
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Onder Jezus hoede 
 

Die was, en Die is,  
en Die komen zal 

 
Een gedachte naar: “Scheepje onder Jezus hoede”. 
Jezus zegt: “Laat de kinderen tot mij komen” Dus onder Zijn hoede. 
We lezen in Openbaring 7 vers 14-17, dat zij, die hun lange klederen wit gemaakt 
hebben in het bloed van het Lam, onder Zijn hoede zijn. Het Lam zal hen weiden. 
 

Een deel van de briefing, in een ander lettertype en ingesprongen, staat tussen de uitleg, 
Bijbelteksten en overdenkingen in. Omdat anders heel moeilijk de verbanden te zien zijn.  
 

Wij willen als school op een centrale plaats graag een herdenkings- of 

herinneringsplaat ophangen die ons stilzet/ herinnert aan het sterven van 2 collega's en 

tegelijkertijd zichtbaar maakt wie onze God is. 

 

Het schilderij oogt vrolijk, dat is ook de bedoeling, want ons is een mooie toekomst beloofd. 
 
Openbaring 7 vers 17 
Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden, en zal hun een 
Leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren; en God zal alle tranen van hun 
ogen afwissen. 

 

Hanneke Erkelens is gestorven op 61-jarige leeftijd.  

Zij heeft 40 jaar in het onderwijs gewerkt.  

Bij ons op school was ze een parttime kleuterjuf in hart en 

nieren en een positieve collega.  

Haar hobby was haar bloementuin. 

De school heeft als tekst boven de rouwadvertentie gezet 

in SV: Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs 

hart bekomen. (Ps. 90:12) 

 

Psalm 90 De vergankelijkheid van de mens 
De fysieke conditie van de mens, met name de kortstondigheid van zijn leven, zouden hem 
ertoe moeten aanzetten gedurende zijn leven wijsheid te tonen, wat inhoudt, zijn Schepper 
te eerbiedigen. Te leren de vreze Gods te onderzoeken en er naar te leven.  
Dat doen we door in Zijn Woord te lezen. De Bijbel. 
 
In het boek Exodus wordt vaak gesproken over een ‘wijs hart’ en dat staat altijd voor 
iemand die van de HEERE zo'n hart heeft gekregen. Zij hebben er naar gezocht en 
gekregen. 
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Exodus 36 vers 1 
Toen werkte Bezáleël en Ahóliab, en alle man, die wijs van hart was, in wie de Heere 
wijsheid en verstand gegeven had, om te weten, hoe zij maken zouden alle werk ten 
dienste van het heiligdom naar alles, wat de Heere geboden had. 
 
Het boek Spreuken staat vol met wijsheid. 
Spreuken 10 vers 8 en 9 
Die wijs van hart is, neemt de geboden aan; maar die dwaas is van lippen, zal 
omgeworpen worden. 
Die in oprechtheid wandelt, wandelt zeker; maar die zijn wegen verdraait,  
zal bekend worden. 
 
Psalm 73 vers 16 en 17 
Nochtans heb ik gedacht om dit te mogen verstaan; maar het was moeite in mijn ogen; 
Totdat ik in Gods heiligdommen inging, en op hun einde merkte. 

 
Gods wil, uitleg, troost en geboden, die vinden we in de Bijbel 
als het Heilige en onfeilbare Woord van God.  
Daarom staat de Bijbel centraal en bovenin. 
Het is de Bijbel van de titelpagina van de Statenbijbel. 
 
In de Hebreeuws tekst staat er JHWH (jod-hee-vav-hee en is in 
de Hebreeuwse Bijbel de naam van God.) 
 
In de Bijbel gaat het om God, de schepping van de hemel en de 
aarde, de schepping van de mens en de zonde van die mens, de 
redding door Jezus, het ware geloof in Jezus en de eeuwige 
bestemming van de mens in de eeuwige zaligheid of in de eeuwige 
duisternis. 
 
