
 

Het duister scheurde 
Lukas 23 vers 45 
En de zon werd verduisterd, en het voorhangsel des tempels scheurde middendoor.  

 
Geschilderd naar aanleiding van: 

Psalm 27 vers 8 (trouwtekst Gerrit en Gerda) 
Mijn hart zegt tot U: Gij zegt: Zoekt Mijn aangezicht; ik zoek Uw aangezicht, o HEERE!  
 

Het gezin in het schilderij is het gezin van de opdrachtgever. 
 
Psalm 27 wordt in z’n geheel beschreven.  
In het schilderij worden alle 14 verzen uitgelegd. 
 
Een deel uit de briefing 

1. De HEERE is ons Licht – onze levenskracht 
2. De boze, onze tegenpartijen omringen ons als een leger!! 
3. Wij zullen zingen, ja psalmzingen den HEERE 
4. Wij begeren te wonen in het huis des HEEREN 
5. Hij stelt ons op een rotssteen 
6. Wij bidden en zoeken het aangezicht van de HEERE 
7. Wij wachten op de HEERE 

 
Psalm 27 vers 8 is een gebod en opdracht “Gij zegt,,,” en wij geven daarop een 
antwoord “ik zoek Uw aangezicht, o HEERE !” 
“O HEERE ! “ Direct een hulproep er aangekoppeld. 
 
Een nieuwe vraag doemt op. 
Kunnen wij de HEERE uit onszelf dan zoeken? 
Nee. Is het antwoord, dat kan niet. Tenzij… 
… wij gereinigd worden door het bloed van Christus. 
Halleluja. De HEERE heeft ons gekozen. Eén en al genade. 
 

Johannes 15 vers 16 
Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld, 
dat gij zoudt heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijve; opdat, zo 
wat gij van den Vader begeren zult in Mijn Naam, Hij u dat geve.  1 



Wat zien we:  
En scheurend voorhangels, van boven naar beneden. De actie van de HEERE. 
We kijken door de scheur in een helder deel van het schilderij.  
Gerrit schrijft “Op Goede-vrijdag scheurde voor mij, na een periode van duisternis, 
het voorhangsel, en mocht ik met al mijn zonde tot Jezus komen.” 
 

1. De HEERE is ons Licht – onze levenskracht 
Lucas 23 vers 45 
En de zon werd verduisterd, en het voorhangsel des tempels scheurde 
middendoor.  
 
Psalm 27 vers 1 
De HEERE is mijn Licht en mijn Heil, voor wien zou ik vrezen? De HEERE is 
mijns levens kracht, voor wien zou ik vervaard zijn?  

 
Aan deze zijde, dat was voor het scheuren van het voorhangsel de donkere zijde, 
zien we het gezin, twee volwassenen en twee kinderen, op een rots staan. 
Het Licht daarachter. Het licht dringt door tot in het duister. 
Een rots, die in het landschap oprijst, als een veilige burcht. 
 

5. Hij stelt ons op een rotssteen. 
Psalm 27 vers 5 
Want Hij versteekt mij in Zijn hut, ten dage des kwaads; Hij verbergt mij in het 
verborgene Zijner tent; Hij verhoogt mij op een rotssteen.  

 
 
Onderaan de rots zien we de boze, een leger van 
tegenstanders. In het duister.  

2. De boze, onze tegenpartijen omringen 
ons als een leger!! 

 
Psalm 27 vers 2  
Als de bozen, mijn tegenpartijen, en mijn vijanden tegen mij, tot mij naderden, 
om mijn vlees te eten, stieten zij zelven aan, en vielen.  

 
Psalm 42 vers 5 berijmt 
Maar de Heer' zal uitkomst geven, 
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt. 
'k Zal in dit vertrouwen leven, 
En dat melden in mijn lied; 
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht 
Zingen, daar ik Hem verwacht; 
En mijn hart, wat mij moog' treffen, 
Tot den God mijns levens heffen. 

 
De Rots, een perfect Fundament. Een helder kristal. 

Het fundament, de Rots heeft de kleuren van de 
fundament edelstenen uit: 

Openbaring 21 vers 19 en 20  
En de fondamenten van den muur der stad 
waren met allerlei kostelijk gesteente versierd.  
Het eerste fondament was Jaspis, het tweede 
Saffier, het derde Chalcédon, het vierde 
Smaragd.  
Het vijfde Sardónix, het zesde Sardius, het zevende Chrysoliet, het achtste 
Beryl, het negende Topaas, het tiende Chrysopraas, het elfde Hyacinth, het 
twaalfde Amethyst.  
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Op De Rots staan twee pilaren.  
Twee pilaren die Salomo voor de Tempel des Heren liet plaatsen.  
We zijn als het ware IN het huis des HEEREN. 
 

