
 
Een bladerrijke olijfboom 

Ik wil mijn vreugde met je delen 
 
 

Psalm 52 vers 10 en 11 
Maar ik zal zijn als een bladerrijke olijfboom  
in het huis van God;  
ik vertrouw op Gods goedertierenheid,  
eeuwig en altijd.  
 
Ik zal U voor eeuwig loven,  
om wat U gedaan hebt;  
ik zal Uw Naam verwachten,  
want die is voor Uw gunstelingen goed. 

 
 
Vers 10 ‘…als en bladerrijke olijfboom’. 
Een olijfboom staat er om bekend om 
eeuwen te leven. Een dichterlijke vorm 
voor ‘altijd’. 
Maar olijftakken staan ook voor 'vrede'.  
Vrede in de kerk van Christus, in het huis van God. 
Vers 11 ‘…want die is voor Uw gunstelingen goed’. 
David wilde in vrede met zijn naaste leven om zo eeuwig God te loven.  
 

Het schilderij 
Psalm 52 verweven met 1 Johannes 1 
Een lichtend hart omringt door olijftakken. 
Het kruis daarin. Reinigende bloed druppels. 
In het hart een fresia.  
De betekenis van een fresia = Vertrouwen. Ik wil mijn vreugde met je delen. 
De uitwerking van de Geest gaat de afkadering van het schilderij te buiten. 

 
De Geest werk in je hart. 
Als je bidt om de Geest zul je die ook krijgen, staat er in de Bijbel. 
Als wij Gods licht in ons hart hebben, laten we dat dan ook uitstralen, naar elkaar. 
 
Regenboogkleuren in de achtergrond. 
 

1 Johannes 1 vers 5 - 7 
5 En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u 
verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is.  
6 Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de 
duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet.  
7 Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij 
gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, 
reinigt ons van alle zonde.  
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