
 
 

 
 
 

Mijn tijden zijn 
in Uw hand 

Psalm 31 vers 16 
 
 
 
 
 
Het jaar 2011 
Jayden geboren, zijn naam betekend ‘dankbaarheid’, een aantal weken daarna wordt 
de overgrootvader van Jayden door de HEERE thuis geroepen. Tweemaal heeft hij 
Jayden in z’n werkhanden mogen vasthouden. Zeven maanden daarna wordt ook 
zijn overgrootmoeder geroepen.  
Twee waardevolle takken zijn uit de familieboom gebroken. 
 

Alles heeft zijn tijd  
Prediker 3 vers 1 en 2 
Alles heeft zijn uur en tijd, alles in dit leven.  
Er is een tijd om te baren en er is een tijd om te sterven,  
een tijd om te planten, een tijd om te rooien;  

 
 

Psalm 121 wordt in beide dankdiensten gebruikt 

Waar je ook gaat of staat,  
de Heer waakt over je,  
nu en altijd.  

 
 
In het schilderij wordt de bescherming van de HEERE uitgebeeld. 
Jullie, (Harry en Jeanet) vader en moeder bij de HEERE en Jayden hier op aarde. 
In het besef dat alles in Gods hand is en door hem bestuurd, bewaard en geregeerd 
wordt. 
 
Herinneringen aan vader en moeder: 

De klompen, alpinopet en de spade van vader. 
De ring en hugenotenkruisje van moeder, zijn verwerkt in het schilderij. 

Ook een herinnering aan de niertransplantatie van de broers Harry en Hessel is in 
het schilderij verwerkt.  
Zo ook de familieboom met gebroken takken. 
 



Het schilderij 
 
De overgrootvader en –moeder van Jayden, jullie 
vader en moeder zijn op de rechterzijde van het 
schilderij geportretteerd. Vader houdt Jayden 
vast. 
 
Ondersteund en beschermd door de handen van 
de HEERE. Die onderin het schilderij en geheel 
links zijn geschilderd. 
 
In de hand van de HEERE het hugenotenkruisje 
Vlak daar achter de spade en de klompen van 
vader. 

 
 
Aan de spade hangt zijn alpinopet.  
Met daarop de ring van moeder. 
Een dagpauwoog vlinder wil er op landen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Een omgekeerde regenboog, als een beschermende ‘schaal’ (dubbel beeld met de 
handen van de HEERE.) Transparant geschilderd over de handen van de HEERE 
 
Boven de portretten van vader en moeder zien we, in parelmoer kleuren geschilderd, 
de Hemel met de Levensboom en een stroom van levenswater. Dit Levende water 
stroomt over de gezichten van vader en moeder naar ons en Jayden toe.  
Vader en moeder zijn al bij de HEERE. Water en licht creëren een regenboog. 
 
Het lievelingslied van moeder. “Lichtstad der Paarlen Poorten”.  

 
Lichtstad met uw paarlen poorten, 
Wond're stad zo hoog gebouwd 
Nimmer heeft men op deez' aarde,  
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
 
Lichtstad met uw paarlen poorten, 
Heilig oord vol licht en glorie 
Waar de boom des levens bloeit 
En de stroom van levend water 
 
 
 



In de achtergrond zien we het Kruis in de stroom van water. Laten ook wij 
deze weg willen bewandelen. Christus heeft de weg naar de levensboom voor 
ons weer vrij gemaakt door zijn lijden.   
Deze weg was ons afgesneden door de zondeval. Lees Genesis 3. 
 

Psalm 31 eindigt met vers 25 

Ieder die uitziet naar de Heer:  
wees moedig en vastberaden. 

 
Boven Jayden zien we een boom(stam)   
Niet een echte natuurlijke boom. Maar je zou het ervan kunnen maken. 
Achter de stam komen lichtstralen vandaan. 
We leven niet alleen in Zijn Hand maar ook in Zijn Licht.  
Twee afgebroken takken zijn te zien. Een blauwe en een rode tak. 
Naar aanleiding van het gedicht/lied.  “Als de takken…” 

      Twee regels daaruit: 
  - Er is een mooie tak gebroken van de familie boom. 

- Omdat we ook geloven, ik zal hem ooit weer zien. 
 

 
De andere hand van de HEERE  
Héél vaag, je moet het weten, zien we links, de andere hand van 
de HEERE. Een beschermende hand, de vleugels van een 
engel zijn er transparant doorheen geschilderd. Ook onder de 
hand aan de onderzijde zien we een vleugelmotief. 
 
Hartvorm 
De takken, het levend water met de vleugelmotieven vormen 
een hart. Een hart van innige liefde die Christus voor ons heeft. 
Door Christus verbonden aan elkaar, vader en moeder bij de 
HEERE in de hemel en wij op weg daar naar toe. Eens zullen 
we allemaal drinken van het water en de vrucht van de 
levensboom eten. Dan zijn we thuis. 
 
De nier 
Er is een hechte band onderling in de familie. 
Linksonder zien we een nier geschilderd.  
Als herinnering aan de niertransplantatie in 2012,  
van een gezonde nier van Harry naar Hessel. 

 
Tot slot nog enkele vezen uit Psalm 31  
Vers 15, 16 en 17 
Maar ik vertrouw op u, Heer, ik erken: u bent mijn God!  
Heel mijn leven ligt in uw handen,  
bevrijd mij van mijn vijanden, ze zitten mij op de hielen.  
Zie mij welwillend aan, wees goed voor mij, red mij.  
 
Vers 20  
Wat een geluk is weggelegd voor wie ontzag heeft voor u!  
Wat een grootse dingen doet u voor wie bij u schuilt!  
Iedereen is er getuige van.  
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