4. Wij begeren te wonen in het huis des HEEREN 
 

1 Koningen 7 vers 21 en 22 (Lees het gehele hoofdstuk) 
Daarna richtte hij de pilaren op in het voorhuis des tempels; en den rechter 
pilaar opgericht hebbende, zo noemde hij zijn naam Jachin, en den linker 
pilaar opgericht hebbende, zo noemde hij zijn naam Boaz.  
En op het hoofd der pilaren was het leliewerk; alzo werd het werk der pilaren 
volmaakt.  

 
Boaz betekend “In Hem is de kracht” 
Jachin betekend “Grondvester” 
De zuilen zijn met koperverf geglaceerd. 
 

Psalm 27 vers 4 
Eén ding heb ik van den HEERE begeerd, dat zal ik zoeken: dat ik al de 
dagen mijns levens mocht wonen in het huis des HEEREN, om de liefelijkheid 
des HEEREN te aanschouwen, en te onderzoeken in Zijn tempel.  

 
Punt 7 van de beschrijving is een prachtige verbinding tussen de fundamentstenen 
van het Nieuwe Jeruzalem, die wij verwachten en de bruiloft van het Lam. 
Als wij De HEERE verwachten dan verwachten we ook dat de Bruidegom zijn Bruid 
de kerk, wij dus, komt halen. Weer de actie van de HEERE. Hij komt ons halen. 
 

7. Wij wachten op de HEERE 

Psalm 27 vers 14 
Wacht op den HEERE, zijt sterk, en Hij zal uw hart versterken,  
ja, wacht op den HEERE.  
 

 
Openbaring 19 vers 6 – 9 De bruiloft des Lams  
6 En ik hoorde als een stem ener grote schare, en als een stem 
veler wateren, en als een stem van sterke donderslagen, 
zeggende: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, heeft als 
Koning geheerst.  
7 Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de 
heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn 
vrouw heeft zichzelve bereid.  
8 En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend 
fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen 
der heiligen.  
9 En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het 
avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze 
zijn de waarachtige woorden Gods.  

 
In het scheurende duister zien we rechts water “stem veler wateren’ en 
links in het duister zien we donkere wolken en bliksem  “een stem van sterke donderslagen”.  
 
Boven het gezin zien we ook het gebroken brood en de drinkbeker, het Avondmaal. 
Zeven reinigende druppels bloed. Christus heeft voor onze zonden volkomen betaald. 
 
We staan op de Rots van de HEERE. In het huis des HEEREN. 
Christus is nog niet terug gekomen, we verwachten Hem.  
We wachten op de HEERE. 
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Psalm 27 vers 13 
Zo ik niet had geloofd, dat ik het goede des HEEREN zou zien in het land der 
levenden, ik ware vergaan.  

 
We zijn dus hier op aarde, met al onze gebreken, zorgen, ziekte en verdriet. 
Maar, wel op de Rots van de HEERE. Lees: 
 

Mattheus 6 vers 25 - 34  
25 Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten, en wat gij 
drinken zult; noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult; is het leven 
niet meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding?  
26 Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch 
verzamelen in de schuren; en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelve; 
gaat gij dezelve niet zeer veel te boven?  

27 Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, een el tot zijn 
lengte toedoen?  
28 En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerkt de 
leliën des velds, hoe zij wassen; zij arbeiden niet, en 
spinnen niet;  
29 En Ik zeg u, dat ook Sálomo, in al zijn heerlijkheid, niet 
is bekleed geweest, gelijk een van deze.  
30 Indien nu God het gras des velds, dat heden is, en 
morgen in den oven geworpen wordt, alzo bekleedt, zal Hij 
u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen?  
31 Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij 

eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden?  
32 Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse Vader weet, 
dat gij al deze dingen behoeft.  
33 Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze 
dingen zullen u toegeworpen worden.  
34 Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het zijne 
zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. 

 
6. Wij bidden en zoeken het aangezicht van de HEERE 

 
We lezen in vers 28 over “de leliën des velds” 
Om onze afhankelijkheid maar ook vertrouwen op de HEERE uit te beelden staat het 
gezin in een leliekelk. 
De pilaren van Salomo voor de Tempel waren ook voorzien van leliewerk. 
 
