN, dat wij niet vernield zijn’. Als God 
naar recht moest handelen, waren wij er niet meer. Maar Hij handelt niet naar recht, maar 
naar Zijn goedheid, naar Zijn genade, naar Zijn trouw. Denk maar aan de psalm die vaak 
gezongen wordt bij een doopsbediening: ‘God zal Zijn waarheid nimmer krenken, maar 
eeuwig Zijn verbond gedenken’ en ‘Hij heeft gedacht aan Zijn genade, Zijn trouw aan Isrel 
nooit gekrenkt’. 
------Tot hier de GezinsGids------ 

 
Het brandende hart van God 
Augustinus wordt vaak afgebeeld met een brandend hart van verlangen. 
Het brandende hart van Gods liefde voor ons, zoals de GezinsGids 
beschrijft, is van geheel andere orde. Dit brandende hart is God zelf, in 
al z'n grootheid, barmhartigheid en genade. 
We kunnen God nooit vergelijken met ons menselijk hart. 
Maar, God spreek door Zijn woord wel menselijk tot ons. 
Het brandende hart van Gods barmhartigheid krijgt rechts in het 
schilderij een plek.  
 
 

Een brandend hart (onderin) met doornenkroon en kruis. 
Want Hij heeft voor onze zonden geleden en door Zijn genade worden 

we gelouterd en zijn onze schulden vergeven. Halleluja! 
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Gods Vaderlijke aanwezigheid. 
Een uitgestoken hand. 
Psalm 103 verwoordt dit heel mooi. 

 
Loflied op Gods genade 
Psalm 103 vers 8 en 13-17 
8Barmhartig en genadig is de HEERE,   
geduldig en rijk aan goedertierenheid. 
 

13Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, 
zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen. 
14Want Híj weet wat voor maaksel wij zijn 
en blijft bedenken dat wij stof zijn. 
15De sterveling – zijn dagen zijn als het gras, 
als een bloem op het veld, zo bloeit hij. 
16Wanneer de wind erover is gegaan, is hij er niet meer en zijn plaats kent hem niet 
meer. 
17Maar de goedertierenheid van de HEERE 
is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie Hem vrezen. 
Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen, 
 
 

Gods uitgestoken hand 
Een kinderhandje dat vast grijpt, een kinderhand met een versleten mouw, er mankeert wel 
wat aan ons. Maar toch mogen we die Vaderhand vast houden. 
 

 

 
Een traan 
God vraagt / gebiedt ons om als de kinderen te zijn. 
In de regenboog van Zijn belofte is een kinderhoofdje 
geschilderd, hoopvol, in verwondering opkijkend naar boven. 
Betraande ogen. Je kent het wel 'Jantje huilt, Jantje lacht'.  
Door ons verdriet heen, en tegenslagen blijven we op God 
vertrouwen. 
 

Openbaring 21 vers 4a 
En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook 
geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn.  
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IK BEN DIE IK BEN 
Exodus 3 vers 14. 
De HEERE maakt zich bekend aan Mozes in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik 
In vers 15 zegt de HEERE: "Dit is voor eeuwig Mijn Naam, dit is Mijn Naam ter gedachtenis, 
van generatie op generatie." 
 

Hoe meer naar rechts hoe dichter bij Zijn hart. 
Grijp die hand. Nu kan het nog. 
 

Hoe ziet God er uit  
Openbaring 4 vers 3 
En Hij Die daar zat, zag eruit als  de stenen jaspis en 
sardius. En er was een regenboog rondom de troon, die 
eruit zag als een smaragd, 

 
De troon van God ziet er uit als een blauwe saffier.  
Ezechiël 1 vers 26 en hoofdstuk 10 vers 1. 
 

De stenen hebben de kleuren van vuur 
 
De eerder beschreven 'hand van God'  en de 
vuurvlam zijn in elkaar geschilderd.  
In de vuurvlam zien we het 'hart van God' met 
doornenkroon, met daarboven het kruis. 
In de vuurvlam is ook Gods eeuwige aanwezigheid 
geschilderd als een gloeiende Alfa en de Omega. 
Geschilderd in combinatie met de doornen, puntig.  
Als we goed kijken zien we boven de vlammen ook 
nog Gods Geest en onderin, aan de doornen, het 
reinigende bloed van Christus. 
 
Openbaring 1 vers 8 
Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt 
de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige. 
 
Hebreeën 13 vers 8 
Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in 
eeuwigheid! 
 
 
 
 

U was er toen ik in het verborgene gemaakt werd. 

U bent er op de weg die eeuwig is. 
‘Ik zal er zijn’ heeft U beloofd.   

Psalm 139 vers 1-3 
HEER, U kent mij, U doorgrondt mij, 
U weet het als ik zit of sta, 
U doorziet van verre mijn gedachten, 
ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op, 
met al mijn wegen hebt u vertrouwd 
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Afhankelijkheid 
Mattheüs 6  
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? 
26Kijk naar de vogels in de lucht: zij 
zaaien niet en maaien niet, en 
verzamelen niet in schuren; uw 
hemelse Vader voedt ze evenwel; 
gaat u ze niet ver te boven? 
27Wie toch van u kan met bezorgd 
te zijn één el aan zijn lengte 
toevoegen? 
28En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze 
groeien; ze werken niet en spinnen niet; 
29en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van 
deze. 
30Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen 
wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? 
31Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij 
drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? 
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. 
34Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor 
zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. 
 

Geluk hebben 
Veel meer teksten in de Bijbel vertellen over Gods genaden en dat wij geluk hebben. 
Jakobus 1:17 en Romeinen 5:1-2 
"Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met 
God, door onze Heer Jezus Christus. Dankzij Hem hebben we door het geloof toegang 
gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in Zijn luister 
prijzen we ons gelukkig" (Romeinen 5:1-2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In vertrouwen op de HEERE 
Kees Aalbers 
O321 320 322 / 0653 660 499 
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