
 

 

 

Verhoord ... 
 
 
Christus beloofd ons de heilige Geest. 
Lucas 11 vers 13 
Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al 
goede gaven schenken, 
hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de 
heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.’ 
 
 
Leven  door de Geest 

Galaten 5 vers 24 en 25 
Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur 
met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen.  
Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de 
richting volgen die de Geest ons wijst. 

 
Met Christus gekruisigd, gestorven en opgestaan tot een eeuwig leven. 
Een bloedend kruis, in een dik reliëf geschilderd, over het gehele schilderij. De druppels 
vallen op ons. Zij die in geloof om de Geest bidden en gewassen in Zijn bloed. 
 

Galaten 2 vers 19 en 20 
Want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God. 
Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn 
leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad 
en zich voor mij heeft prijsgegeven.  

De Geest 
Links naast het kruis is een dalende Geest geschilderd. 
 

Handelingen 4 vers 31 
Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te 
beven, en allen werden vervuld van de heilige Geest en spraken vrijmoedig over de 
boodschap van God. 

Tulpen 
Overal in het schilderij zien we tulpen en tulpvormen, kleine en grote, een hele grote in de 
achtergrond. Tulpen staan voor bidden. 
 

1 Korintiërs 6 vers 19 en 20 
Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en 
die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent?  

U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam. 
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