Ook psalm 23 spreek over afhankelijkheid 
Vertrouwen op de HEERE, Zijn leiding. Ook als de weg door een donker dal voert. 
Aard-Jan (de zoon) heeft dat goed aangevoeld. Het vertrouwen, dat het je aan niets 
zal ontbreken.  
 

Psalm 27 vers 3 
Ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen; ofschoon een 
oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop.  

 
Psalm 23 De HEERE is mijn Herder  

1 Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.  
2 Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij zachtjes aan zeer 

stille wateren.  
3 Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om Zijns 

Naams wil.  
4 Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad 

vrezen, want Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.  
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5 Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders; 
Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende.  

6 Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns 
levens; en ik zal in het huis des HEEREN blijven in lengte van dagen. 

 
Vers 6 spreek weer over “in het huis de HEEREN” 

 
3. Wij zullen zingen, ja psalmzingen den HEERE 

 
De HEERE loven met psalmen, liederen en muziek.   
EN 
De zegen van de HEERE (de roep om Gods genade, in Psalm 27 vers 7) 
 

Psalm 27 vers 6 en 7 
Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden, die rondom mij 
zijn, en ik zal in Zijn tent offeranden des geklanks offeren; ik zal zingen, ja, 
psalmzingen den HEERE.  
Hoor, HEERE! mijn stem, als ik roep; en wees mij genadig, en antwoord mij.  

 
Esmeralda (de dochter) is met dwarsfluit afgebeeld.  

Psalm 150 vers 4 
Looft Hem met de trommel en fluit; 
 

Muziek noten die op stijgen naar 
de HEERE. 
De noten zijn pasteus geschilderd 
en zullen vooral met licht van 
opzij goed te zien zijn. 
Ook het musje rechts op de zuil 
doet zijn best om zijn Schepper te 
loven. 
 
 
 
 
 
 “Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid,” Staat er in Mattheüs. 
En het zal gegeven worden lichamelijk maar ook geestelijk. 
We zijn gereinigd door het bloed van het Lam. 
 
De zegen en reiniging dalen als bloeddruppels op het gezin neer. 
Wij zingen en God antwoordt.  
Is niet een gehele kerkdienst, liturgie, zo samengesteld?  
God komt tot ons met Zijn groet, wij antwoorden met een psalm/lied, enz. tot aan het 
einde van de kerkdienst, dan komt God tot ons met Zijn Zegen. 
 
In het Oude Testament, in Leviticus lezen we een prachtig beeld over wat die 
reiniging inhoud. Het gaat daar over melaatsheid. 
Melaatse mensen werden verstoten uit de gemeenschap dus ook uit de kerk. 

Leviticus 14 vers 7 
En hij zal over hem, die van de melaatsheid te reinigen is, zevenmaal sprengen; 
daarna zal hij hem rein verklaren, en den levenden vogel in het open veld vliegen 
laten. (lees het hoofdstuk in het geheel) 

 
Christus heeft voor ons betaald met Zijn bloed. 

We zijn vrij ! 
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Handelingen 16 vers 31 (dooptekst Gerrit met Esmeralda en Aard-Jan) 
Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis.  

 
Eenzaam op de Rots in deze wereld. 
Ja, eenzaam maar niet alléén. (aldus oud-koningin Wilhelmina) 
. 

Psalm 102 vers 8, 13 en verder  
Ik waak, en ben geworden als een eenzame mus op het dak.  
Maar Gij, HEERE! blijft in eeuwigheid, en Uw gedachtenis van geslacht tot 
geslacht.  
 

In vers 18, schrijft de dichter, dat God het gebed van de “berooide” heeft verhoord. 
(Over Psalm 102 is ook een schilderij gemaakt de synopsis kunt u vinden op de website.) 

 
Op de rechter zuil is een eenzame mus geschilderd. 
Ook zien we iets lager een nestje met zwaluwen. 
Let op, beiden zijn IN het huis van de HEEREN. 

 
Psalm 84 vers 4 - 6 
Zelfs vindt de mus een huis, en de zwaluw een nest voor zich, waar zij 
haar jongen legt, bij Uw altaren, HEERE der heirscharen, mijn Koning, en 
mijn God!  
Welgelukzalig zijn zij, die in Uw huis wonen; zij prijzen U gestadiglijk. 
Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de 
gebaande wegen zijn.  
 