Vanuit dit beeld zijn lichtstralen en geluidsgolven geschilderd. 
God spreekt en wij luisteren.  

 
Deuteronomium 6 vers 4-7 
Hoor, Israël! de Heere, onze God, is een enig Heere! 
Zo zult gij de Heere, uw God, liefhebben, met uw ganse hart, en met uw ganse ziel, 
en met al uw vermogen. 
En deze woorden, die ik u heden gebied, zullen in uw hart zijn. 
En gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als gij in uw huis zit, en 
als gij op de weg gaat, en als gij neerligt, en als gij opstaat. 
 

 
 
 
 

Hanneke 
Speciaal voor de herdenking van Hanneke is er een Iris in het 
schilderij verwerkt.   
Een Iris staat voor wijsheid, vertrouwen en hoop.  
Hoop die Hanneke aan de kinderen gaf. 
 

Hebreeën 11 vers 1-3 
Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der 
zaken, die men niet ziet. 
Want daardoor hebben de ouden getuigenis bekomen. (Dus ook Hanneke) 

Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo 
dat de dingen, die men ziet, niet geworden zijn uit dingen, die gezien worden. 2 



Dan volgt de bekende rij van 'geloofsgetuigen' en eindigt dit hoofdstuk met: 
Vers 39 en 40 
En deze allen, hebbende door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet 
verkregen; Alzo God wat beters over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet 
zouden volmaakt worden. 
 
Dus niet zonder ons. Ook voor ons ligt er een Toekomst in het vooruitzicht. Eeuwig Leven. 
 
Rode- en witte rozen staan voor liefde en verbondenheid. 
Verbonden met Christus. Beschermd door de handen van God. 
 

De tuin van Hanneke stond vol met rozen, maar ook Jeannette hield erg van rozen. 

 

 

Jeannette 
Jeannette Muilwijk is gestorven op 5l-jarige leeftijd. Zij heeft bij ons school altijd 

fulltime les gegeven aan groep 1,2 en 4. 

Zij had altijd kleurige kleding aan. Vaak ook met bloemen. Optimistisch karakter en 

heel muzikaal. Zij dirigeerde altijd tijdens de kerkelijke vieringen. Haar kenmerkte een 

rotsvast vertrouwen in de Heere Jezus in haar weg van ziek zijn en lijden. 

 

Jeannette wordt ook met bloemen herdacht. 
Een trompetnarcis en een hoornbloem in het schilderij 
bloeiend in de hand van God 
Beide bloemen hebben iets muzikaals in hun naam.  
Lof trompetteren, zingen en juichen voor de HEERE. 
Daarbij komt dat een trompetnarcis ook nog de betekenis heeft 
van Nieuw Leven. 
 

Boven haar rouwkaart stond in HSV:  

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. (Joh. 10:27 en 28) 

 

Deze tekst is voor ons een belangrijk deel van de inhoud 

van het schilderij. Juist omdat 

dit het hart van ons christelijk onderwijs beslaat. 

 

 

 

 

 

 
Links en rechts de handen van God.   
Beschermende handen die het gehele schilderij omvatten. 
De Bijbel en JHWH daarboven, de geluidsgolven in cirkelvormen 
uit de boog van smaragd vanuit Gods troon, de saffierblauwe 
kleur om de Bijbel.  
God spreekt tot ons in Zijn Woord. Vanuit Zijn hart. Als u goed 
kijkt ziet u een hartvorm rond de Bijbel. 
Wij, kinderen, leerkrachten en ouders worden aangesproken. 
De smaragdboog gaat over in de regenboog. 
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Het hemelse troongezicht 
 
Openbaring 4 vers 2, 3, 5, 6a en 8b,  
2 En terstond werd ik in de geest; en ziet, er was een troon gezet in de hemel, en er 
zat Een op de troon. 
3 En Die daarop zat, was in het aanzien de steen jaspis en sardius 

gelijk; en een regenboog was rondom de troon, in het 
aanzien de steen smaragd gelijk. 
 
