
 

 
 

 
Dit weet ik: 

dat God met 
mij is.  

 
Psalm 56 vers 10b 

 
 

 

De kern van het schilderij: 
Psalm 56 vers 9, 10 en 14b 
Bezien vanuit Romeinen 8  
 
Psalm 56 vers 9-14 
9 Ú hebt mijn omzwervingen geteld;  
doe mijn tranen in Uw kruik.  
Staan zij niet in Uw register?  
10 Dan zullen mijn vijanden terugdeinzen,  
op de dag dat ik roep.  
Dit weet ik: dat God met mij is.  
 
11 In God prijs ik het woord,  
in de HEERE prijs ik het woord.  
12 Ik vertrouw op God, ik vrees niet;  
wat zou de mens mij kunnen doen?  
 
13 O God, op mij rusten geloften, aan U gedaan;  
ik zal ze aan U met dankzegging nakomen.  
14 Want U hebt mijn ziel gered van de dood,  
– hebt U niet mijn voeten voor struikelen behoed? –  
zodat ik voor Gods aangezicht zal wandelen  
in het licht van de levenden. 
 

Romeinen 8 vers 39 
noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden 
van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.  
 

 

De gespleten trouwring speelt een grote rol van 

betekenis in dit schilderij. 
Bovenstaande zin zegt alles, van verdriet, maar ook van 
standvastigheid en vertrouwen in de HEERE. 
Schoondochter Leoni en Robert en je oudste zoon William 
hebben de ring laten bewerken en er drie diamantjes in laten 
zetten, één grote en twee kleinen. 
 
Een ring die symbool staat voor Gods eindeloze liefde. 
 



- Rotsvast vertrouwen in Gods bescherming. 
- God zal niemand verlaten als je Hem daarom vraagt. 
- Leven in Zijn licht. Waardoor jezelf ook weer glans krijgt. 
- Op weg, naar de Toekomst waar geen rouw en tranen zijn. 

Openbaring 21 vers 4 en 5 
En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet 
meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. 
Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.  
En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei 
tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.  

 
 

Het schilderij 
Vanuit de rechterzijde valt Gods Licht op de ring, op de 
diamantjes waardoor deze weer gaan schitteren.  
De diamantjes zijn jullie. Jullie kunnen niet schitteren 
zonder Gods Licht. Deze schittering is een getuigenis van 
Gods Geest die in je is.  
 
We zien aan de rechterzijde ook de Geest van de HEERE 
in de vorm van een duif. Met in de achtergrond de tweede 
regenboog, De eerste is boven de ring geschilderd. 
Er zijn olijftakken te zien als beeld van vrede in Christus. 
De duif heeft met de liefde van de HEERE te maken. 
Niets zal ons kunnen scheiden van “de liefde van God in 
Christus Jezus, onze Heere.” 
 

Mattheüs 3 vers 16+17 
En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de 
hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een 
duif neerdalen en op Zich komen.  
En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn 
welbehagen heb! 

Christus heeft voor onze zonde betaald en alle schuld op zich genomen. 
Zijn Geest in ons, hoe vertrouwt voelt dat? Het wonen bij deze liefdevolle God. 
 

Deuteronomium 33 vers 27 
De eeuwige God is voor u een woning, en onder zijn eeuwige armen. 
Hij verdrijft de vijand voor u uit, En zegt: Vaag hem weg! 
 
2 Petrus 1 vers 19 
En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed 
aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, 
totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.  

 
 
Met deze teksten komen we bij Romeinen 8. 

De linkerzijde van het schilderij. 
Op een donkere achtergrond zijn bloemen geschilderd. 
Donker is het, duister, daar moeten we niet zijn. Daar moeten we van 
verlost worden. 
Er zijn bloemen met een betekenis geschilderd. 
Bloemen met een nare betekenis, maar ook met een mooie betekenis, 
zoals:  
Een distel en graanhalmen. 
Drie volle aren, klaar om geoogst te worden. 
 



Lees Mattheüs 13 
Gelijkenissen over het koninkrijk van de hemel  
Moesten niet beide opgroeien van de HEERE! 
Maar bij de oogst (De Wederkomst) zouden ze worden gescheiden en de 
distels worden verbrand. 

 
Akelei = Onbetrouwbaar 
Papaver = Hoogmoed. Links onder staat deze bloem je door zijn 
schoonheid te verleiden. Het is slechts de buitenzijde. 
 

Tegenover deze verkeerde bloemen van links naar rechts 
Primula = Hoop 
Olijf = Vrede, verzoening.  
De takken van de olijf zijn door de ring en de kruik geschilderd.  
Fresia = Vertrouwen. Onder de kruik. 
 
Amandelbloesem 
Symbool van de opstanding, nieuw leven dat ontluikt. De bloei die verwijst 
naar Christus, als de takken vrucht zullen dragen.   

 
Tussen de amandelbloesem zien we het beertje wat op het 
wiegje in het ziekenhuis stond. 
Nieuw leven dat ontluikt. Maar niet zonder zorgen. 
Na 25 weken zwangerschap, werd Micha geboren. 
Je eerste kleinkind. 
 
 
In de donkere achtergrond achter de bloemen wordt ook 
symbolisch hoogte en diepte geschilderd. 
 
Romeinen 8 vers 39 
noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal 
kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze 
Heere.  
 

Het middendeel van het schilderij 



De ring is al beschreven.  
Maar onder de ring, staat de kruik met tranen. 

Psalm 56 vers 9 
Ú hebt mijn omzwervingen geteld;  
doe mijn tranen in Uw kruik.  
Staan zij niet in Uw register?  

 
Omdat ook Gods Licht vol op Zijn kruik valt, ontstaat er een schaduw. 
Een schaduw die overgaat in de achtergrond van de bloemen.  
Deze verbinding lijkt ons duidelijk en behoeft geen uitleg meer. 
Ondanks dat de tranen in Gods Kruik zijn, hebben ze wel een schaduwzijde. 
Deze schaduw maakt deel uit van ons leven, NU.  
Maar lees: 
 

Kolossenzen 1 vers 9-14 
Voorbede om bevestiging in het geloof  

9 Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, 
voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van 
Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht,  

10 zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, Hem in alles behaagt, in 
elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God,  

11 terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte 
van Zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te 
oefenen.  

12 Daarbij danken wij de Vader, Die ons bekwaam heeft gemaakt om 
deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht.  

13 Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet 
in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.  

14 In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de 
vergeving van de zonden.  

 
 

Als troost 
Psalm 119 vers 28 
Mijn ziel weent tranen van verdriet;  
richt mij op overeenkomstig Uw woord.  
 
Openbaring 7 vers 17 
De heerlijkheid van hen die verdrukt 
werden  
Want het Lam, Dat in het midden van de troon 
is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de 
levende waterbronnen. En God zal alle tranen 
van hun ogen afwissen. 
 

 
Psalm 126 vers 6 
Wie het zaad draagt en dat zaait,  
gaat al wenend zijn weg;  
maar hij zal zeker terugkomen met gejuich, en zijn schoven dragen.  
 

Als zekerheid 
De HEERE weet alles  
Psalm 139 vers 1, 2 en 3 
HEERE, U doorgrondt en kent mij.  
Ú kent mijn zitten en mijn opstaan,  
U begrijpt van verre mijn gedachten.  



U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen,  
U bent met al mijn wegen vertrouwd. 
 

De HEERE bewaart in nood 
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