 
Psalm 27 vers 9 - 11 
Verberg Uw aangezicht niet voor mij, keer Uw knecht niet af in toorn; Gij zijt 
mijn Hulp geweest, begeef mij niet, en verlaat mij niet, o God mijns heils!  
Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de HEERE zal mij 
aannemen.  
HEERE! leer mij Uw weg, en leid mij in het rechte pad, om mijner verspieders 
wil. 

 
Openbaring 19 vers 9 
En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal 
van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige 
woorden Gods. 
 
Prediker 4 vers 9 - 12 
Twee zijn beter dan één; want zij hebben een goede beloning van hun arbeid;  
Want indien zij vallen, de een richt zijn metgezel op; maar wee den ene, die 
gevallen is, want er is geen tweede om hem op te helpen.  
Ook, indien twee te zamen liggen, zo hebben zij warmte; maar hoe zou een 
alleen warm worden?  
En indien iemand den een mocht overweldigen, zo zullen de twee tegen hem 
bestaan; en een drievoudig snoer wordt niet haast gebroken.  
 

Esmarelda heeft goed begrepen dat je mede Christenstrijders moet hebben. 
Elkaar bemoedigend, op weg naar Het Avondmaal waar het Lam ons naar toe roept. 

 
Voor De Rots, voor de fundamentstenen wordt als symbool een drievoudig snoer 
geschilderd. Dat snoer is om het gezin geschilderd naar boven toe, naar de HEERE. 
De HEERE zelf is onze medestrijder. 
We zijn verbonden met Zijn lijden, kruisdood, opstanding, hemelvaart en wederkomst. 
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Mattheus 6 (eerder in deze beschrijving aangehaald) staat dat de HEERE voor ons zorgt. 
 
Psalm 23 vers 5 
Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders; Gij 
maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende.  

 
 
Ter afsluiting het gebed van psalm 27vers 12. 

Psalm 27 ver 12 
Geef mij niet over in de begeerte mijner tegenpartijders; want valse getuigen 
zijn tegen mij opgestaan, mitsgaders die wrevel uitblaast. 
 
 

Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen met een rustig kalme moed!. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De HEERE zegent u 
Kees Aalbers 
O321 320 322 / 0653 660 499 
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Sterk in den HEERE  

Psalm 27  
1 Een psalm van David. De HEERE is mijn Licht en mijn Heil, voor wien zou ik 

vrezen? De HEERE is mijns levens kracht, voor wien zou ik vervaard zijn?  
2 Als de bozen, mijn tegenpartijen, en mijn vijanden tegen mij, tot mij naderden, 

om mijn vlees te eten, stieten zij zelven aan, en vielen.  
3 Ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen; ofschoon een 

oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop.  
4 Eén ding heb ik van den HEERE begeerd, dat zal ik zoeken: dat ik al de dagen 

mijns levens mocht wonen in het huis des HEEREN, om de liefelijkheid des HEEREN 
te aanschouwen, en te onderzoeken in Zijn tempel.  

5 Want Hij versteekt mij in Zijn hut, ten dage des kwaads; Hij verbergt mij in het 
verborgene Zijner tent; Hij verhoogt mij op een rotssteen.  

6 Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden, die rondom mij zijn, 
en ik zal in Zijn tent offeranden des geklanks offeren; ik zal zingen, ja, psalmzingen 
den HEERE.  

7 Hoor, HEERE! mijn stem, als ik roep; en wees mij genadig, en antwoord mij.  
8 Mijn hart zegt tot U: Gij zegt: Zoekt Mijn aangezicht; ik zoek Uw aangezicht, o 

HEERE!  
9 Verberg Uw aangezicht niet voor mij, keer Uw knecht niet af in toorn; Gij zijt mijn 

Hulp geweest, begeef mij niet, en verlaat mij niet, o God mijns heils!  
10 Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de HEERE zal mij 

aannemen.  
11 HEERE! leer mij Uw weg, en leid mij in het rechte pad, om mijner verspieders 

wil.  
12 Geef mij niet over in de begeerte mijner tegenpartijders; want valse getuigen 

zijn tegen mij opgestaan, mitsgaders die wrevel uitblaast.  
13 Zo ik niet had geloofd, dat ik het goede des HEEREN zou zien in het land der 

levenden, ik ware vergaan.  
14 Wacht op den HEERE, zijt sterk, en Hij zal uw hart versterken, ja, wacht op den 

HEERE.  
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