 

5 En van de troon gingen uit bliksemen, en donderslagen, en stemmen; en zeven 
vurige lampen waren brandende voor de troon, welke zijn de zeven geesten Gods. 
(Geschilderd rond de Bijbel) 
6 En voor de troon was een glazen zee, kristal gelijk….. 
 
8 ….zeggende: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, en Die 
is, en Die komen zal. (Tweede deel van de titel van het schilderij) 

 
Ezechiël 1 ver 26 en Hst 10 ver 1  
De kleur van deze troon is als saffier 
 

De zojuist beschreven kleuren zijn bovenin het schilderij en in de zee 
geschilderd. 
Het zijn de kleuren zoals Johannes en Ezechiël die zagen. 
 

Het licht valt binnen de handen. Achter de handen is het donker. 
Alleen in de handen van God leven we in Zijn Licht. 
 
De tekst van Jeannette doet ons en jullie natuurlijk direct denken aan  
Psalm 23.De Heere is mijn Herder 
 
 

Het Lam en levend water  
Er zijn nog veel meer teksten in het Oude- en Nieuwe Testament te vinden over de 
HEERE als Herder voor Zijn kinderen. 
Maar ook in de toekomst, zoals Johannes dat te zien kreeg in Openbaring. 
 
Openbaring 7 vers 17 
‘De heerlijkheid van hen die verdrukt werden’, staat er boven het hoofdstuk 
Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden, en zal hun een 
Leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren; en God zal alle tranen van hun 
ogen afwissen. 
 
Let goed op! We lezen dat het Lam hun Leidsman wordt. 
En God zal hun tranen wissen. 
Dit is al voorspeld in het Oude Testament, lees Jesaja 25 vers 8 
Met de tekst uit Openbaring 7 vers 17 komen we bij ons toekomstperspectief. 

 
Achter de tekst van JHWH boven in het schilderij is het Lam 
Gods geschilderd. Met de Alfa en de Omega en kruisbanier 
Voor juf Hanneke en Jeannette is dit nu al werkelijkheid.  
Zij zingen bij hun Herder. 
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De Heere is mijn Herder 
 
Psalm 23 vers 1-3 
Een psalm van David. 
De Heere is mijn Herder, mij zal niets ontbreken. 
Hij doet mij neerliggen in grazige weiden; Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. 
Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om Zijns Naams wil. 
 

Lees ook Johannes 10 vers 1-18 over de goede Herder. 
 

Een aantal schapen met gespitste oren, luisterend naar de stem van de Herder. 
Dan ontstaat er het “Verlangen om God te dienen” (Staat er boven Psalm 42) 

 
 
Psalm 42 vers 1-3 
Een onderwijzing, voor de opperzangmeester, 
onder de kinderen van Korach.  
 
Gelijk een hert schreeuwt naar de 
waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot 
U, o God! 
Mijn ziel dorst naar God, naar de levende 
God; wanneer zal ik ingaan, en voor Gods 
aangezicht verschijnen? 
 
Note 

In vers 3 wordt de tempel bedoeld, de kerk zou je 
nu zeggen, dus niet de Hemel. Dit blijkt uit het 
vervolg van de Psalm. 

 
Een drinkend hert is geschilderd tussen de handen van God. Het heeft gekregen 
waar ze om schreeuwde. 
 

De fresia, primula en stralende sterren 
We zien nog twee bloemen bij de schapen en het hert, een paarse fresia die voor 
'vertrouwen' staat en oranje primula's en die hebben de betekenis van 'hoop'. 
Als we vertrouwen op God en hopen op Zijn beloften dan zullen we stralen.  
Helder stralende sterren zijn links boven geschilderd. 
 

