
 

Ik ben die er zijn zal 
 
Exodus 3 vers 12 en 14 

Exodus 3 vers 12 “Ik zal bij je zijn” NBV           “Ik zal Met u zijn” HSV 
Exodus 3 vers 14 “Ik ben die er zijn zal” NBV  “Ik ben die Ik ben” HSV 
Exodus 3 vers 14 “Ik zal er zijn” NBV               “Ik ben” HSV 

 
De HEERE maakt zich bekend aan Mozes in een vuurvlam  
uit het midden van een doornstruik  

 
In het Hebreeuws letterlijk vertaald: 
                      Ik ben        waarvan geldt dat      Ik ben 

 
 
 

 

Dit is voor eeuwig Mijn Naam staat er in Exodus 3 vers 16 
Hebreeuwse tekst is in een dik reliëf geschilderd. 
 
 

 



 

Ter inleiding 
Een gebed 

Psalm 16 Door Petrus aangehaald in zijn toespraak op de Pinksterdag 
1 Een stil gebed van David. 
Behoed mij, God, ik schuil bij U. 
2 Ik zeg  tot de HEER: ‘U bent mijn Heer, 
mijn geluk, niemand gaat U te boven.’ 
 
8 Steeds houd ik de HEER voor ogen, 
met Hem aan mijn zijde wankel ik niet. 
9 Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, 
mijn lichaam voelt zich veilig en beschut. 

 
Het antwoordt van de HEERE? 

Jeremia 29 vers 11-14 
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.  
Jullie zullen Mij aanroepen en tot Mij bidden, en Ik zal naar jullie luisteren.  
Jullie zullen Mij zoeken en ook vinden, als jullie Mij tenminste met hart en ziel zoeken.  
Ik zal me door jullie laten vinden – spreekt de HEER –  

 

Ik ben die er zijn zal 
De rechterzijde en midden van het schilderij is de kleurrijke zijde. 
De opvallende zijde. Daar is “Ik ben” 
 
De linker zijde is niet zo kleurrijk. Het menselijke onvolmaakte deel. 
Geheel links zijn tranen geschilderd. 
 
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 kleuren van vuur 
 
In de vuurvlam, Gods aanwezigheid, is een rood  
gloeiende Alfa en de Omega geschilderd. 
Daar achter een zwaard (kruis) en bovenin de vlam  
is Gods Geest geschilderd. 
 
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. 
 
Vers 16 
…en uit Zijn mond kwam een tweesnijdend zwaard… 
 
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 

 
Openbaring 21 vers 4a 
Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, 
geen jammerklacht, geen pijn. 
 
In de tranen is de spiegeling van de rechterzijde geschilderd. 
Symbolisch voor wat ons te wachten staat. 
 
Het oude- en nieuwe testament met elkaar verbonden. 
In Hebreeuwse- en Griekse lettertekens. 
 

Jesaja 46 vers 9-10 
Ik ben God, er is geen ander, 
ik ben God, niemand is aan mij gelijk. 
Die in het begin al het einde aankondigde 
en lang tevoren wat nog gebeuren moest. 
Die zegt: ‘Wat ik besluit, wordt van kracht, 
en alles wat ik wil, breng ik ten uitvoer.’ 

 
Tot slot 
De kleuren van de regenboog zijn zichtbaar in het linkerdeel. 
Het zwaard/kruis en de doornstruik zijn tevens ook een mooie verwijzing naar 
het lijden van Christus aan het kruis.  
 
Onze zonden zijn betaald! 
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