
Christus waakt en beschermt ons, Hij haalt ons binnen 

 

Hij greep mij  
Hij stak Zijn hand uit van omhoog 
 
Naar aanleiding van: 

Johannes 10 vers 27-28 
Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. 
En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in 
eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. 
 
Psalm 18 vers 17 
Hij stak Zijn hand uit van omhoog, Hij greep mij, 

Hij trok mij op uit grote wateren. 

 
Johannes 12 vers 32 
 En Ik, (zegt de HEERE) als Ik van de aarde verhoogd ben,  
zal allen naar Mij toe trekken. 
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Psalm 18 is een bijzondere psalm we volgen een aantal verzen: 
 
5 Banden van de dood hadden mij omvangen, 
beken van verderf joegen mij angst aan. 
6 Banden van het graf omringden mij, 
valstrikken van de dood bedreigden mij. 

 
Het grootste deel van het schilderij zijn waterkolken, angst en tegenslag. Maar… 

 
7 In mijn nood riep ik de HEERE aan, ik riep tot mijn God; Hij 
hoorde mijn stem vanuit Zijn paleis, mijn hulpgeroep voor Zijn 
aangezicht kwam in Zijn oren. 
10 Hij boog de hemel en daalde neer, een donkere wolk was 
onder Zijn voeten. 
 
Rechtsboven de open hemel. We kijken in het Hart van God. 
God kijkt naar ons Zijn oog is op ons gericht. 
 
 

Gods oog is een vurig oog. Dat wordt regelmatig in de Bijbel beschreven: 
Openbaring 1 vers 14 en Openbaring 19 vers 12 
Denk ook hoe de HEERE zich aan Mozes en Elia laat zien. Als een vuur. 
 

De HEERE is zuinig op ons. 
Deuteronomium 32 vers 10 Het lied van Mozes 
10 Hij vond hem in een woestijngebied, 
in een woeste, huilende wildernis. 
Hij omringde hem, Hij onderwees hem, 
Hij beschermde hem als Zijn oogappel. 
 
Gebed om redding 
Psalm 17 
8 Bewaar mij als Uw oogappel, 

verberg mij onder de schaduw van Uw vleugels 
9 voor de goddelozen die mij verwoesten, 
voor mijn doodsvijanden, die mij omsingelen. 

 
Verder met Psalm 18 
12 Hij maakte duisternis tot Zijn schuilplaats, 
om Hem heen was Zijn tent: duistere wateren, donkere wolken. 
 
Aan de linkerzijde komt Gods beschermende hand uit het donkere 
water, een enorme golf. Hij beschermt het 
lelie-bootje. 
 

(later meer over dat lelie-bootje bij vers 36 van Ps.18) 
 
17 Hij stak Zijn hand uit van omhoog, Hij 
greep mij, Hij trok mij op uit grote wateren. 
18 Hij redde mij van mijn sterke vijand 
en van wie mij haatten, omdat zij machtiger 
waren dan ik. 
 

Als we goed kijken zien we dat de persoon in de lelie een touw in z’n handen heeft. 
Het touw is hem/haar kennelijk ontglipt, het staat niet meer strak, het gaat in de golven 
heen en weer. Onder water en boven water. De zorgen overspoelen de verbinding met de 
HEERE. Gevaarlijk, want in de achtergrond zien we een monster, de duivel die opzoek is 
naar een prooi.           2 



 
We zien dat de persoon hoopvol naar de toekomst kijkt.  
Hij/zij verwacht verlossing van HEERE. Alleen van Hem. 

 
19 Zij hadden mij bedreigd op de dag van mijn 
ondergang,maar de HEERE was mij tot steun. 
20 Hij leidde mij uit in de ruimte, Hij redde mij, 
want Hij was mij genegen. 

 

MAAR 
Als we nog beter kijken zien we dat het touw, met een 
knoop, vast zit aan de meeldraden van de lelie. 
Het kan gebeuren dat de zorgen je de baas worden en 
dat de verbinding met de HEERE lijkt zoek te geraken. 
Als we het touw volgen zien we dat het naar de 
geopende hemel gaat, naar het hart van God. Daar ligt 
ons anker van de hoop. 
 