Filippenzen 2 vers 14-16 
Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken; 
Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen 
Gods zijnde, onbestraffelijk in het midden van een krom 
en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten 
in de wereld; 
Voorhoudende het woord des levens, mij tot een roem 
tegen de dag van Christus,  

 

 

 

Boven haar (Jeannette) rouwadvertentie stond: 

 'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheen (Ps. 89: 1 berijmd) 

Misschien is het mogelijk om dit ook te verwerken. Juist omdat 

zingen en muziek ook zo'n belangrijk deel was van haar leven en 

ze dit nu in de hemel doet, heeft dit een centrale plaats in het 

schilderij. 
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De stilte van Gods aanwezigheid 
 

Boven de kaart van Hanneke stond:  

En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee: Zwijg wees stil! 

En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte, Markus 4 vers 39 
 

Marcus 4:39 ‘helemaal tot rust’ staat er in de SV (1977) 
Lees ook de volgende teksten over de macht van God over de wind en de 
elementen. Zie Job 38:8-11; Ps. 65:7-8; 106:9; 107:23-30; Jona 1:15-16, in het OT. 
 

In Marcus 4 vers 40 vraagt Jezus aan Zijn discipelen: ‘Hebt gij geen geloof?' 
In Mattheüs 8 vers 26 lezen we dezelfde geschiedenis. 
Daar spreekt Jezus tegen zijn discipelen als ‘kleingelovigen’. 

En Hij zeide tot hen: Wat zijt gij vreesachtig, gij kleingelovigen? Toen stond Hij 
op, en bestrafte de winden en de zee; en er werd grote stilte. 

 

Het gaat niet om de bestraffing, maar om de stilte die er op volgt. 
De stilte waarin God is. Op verschillende plaatsen in de Bijbel spreekt God in stilte. 
Denk aan Elia op de Horeb. De HEERE sprak tot hem in een ‘zachte stilte’. 
Jezus zelf zoekt ook vaak de stilte, om met Zijn Vader te spreken. 
Als God spreekt is het stil en wij luisteren. (het beeld van de geluidsgolven) 
Johannes treft in één van zijn visioenen ook een Hemelse stilte aan. 
Na de tekst van het Lam, die hen zal weiden. Openbaring 7 vers 17. 

Openbaring 8 vers 1 
En toen Het het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in de 
hemel, van omtrent een half uur, 
 

De glazenzee met vuur vermengd 
 

Openbaring 15 vers 1-3 
1 En ik zag een ander groot en wonderlijk teken in de hemel: namelijk zeven engelen, 
hebbende de zeven laatste plagen; want in deze is de toorn Gods geëindigd. 
2 En ik zag als een glazen zee, met vuur gemengd; en die de overwinning hadden 
van het beest, en van zijn beeld, en van zijn merkteken, en van het getal van zijn 
naam, welke stonden aan de glazen zee, hebbende de citers Gods; 
3 En zij zongen het gezang van Mozes, de dienstknecht Gods, en het gezang van 
het Lam, zeggende: Groot en wonderlijk zijn Uw werken, Heere, Gij almachtige God, 
rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Gij Koning der heiligen! 
 

Centraal onder de Bijbel is ‘de glazen zee, met vuur 
vermengd’ geschilderd. 
Het is een zeer rustige zee, een stille zee, als een kristal. 
(Openbaring 4 vers 6)  God is aanwezig. 
 

Aan de zee zien we, heel vaag 'de overwinnaars van het 
beest' met citers van God. De schapen, het hert en de 
bloemen staan of liggen ook aan deze zee. 
 

Van bovenaf, van het Lam stroomt er een fontein van 
water de glazen zee in. De waterval is op de foto haast 
niet te zien omdat het water kristalhelder is geschilderd. 
Als je de kijkhoek naar het schilderij (in het echt) 
verandert, valt het water op. 
 
 
De HEERE is mijn Herder 
Kees Aalbers 
O321 320 322 / 0653 660 499 
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