
 

U was, bent en zal er altijd zijn 
 

De titel is afgeleid van: 
Opwekking 717  “Stil mijn ziel wees stil”  

                 Hij is er bij  
 
Opwekking 770 “Ik zal er zijn" van Sela 

 
Waar vinden we de titel in de bijbel 
Exodus 3 vers 12 en 14 

Exodus 3 vers 12 “Ik zal bij je zijn” NBV           “Ik zal met u zijn” HSV 
Exodus 3 vers 14 “Ik ben die er zijn zal” NBV  “Ik ben die Ik ben” HSV 
Exodus 3 vers 14 “Ik zal er zijn” NBV               “Ik ben” HSV 

 
 

Een korte overdenking 
Uit “De navolging van Christus” een Miljoenen uitgaven. 
Van Thomas a Kempis (1379 of 1380-1471) 
. 

Jezus heeft tegenwoordig veel vrienden van zijn hemels rijk, maar 
weinig dragers van zijn kruis. 
Hij heeft er veel die zijn vertroosting, maar weinigen die kwelling verlangen. 
Hij vindt veel vrienden voor zijn tafel, maar weinigen voor zijn vasten. 
Allen willen met hem de blijdschap delen, weinigen voor hem iets ondergaan. 
Velen volgen Jezus tot het breken van het brood, maar weinigen tot 
aan het drinken van de lijdensbeker. 
Velen vereren zijn wonderen, weinigen volgen de schande van het kruis.  
Velen hebben Jezus lief zolang hun geen ellende overkomt. 

 
 

 
 

In het schilderij zijn de jonge levens  
van Thomas en Maartje verwerkt. 
28 april 2016 is hun trouwdag. 
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Een nieuwe Lofzang 
De uitleg van het schilderij aan de hand van een aantal bijbelteksten, psalmen en 
liederen. Letterlijke teksten, hier en daar een persoonlijke aanpassing.  

-Psalmen 139 (aangepast) 
-Psalm 23 
-Psalm 116 
-Opwekking 717 en 770 
-Exodus 3 vers 12 en 14 (aangepast) 
-Jeremia 29 vers 11 (aangepast) 
-Openbaring 21(aangepast) 
-Romeinen 8 

Teksten over de zending en zorg aan de armen 
-Spreuken 19  
-Spreuken 14 (aangepast) 
-1 Timoteüs 6  

 
Ter motivatie is Psalm 33 gebruikt. 
Psalm 33 vers 1-4 gaat over een nieuw lied om de HEERE te loven. 
Vers 13 en 18 en volgende zijn voor Maartje en Thomas. 
 

Lofzang op Gods almacht 
Psalm 33 
1 Zing vrolijk in de HEERE, rechtvaardigen! 
Een lofzang past de oprechten. 
2 Loof de HEERE met de harp, 
zing psalmen voor Hem met de harp en de tiensnarige luit. 
3 Zing voor Hem een nieuw lied, 
speel welluidend met vrolijke klanken. 
4 Want het woord van de HEERE is recht 
en al Zijn werk betrouwbaar. 

 
13 De HEERE schouwt uit de hemel 
en ziet alle mensenkinderen. 
14 Vanuit Zijn verheven woonplaats aanschouwt Hij 
alle bewoners van de aarde. 
15 Hij vormt hun aller hart; 
Hij let op al hun daden. 

 
18 Zie, het oog van de HEERE is over wie Hem vrezen, 
op hen die op Zijn goedertierenheid hopen, 
19 om hun ziel te redden van de dood 
en hen in het leven te behouden, wanneer er honger is. 
20 Onze ziel verwacht de HEERE, 
Hij is onze hulp en ons schild. 

 

Hieronder het nieuwe lied met als titel: 
U was, bent en zal er altijd zijn 

Opwekking 770 Sela 

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 

Psalm 23 vers 4 

Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, 
ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; 
Uw stok en Uw staf, 
die vertroosten mij. 
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U was, bent en zal er altijd zijn 
Naar Psalm 139 
Vers 3, 16, 10 en 11 

U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, 
U bent met al mijn wegen vertrouwd. 
Een trein die voorbij schiet. U was daar. 
Uw ogen hebben het gezien, 
en zij allen werden in Uw boek beschreven, 
de dagen dat het gebeurde, U was daar, 
ook daar heeft Uw hand mij geleid 
en Uw rechterhand heeft mij vastgehouden. 
 
