
 

De Rots 
Leven in Gerechtigheid 

 
Psalm 71 vers 3 (Vers 3a is de trouwtekst) 

Wees mij tot een Rotssteen, om daarin te wonen, om geduriglijk daarin te 
gaan; Gij hebt bevel gegeven, om mij te verlossen, want Gij zijt mijn Steenrots 
en mijn Burg. 
Jozua 24 vers 15b 
…maar aangaande mij, en mijn huis, wij zullen den HEERE dienen! 

 
Gerechtigheid met een hoofdletter geschreven. Want het is leven in Christus. Op veel 
plaatsen (honderden) in de Bijbel tref je het woord „gerechtigheid‟ aan, 
 
Een andere belangrijke tekst is:  

Johannes 17 vers 21 
Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in 
Ons één zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.  

 

Het schilderij kort samengevat  
In Christus met uitzicht op De Toekomst 
Vanuit de rotswoning, de Steenrots, de woning der Gerechtigheid, Christus, God Zelf, 
is een uitzicht op een prachtig landschap, het land der belofte, de Toekomst. Er loopt 
een weg heen van gebed, een weg van vertrouwend en verlangend vragen. In het 
landschap is Gods zorg, trouw, verzoening en de wederkomst te zien. 
De weg gaat door het kruis. 
Leven in Zijn Licht. Een rivier van levend Water. (Openbaring 22) 
 
De opening van de rots is vol naar Het Licht gekeerd. Dat doen bloemen ook vaak. 
In de Rost Christus wonen betekent dat de uitgang altijd naar Hem gekeerd is. 
 
Het witte paard (rechts) 

Openbaring 19 vers11 
En ik zag den hemel geopend; en ziet, een wit paard, en Die op hetzelve zat, 
was genaamd Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg in 
gerechtigheid.  

  



 

Uitleg bij het schilderij en de tekst Psalm 71 
Leven in Christus, leven in de rots, die Christus voor ons is. 
Met je vrouw en kinderen. Hun voor te gaan vanuit de Bijbel. 
Want leven naar de geboden des HEERE is een voorwaarde, om het goede van de 
HEERE te ontvangen (Psalm 84) 

Jozua 24 vers 15b 
…maar aangaande mij, en mijn huis, wij zullen den HEERE dienen! 

In het schilderij is de gezinseenheid gesymboliseerd door de blauwe band onder de 
vier personen. We zien links een levenswijze man die het gezin ondersteunt vanuit 
de Bijbel en ook deels in de blauwe tint is geschilderd, de Bijbel in zijn hand. 
 

- Psalm 71 vers 3a is een gebed, Wees mij tot een Rotssteen 
Psalm 84 vers 2 
Hoe liefelijk zijn Uw woningen, o HEERE der heirscharen!  
Psalm 84 vers 11,12 en 13 
Want één dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders; ik koos 
liever aan den dorpel in het huis mijns Gods te wezen, dan lang te 
wonen in de tenten der goddeloosheid.  
Want God, de HEERE, is een Zon en Schild; de HEERE zal genade en 
eer geven; Hij zal het goede niet onthouden dengenen, die in 
oprechtheid wandelen.  
HEERE der heirscharen! welgelukzalig is de mens, die op U vertrouwt.  
 

Wat een voorrecht hebben wij. We mogen niet één dag, maar altijd bij de HEERE 
wonen en zelfs niet alleen bij de drempel, en Hij zal ons het goede niet onthouden. 
 
- Er in te wonen. om daarin te wonen 

Wonen doe je niet in een nauw hol, in een rotsspleet. Er is alle ruimte in de 
woning van de HEERE. Dus je mag wonen met alle mogelijkheden en alles 
wat je hebt, je zorgen en met alles wat je lief is.  
In vrijheid, want we zijn juist verlost. We kunnen vrij „rondvliegen‟. 
De vier vogels in het schilderij.  
Het gezin in Gods vrijheid.   
En een neerdalende witte duif.  
De zegen van de HEERE, 
 

 
 
 



Psalm 124 vers 6,7 en 8 
De HEERE zij geloofd, Die ons in hun tanden niet heeft overgegeven 
tot een roof.  
Onze ziel is ontkomen, als een vogel uit den strik der vogelvangers; de 
strik is gebroken, en wij zijn ontkomen.  
Onze hulp is in den Naam des HEEREN, Die hemel en aarde gemaakt 
heeft. 

 
- En er steeds in te gaan. om geduriglijk daarin te gaan 

Het is dus geen gevangenis of nauwe bedoeling. Nee, er is alle ruimte en 
ontplooiingsmogelijkheid om juist in die Rots te wonen. En het mooie is, dat de 
HEERE geen slot op de deur heeft gedaan.  
De HEERE waakt zelf over het ingaan en uitgaan. 
 

Psalm 121 vers 8 
De HEERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in der 
eeuwigheid. 
 

Bij de HEERE is het goed toeven, de HEERE waakt over je, je kan er in en uit 
wandelen. Of weer terug vluchten en rust zoeken. 
 

- De HEERE had al lang eerder beloofd om te verlossen. Staat er in de tekst. Psalm 71 
vers 3 Gij hebt bevel gegeven, om mij te verlossen 

 

- Aan het eind van de tekst direct in vol vertrouwen de bevestiging,  
dat het veilig wonen is. want Gij zijt mijn Steenrots en mijn Burg.  

