
 

Met hart en ziel 

 
 
 

Op de trouwkaart van Sjoerd en Annet staat de volgende tekst, 
uit de brief van Jeremia aan de ballingen. 

 
Jeremia 29 vers 11 

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.  
 

Dat gebeurt niet zomaar, als van zelfsprekend, de HEERE stelt 
een voorwaarde.  

 
Jeremia 29 vers 12, 13 en verder 

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. 

 
 
 
Een brandend hart van verlangen 
Augustinus filosofeerde hierover als volgt: 

 
Augustinus pleit voor een zuiver oog in combinatie met een zuiver hart. Als 
het hart niet zuiver is, kan het oog ook niet zuiver zijn. Hoe gaan wij met 
elkaar om? Waarom doen wij de dingen, die we doen? Is het om bij anderen 
in een goed blaadje te komen? Om geprezen te worden?  
Nee toch? Het moet zijn om er God mee te eren. Alles moet komen uit het 
zuivere geweten, het oprechte hart. 
 

Efeziërs 1 vers 4 – 7 
In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor 
hem heilig en zuiver te zijn, en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus 
Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn 
geliefde Zoon.  
In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade. 
 

In het schilderij zijn links en rechts, bloeddruppels geschilderd als teken van de reiniging 
door het bloed van Christus. 

 
Je zou de spiritualiteit van Augustinus dan ook met recht de spiritualiteit van het verlangen kunnen 
noemen. Dat verlangen moet verdiept worden, het hart brandend gehouden, want het zoeken van 
de waarheid is niet alleen een zaak van onze rede, maar ook van ons hart. 
 

Augustinus wordt vaak afgebeeld met een brandend hart in zijn hand. 
Daarom is er achter de silhouetten ook een brandend hart geschilderd. 
 
De silhouetten vormen een hart. 
Gods Licht valt op jullie. Gereinigd door Zijn bloed 
Een hoopvolle toekomst tegemoet.  
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