Zei ik: Ja, duisternis zal mij opslokken! – 
dan is de nacht een licht om mij heen geworden. 
 
U was, bent en zal er altijd zijn 

Opwekking 717 

Stil mijn ziel wees stil 
en dwaal niet af  
dwars door het dal zal Hij je leiden 
 
God U bent mijn God... 
 
Stil mijn ziel wees stil 
en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft 
wacht, wacht op de Heer 
de zwartste nacht  
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt 
 
U was, bent en zal er altijd zijn 

Naar Jeremia 29 vers 11 

U belooft ons een hoopvolle toekomst. 
Uw plan staat vast, U heeft ons geluk voor ogen. 
Niet onze ondergang, angsten en vertwijfelingen, 

Naar Openbaring 21 vers 4-7 

U wist al onze tranen. 
Dood, rouw, jammerklachten en moeite zullen er niet meer zijn.. 
U maakt alle dingen nieuw. 
U bent de Alfa en de Omega het begin en het einde. 

 
U was, bent en zal er altijd zijn 
 
U laat ons overwinnen, we zullen alles beërven 
Want u bent onze Vader en wij zijn Uw kinderen 
Wij mogen drinken uit de bron van levend water. 
Geef dat ook anderen daaruit mogen drinken. 
Zet ons aan tot een leven in liefde met onze naasten. 

Spreuken 19 vers 17 

Wie zich ontfermt over de arme,  
leent uit aan de HEERE. 
Hij zal hem zijn weldaad vergelden. 

Naar Spreuken 14 vers 31 

Wie een geringe onderdrukt, smaadt diens Maker, 
maar wie zich over een arme ontfermt, eert de HEERE 

1 Timoteüs 6 vers 18 en 19 

Om goed te doen,  
rijk te zijn in goede werken,  
vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. 
Zo verzamelen zij voor zichzelf een schat:     
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een goed fundament voor de toekomst,       
opdat zij het eeuwige leven verkrijgen. 

 
U was, bent en zal er altijd zijn 

Psalm 116 vers 7-9  en 14  

Mijn ziel, keer terug tot uw rust, 
want de HEERE is goed voor u geweest. 
Ja, U, HEERE, hebt mijn ziel immers gered van de dood, 
mijn ogen van tranen, mijn voet van struikelen. 
Ik zal wandelen voor het aangezicht van de HEERE 
in de landen der levenden. 
Mijn geloften zal ik aan de HEERE nakomen, 
nu, in de tegenwoordigheid van al Zijn volk. 

Romeinen 8 

Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven,  
noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, 
noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander 
schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus 
Jezus, onze Heere. 
 

U was, bent en zal er altijd zijn 
Psalm 139 ver 8 

Al steeg ik op naar de hemel, U bent daar;  
of legde ik mij neer in de hel, zie, U bent daar. 
 
U was, bent en zal er altijd zijn 

 
De uitleg bij het schilderij 
Het lied. In de blauwe kleur. Tussendoor de uitleg van het schilderij. 
 

U was, bent en zal er altijd zijn 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
 

Er zijn twee bogen in het schilderij verwerkt. 
De regenboog in de kleuren zoals wij die kennen bijna centraal in het schilderij.  
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De regenboog op Texel tijdens het eerste afspraakje. 
De tweede boog is de hemelse regenboog van smaragd. 
 
De twee bogen vormen een fontein van levend water. 
Met daartussen het Lam Gods, pasteus dik in reliëf geschilderd. 
De kleuren daarom heen zijn het rood/bruin van de stenen 
jaspis en sardius. Vanuit het Lam zijn lichtstralen geschilderd. 
Gods aanwezigheid in het schilderij.  
 
Openbaring 4 vers 3 
En Hij Die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius.  
En er was een regenboog rondom de troon, die eruit zag als een smaragd. 
 

Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, 
ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; 
Uw stok en Uw staf, 
die vertroosten mij. 

 
Psalm 23 Door een donker dal vol schaduw van de dood. 
Het schilderij is links geheel zwart. Donker, doods. Distels. 
Naar rechts wordt het schilderij steeds lichter, tot uiteindelijk geheel rechts de 
witte kleur overheerst. 
 