 
 

Looft de HEERE! Het is goed om in Hem te wonen 
Deze super gerieflijke Rots is een belangrijk element in het schilderij. 
In het schilderij komt ook het fantastische uitzicht dat we hebben, in beeld. 
De Toekomst! 
En in die toekomst heeft de HEERE onze tranen verzameld. 
Mijn zwerven gecontroleerd. 
Maar, wij wonen in en op de Rots, veilig bij de HEERE.  
We hoeven maar even te roepen. Door Uw lijden (aan het kruis) zijn we gered van de 
dood. Het kruis is in de achtergrond geschilderd. 
 

Psalm 56 vers 9 - 14 
Gij hebt mijn omzwerven geteld; leg mijn tranen in uw 
fles; zijn zij niet in Uw register?  
Dan zullen mijn vijanden achterwaarts keren, ten dage 
als ik roepen zal; dit weet ik, dat God met mij is.  
In God zal ik het woord prijzen; in den HEERE zal ik het 
woord prijzen.  
Ik vertrouw op God, ik zal niet vrezen; wat zou mij de 
mens doen?  
O God! op mij zijn Uw geloften; ik zal U dankzeggingen 
vergelden;  
Want Gij hebt mijn ziel gered van den dood; ook niet 
mijn voeten van aanstoot, om voor Gods aangezicht te 
wandelen in het licht der levenden?  
 

De vier individuele gezinspersonen, in het schilderij, wel verbonden aan elkaar, 
hebben ieder een eigen band met de HEERE. De HEERE kent ieder van ons, weet 
van onze zorgen en verdriet. Het „oude‟ wensenlijstje achter je, ergens op de grond,  
Daarom worden allen afzonderlijk door Gods Licht omringd. God kent onze 
omzwervingen en heeft onze tranen verzameld. 
Gods kruik staat daarom ook bij het gezin. Als troost en zekerheid. 



 
Filipenzen 4 vers 6 
Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en 
smeken, met dankzegging bekend worden bij God;  

 
Psalm 139 vers 1,2 en 3 
HEERE! Gij doorgrondt en kent mij.  
Gij weet mijn zitten en mijn opstaan; Gij verstaat van verre mijn gedachten.  
Gij omringt mijn gaan en mijn liggen; en Gij zijt al mijn wegen gewend.  

 
De bede in vers 2 van dezelfde psalm 

Psalm71 vers 2 
“Red mij door Uw gerechtigheid, en bevrijd mij; neig Uw oor tot mij, en verlos mij.”  

 
(Ook in de verzen 15, 16, 19 en 24 van psalm 71 komt het woord gerechtigheid voor.) 
 
 

De Gerechtigheid van de HEERE kennen  
en er naar leven. 

 
Jozua getuigde er van en riep het volk 
op om dat ook te doen. 
Jozua 24 vers 14 
En nu, vreest den HEERE, en dient Hem 
in oprechtheid en in waarheid; en doet 
weg de goden, die uw vaders gediend 
hebben, aan gene zijde der rivier, en in 
Egypte; en dient den HEERE.  
 
Psalm 118 vers 19 
Doet mij de poorten der gerechtigheid 
open, ik zal daardoor ingaan, ik zal den 
HEERE loven. 
 
We kunnen in geloof de gerechtigheid 
dus in gaan. 
 
1 Timotéus 6 vers 11 
Maar gij, o mens Gods, vlied deze 
dingen; en jaag naar gerechtigheid, 
godzaligheid, geloof, liefde, 
lijdzaamheid, zachtmoedigheid 
 
Er is dus méér om naar te zoeken. Dat 
kunnen we in de Bijbel vinden. 
 

Psalm 23 vers 1, 2 en 3 
Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.  
Hij doet mij nederliggen 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.  

 
Christus bemoedigt ons in Matthéüs. 

Matthéüs 5 vers 6 en volgende verzen 
Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen 
verzadigd worden. 

 



 

Belangrijke elementen in het schilderij. 
 

Matthéüs 6 vers 25 tot 29 
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?  

Geheel rechts zien we daarom ook de lichamelijke zorg 
die de HEERE ons geeft, door middel van de korenaren. 
 

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.  

De rots is deels als lelie geschilderd. Geen harde kille steen. 
 
Tot slot Matthéüs 6 vers 33 
Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen 
zullen u toegeworpen worden. 
 

Uitzicht op de toekomst 
2 Petrus 3 vers 13 
Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in 
dewelke gerechtigheid woont. 
 
De rots-lelie woning is naar Het Licht gekeerd 
In dat Licht ontvouwt zich het landschap van de Toekomst. 
Met veldbloemen en in de lucht, met regenboogkleuren, vogels, graan (eten). 
 
Een rivier, als een weg, met bomen links en rechts (Openbaring 22) 
 
Daarachter de wederkomst  
Het witte paard. Als wit reliëf geschilderd. 

Openbaring 19 vers11 
En ik zag den hemel geopend; en ziet, een wit paard, en Die op hetzelve zat, 
was genaamd Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg in 
gerechtigheid.  

 
Het schilderij beeldt iets van eenzaamheid uit. 
 “Eenzaam … maar niet alleen!”, zoals oud koningin Wilhelmina  schreef. 
Een witte primula links en rechts van het midden beelden hoop uit. 
In de rechter helft van het schilderij zien we de Toekomst. 
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