 
 
Hebreeën 6 vers 18b, 19 en 20 
18b  Wij die bij Hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor 
ons ligt, vast te houden. 
19 Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en 
onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom, achter het 
voorhangsel. 
20 Daar is de Voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, Die 
naar de ordening van Melchizedek Hogepriester geworden is tot in 
eeuwigheid. 
 
De HEERE zorgt Zelf wel voor de juist verbinding en haalt ons binnen.  
Hij trekt het touw wel strak, dat hoeven we niet zelf te doen. 
Hij heeft voor onze zonde betaald met Zijn bloed aan het kruis. 
Aan het touw zijn bloeddruppels geschilderd. 
Daarom mogen wij hoopvol uitzien naar de toekomstige stad. 
 
Johannes 12 vers 25,26 en 32 
25 Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn leven haat in 
deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. 
26 Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen, en waar Ik ben, daar zal ook 
Mijn dienaar zijn. En als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren. 
32 En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe 
trekken. 

 
Hebreeën 13 vers 12, 13 ook 14 
12 Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de 
poort geleden. 
13 Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen. 
14 Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. 

 
In een tekstverklaring bij Hebreeën 13 staat: 
“Laten we dus het kamp verlaten: uitnodiging om zich los te maken van de oude praktijken 
(het Jodendom) en verder te gaan naar Christus en zich met Hem te verbinden.” 
In vers 14 waarom we dat doen.. 
“we zoeken de stad met fundamenten (niet die van een tent) Die stad is het Hemelse 
Jeruzalem. 
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 Psalm 18 

21 De HEERE vergold mij naar mijn gerechtigheid; 
Hij gaf mij loon naar de reinheid van mijn handen. 
22 Want ik heb mij aan de wegen van de HEERE gehouden,  
ik ben van mijn God niet goddeloos afgeweken. 

 
Volg het touw naar het einde. Dan is het goed.   
 

28 Want Ú verlost het ellendige volk, 
maar de hoogmoedige ogen vernedert U. 
29 Want Ú doet mijn lamp schijnen, HEERE; 
mijn God doet mijn duisternis opklaren. 
30 Want met U ren ik door een legerbende, 
met mijn God spring ik over een muur. 

 
Het Licht uit de hemel schijnt je tegemoet. 
Je bent niet alleen. Gods hand als rugdekking varend over holle golfen. 
Als een “Scheepke onder Jezus hoede”.  
Ook in dit lied wordt er gezongen over de bescherming van de HEERE als de zee “hol” 
staat, de nood het hoogst is biedt Hij het veilige strand voor ogen. Hij leidt ons daarheen. 
 

31 Gods weg is volmaakt, 
het woord van de HEERE is gelouterd, 
Hij is een schild voor allen die tot Hem de toevlucht nemen. 

 
In Romeinen 8 vers 31 – 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? 
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. 

 
Als de HEERE niet voor mij gezorgd had, mij beschermde. Mij binnen haalt. Dan… 

Psalm 124 vers 4 en 5 
4 dan hadden de wateren ons overspoeld 
en was een woeste stroom over onze ziel gegaan; 
5 dan waren de onstuimige wateren 
over onze ziel gegaan. 
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Het lelie-bootje 
De lelie staat symbool voor leven in afhankelijkheid. 
Leef in gehele afhankelijk van de HEERE.  
Echt we hoeven zelf niets te doen. 
Weet waar je anker van de hoop is verankerd.  
Hij houdt je vast. 
 

Lukas 12 vers 27, 29 en 31 
27 Let op de lelies, hoe zij groeien. Ze werken niet en spinnen niet, en Ik zeg u 
dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze. 
29 En u, vraag niet wat u eten of wat u drinken zult, en wees niet verontrust. 
31 Maar zoek het Koninkrijk van God en al deze dingen zullen u erbij gegeven 
worden. 

 
Psalm 18 
36 Ook hebt U mij het schild van Uw heil gegeven, 
Uw rechterhand heeft mij ondersteund, 
Uw zachtmoedigheid heeft mij groot gemaakt. 
37 U hebt mijn voetstappen onder mij ruimte gegeven, 
mijn enkels hebben niet gewankeld. 
 
50 Daarom zal ik U, HEERE, loven onder de 
heidenvolken, voor Uw Naam zal ik psalmen zingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De HEERE bewaart in nood 
Kees Aalbers 
O321 320 322 / 0653 660 499 
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