Als je uitzoekt waar die staf en stok voor zijn, wordt de tekst veel duidelijker. 
Een herder in Israël heeft een staf met een haak eraan.  
Als een schaap wegloopt of vast komt te zitten (bv. in een doornstruik) wordt 
de haak achter een poot geslagen en trekt de herder (meestal niet zachtzinnig) 
het schaap weer op het juiste pad.  
 
Die stok is een knuppel. Zeg maar een honkbalknuppel en we weten wat je 
daarmee kunt. Meestal zaten er aan het verdikte eind ook nog eens 
vuurstenen in verwerkt. Je begrijpt dat zo’n ‘stok’ een best wapen was, 
waarmee David met gemak een leeuw aanviel. 
Begrijp je waarom die stok en staf je veiligheid geven bij God? 
 

U was, bent en zal er altijd zijn 
U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, 
U bent met al mijn wegen vertrouwd. 
Een trein die voorbij schiet. U was daar. 
Uw ogen hebben het gezien, 
en zij allen werden in Uw boek beschreven, 
de dagen dat het gebeurde, U was daar, 
ook daar heeft Uw hand mij geleid 
en Uw rechterhand heeft mij vastgehouden. 
 

 
 
 
“Een trein die voorbij schiet.”  
Het meest persoonlijke en zichtbare deel. 
 
We zien de hand van God uit het duister naar voren 
komen, met daarin een knieschijf. 
Daar over heen zijn pasteus snelheidlijnen 
geschilderd. 
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De tweede betekenis van de knieschijf in Gods hand is 'Maartje' 
De knieschijf is begrijpelijk, alhoewel veel mensen nooit en knieschijf hebben 
gezien. De eerste indruk is die van een hand met en steen. 
Een schelp of wat ook door je hoofd kan spelen, is die van een ‘parel in Gods hand’.  
Dat mag ook, en is zeker geen verkeerde veronderstelling. 
De andere betekenis is de naam van Maartje. 
Pietertje (rots) Teuna (de onschatbare) Maria (bitter, bedroeft, zee) 
Denk bij ‘rots’ aan de knieschijf, bij de ‘onschatbare en bitter, bedroeft’, aan de 
brief van drie kantjes die Thomas schreef aan Maartje. 
En bij zee. Een vuurtoren staat aan zee. 

 
De dikke horizontale snelheidslijnen eindigen rechts in een vorm van 
het logo van de MAF. Niet de letters maar wel de duif. 
In een vliegtuig van de MAF zijn Thomas en Maartje verloofd. 

 
 
Boven de hand met steen-rots-knieschijf, is de 
vuurtoren van Texel geschilderd.  
De plaats van het eerste uitje. 
Aan de linkerzijde van de vuurtoren is het donker en slecht weer. 
De lichtbundels van de vuurtoren doorsnijden dit donkere deel. 
 

De naam 'Thomas' 
Thomas betekend ‘tweeling’. Ebenezer ‘steen van hulp’. Weer die steen. 
De vuurtoren van Texel heeft een tweeling lichtstraal.  
Om de tien seconden twee lichtflitsen. 
 
“ook daar heeft Uw hand ons geleid 
en Uw rechterhand heeft ons vastgehouden” 
 

Zei ik: Ja, duisternis zal mij opslokken! – 
dan is de nacht een licht om mij heen geworden. 
 

Zwart – wit / Donker – licht (de lichten van de vuurtoren in het duister) 
Dood – LEVEN in de hand van God 
Links en rechts in het schilderij, is wel duidelijk geworden. 
De volgende tekst van het lied zal nu ook geheel duidelijk zijn 
 

U was, bent en zal er altijd zijn 
Stil mijn ziel wees stil 
en dwaal niet af  
dwars door het dal zal Hij je leiden 
 

Met Zijn stok en staf 
 
God U bent mijn God... 
 
Stil mijn ziel wees stil 
en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft 
wacht, wacht op de Heer 
de zwartste nacht  
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt 
 
U was, bent en zal er altijd zijn 
U belooft ons een hoopvolle toekomst. 
Uw plan staat vast, U heeft ons geluk voor ogen. 
Niet onze ondergang, angsten en vertwijfelingen.   6 



 
Onder de regenboog fontein is een passiebloem geschilderd. De passiebloem van 
het kaartje met de tekst uit Jeremia 29 vers 11. Het kaartje zelf is nooit verzonden. 
De bijbeltekst is later gebruikt op het verlovingskaartje.  
Passiebloem = Lijden van Christus, geloofsijver. 
Lijden van Christus. Onze zonde zijn betaald waardoor wij het eeuwig leven zullen beërven. 
Geloofsijver is het juiste woord wat bij Maartje en Thomas past. Je levenswandel. 
 
