Oceanen

Waar voeten
het mogen begeven
U roept me uit naar de wateren
Naar het onbekende, waar voeten het mogen begeven
En daar vind ik U in alle mysterie
Diep in de oceanen
Houdt mijn geloof vol
En ik roep naar Uw naam
En hou mijn ogen boven de golven
Wanneer de oceanen rijzen
Zal mijn ziel rusten in Uw omhelzing
Want ik ben van U en U bent van mij
Uw gratie wemelt in de diepste wateren
Uw heersende hand
Zal mijn gids zijn
Waar voeten het mogen begeven en vrees me omringt
Heeft U nooit gefaald en U begint er niet aan
Geest, leid me waar mijn vertrouwen zonder grenzen is
Laat me op de wateren wandelen
Waar U me ook roept
Breng me dieper dan mijn voeten ooit zouden kunnen dwalen
En mijn geloof zal versterkt worden
In bijzijn van mijn Verlosser

De tekst die Adriaan heeft meegekregen toen hij belijdenis van zijn geloof deed.
Kolossenzen 3 vers 23 en 24
Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de
mensen, want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning zult
ontvangen – uw meester is Christus!
Dit gedeelte sluit aan op het voorgaande gedeelte. Paulus legt uit hoe het geheim dat
God in Christus heeft geopenbaard, doorwerkt in de verhouding in het gezin. In die
tijd waren slaven deel van het gezin, dus van Gods gemeente.
Kolossenzen 3 vers 22
Slaven, gehoorzaam uw aardse meester in alles, niet met uiterlijk vertoon om bij
de mensen in de gunst te komen, maar oprecht en met ontzag voor de Heer.
We zijn zelf verantwoordelijk voor onze daden (ook slaven). En als we van harte
doen, wat God van ons vraagt. dan zullen ook zij erven. Staat er in vers 24
De HEERE maakt geen onderscheid: zie Rom. 2 vers 10 en11.

Het schilderijtje
Een paar regels uit Oceanen (blauw) en uit Kolossenzen 3, (oranje)
als persoonlijke belijdenis en gebed van Adriaan
Wat ik ook doe, ik doe het voor de Heer
Als mijn voeten het mogen begeven
Ik roep naar Uw naam
Wanneer de oceanen rijzen
Zal mijn ziel rusten in Uw omhelzing
Want ik ben van U en U bent van mij
En ik krijg als beloning de erfenis van het eeuwig leven
U heeft nooit gefaald
Geest, leid me waar mijn vertrouwen zonder grenzen is
In bijzijn van mijn Verlosser

Want ik ben van U en U bent van mij
Johannes 15 vers 1-4 en 15-17 De wijnstok en de ranken
1
‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer.
2
Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die
wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt.
3
Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb.
4
Blijf in mij, dan blijf ik in jullie.
15

Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat
zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van
de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb.
16
Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie
opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende
vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven.
17
Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.
In de golven zijn druiven geschilderd. Vrucht dragen in Christus.
Want Christus heeft ons gekozen.
Lees Mattheüs 6. Afhankelijkheid.
Kijk naar de lelies. Ze werken niet en toch zorgt God voor ze.
Zal God dan niet zorgen voor hen, die het koninkrijk en zijn gerechtigheid
zoeken.

1 Johannes 4 vers 15
Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is,
blijft God in hem en blijft hij in God.
We zien in de kolkende oceaan een lelie-bootje met
daarop Adriaan.
‘Wat ik ook doe, ik doe het voor de Heer’, staat er in de tekst.
Hij houdt een touw vast dat verbonden is met de HEERE.
De lelie heeft een omarmende bescherming.
‘Zal mijn ziel rusten in Uw omhelzing’, staat er in het lied.
Bovenin, op de lijst, zien we in het Hebreeuws JHWH, op de lijst geschilderd.
In de kleuren van de Hemel. Openbaring 4 vers 1-3 en Ezechiël 1 vers 26 en hst 10 vers 1
‘Ik roep naar Uw naam’ en ‘In bijzijn van mijn Verlosser’ staat er in het lied.
Het touw gaat daar naar toe.
Via de druiven en door de Geest
geleidt.
‘Geest, leid me waar mijn
vertrouwen zonder grenzen is’,
staat er in de tekst.
Bovenin het schilderij zien we de naam van de HEERE spiegelen in
de glazenzee, met vuur vermengt. (Openbaring 15 vers 1-4) Daar
zullen we eens staan als we overwonnen hebben, en zingen dan het
lied van de overwinnaars. Het lied van Mozes en het Lam.
‘U heeft nooit gefaald’, staat er in het lied
Johannes10 vers 27 en 28 De goede herder
Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij.
k geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit
mijn hand roven.
‘En ik krijg als beloning de erfenis van het eeuwig leven’, staat er in de tekst.

Tot slot
Johannes 6 vers 54-56
Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal ik op
de laatste dag uit de dood opwekken.
Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank.
Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem.
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