De moeiten (geen benen) verdriet en tranen zullen worden gewist. 
Lees maar verder in het lied. 
 

U wist al onze tranen. 
Dood, rouw, jammerklachten en moeite zullen er niet meer zijn.. 
U maakt alle dingen nieuw. 
U bent de Alfa en de Omega het begin en het einde. 

 
U was, bent en zal er altijd zijn 
 
 
 
 

 
 

In de lucht is een 
fresia geschilderd.  
Een fresia betekend 
vertrouwen hebben. 
Vertrouwen hebben in  
wat Gods ons beloof. 
Elkaar vertrouwen. 

 
In de regenboog fontein 
zie je heel vaag twee 
harten van liefde. 

 
 

U laat ons overwinnen, we zullen alles beërven 
Want u bent onze Vader en wij zijn Uw kinderen 
Wij mogen drinken uit de bron van levend water. 
Geef dat ook anderen daaruit mogen drinken. 
Zet ons aan tot een leven in liefde met onze naasten. 

 
Hier komt de regenboog-bron in het lied naar voren. Waterdruppels op de bladeren 
en op Gods hand. De bede dat we anderen ook laten erven. Zending. 
 

Wie zich ontfermt over de arme,  
leent uit aan de HEERE. 
Hij zal hem zijn weldaad vergelden. 
 
Wie een geringe onderdrukt, smaadt diens Maker, 
maar wie zich over een arme ontfermt, eert de HEERE 
 
Om goed te doen,  
rijk te zijn in goede werken,  
vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. 
Zo verzamelen zij voor zichzelf een schat:  
een goed fundament voor de toekomst,  
opdat zij het eeuwige leven verkrijgen. 
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De HEERE zal onze weldaden uit genade vergelden. 
Door de zorg naar de naaste eren we Hem. 
En zullen erven in de Nieuwe Toekomst. 
 

Danken en God loven 
Met een prachtige dubbelzinnigheid op ‘struikelen’ en ‘wandelen’ 
 

U was, bent en zal er altijd zijn 
Mijn ziel, keer terug tot uw rust, 
want de HEERE is goed voor u geweest. 
Ja, U, HEERE, hebt mijn ziel immers gered van de dood, 
mijn ogen van tranen, mijn voet van struikelen. 
Ik zal wandelen voor het aangezicht van de HEERE 
in de landen der levenden. 
Mijn geloften zal ik aan de HEERE nakomen, 
nu, in de tegenwoordigheid van al Zijn volk. 

 
Nu volgt de geloofszekerheid uit Romeinen 8 
En wordt afgesloten met Psalm 139 
 

Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven,  
noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, 
noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander 
schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus 
Jezus, onze Heere. 
 

  U was, bent en zal er altijd zijn 
Al steeg ik op naar de hemel, U bent daar;  
of legde ik mij neer in de hel, zie, U bent daar. 
 

  U was, bent en zal er altijd zijn 
 
  Er ligt een bloeiende amandel tak geheel rechts in het schilderij 
  Wat God ons openbaard en zegt, zal hij ook doen! Betekend dat. 

Jeremia 1 vers 11 en 12 
Het woord van de HEERE kwam tot mij: Wat ziet u, Jeremia?  
Ik zei: Ik zie een amandeltak.  
Toen zei de HEERE tegen mij: Dat hebt u goed gezien, want Ik 
waak over Mijn woord om dat te doen. 

 
  Ook zijn er narcissen geheel rechts geschilderd. 
  Narcissen staan voor Nieuw Leven. 
 

Tot slot 
Het vervolg op Jeremia 29 vers 11 
Jeremia 29 vers12-14 
Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden,  
en ik zal naar jullie luisteren.  
Jullie zullen mij zoeken en ook vinden,  
als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken.  
Ik zal me door jullie laten vinden – spreekt de HEER –  
 
 

In vertrouwen op de HEERE 
Kees Aalbers 
O321 320 322 / 0653 660 499  
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