
God is getrouw, Zijn plannen falen niet 

Groot is Uw trouw 
 

 

GOD IS GETROUW, ZIJN PLANNEN FALEN NIET 

God is getrouw, zijn plannen falen niet. 

Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. 

Die 't heden kent, de toekomst overziet. 

Laat van zijn woorden geen ter aarde vallen. 

En 't werk der eeuwen,dat zijn Geest omspant, 

volvoert zijn hand. 

  

De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast. 

Zijn heerschappij omvat de loop der tijden. 

Een sterke hand, die nooit heeft misgetast. 

blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden. 

En d'adem zijner lippen overmant de tegenstand. 

 

De heil'ge Geest, die haar de toekomst spelt. 

doet aan Gods kerk zijn heilsgeheimen weten. 

Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt, 

heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten! 

Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land, 

als Gods gezant. 

 

 

 

 

 

 

 

GROOT IS UW TROUW 

Groot is Uw trouw o Heer mijn God en Vader. 

Er is geen schaduw van omkeer bij U. 

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde 

die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 

 

Refrein: 

Groot is uw trouw, o Heer,  

groot is uw trouw, o Heer, 

iedere morgen aan mij weer betoond. 

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

 

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 

Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 

 

Refrein: 

Groot is uw trouw, o Heer, 

groot is uw trouw, o Heer, 

iedere morgen aan mij weer betoond. 

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 

Groot is uw trouw, o Heer, 

aan mij betoond. 

 

De vet gedrukte delen zijn in de schildering verwerkt. 

 

Zijn plannen falen niet 

Gods plan wordt ten uitvoer gebracht 
Opbaring 11 vers 14 en 15 

Het tweede wee is voorbij, maar het derde volgt binnenkort! 

Toen blies de zevende engel op zijn bazuin. In de hemel klonken luide stemmen, die zeiden:  

‘Nu begint de heerschappij van onze Heer over de wereld, en die van zijn Messias. Hij zal 

heersen tot in eeuwigheid.‟ 



 

 

Hij kiest de zijnen uit 

Het kind met de lier op de glazen zee 
Openbaring 15 vers 1,2 en 3 

Ik zag in de hemel opnieuw een indrukwekkend, wonderbaarlijk teken: 

het waren zeven engelen met de zeven laatste plagen, waarmee aan 

Gods woede een einde komt. 

Toen zag ik iets als een zee van glas, vermengd met vuur. Op de 

glazen zee stonden zij die het beest, zijn beeld en het getal van zijn 

naam hadden overwonnen. Ze hadden lieren om daarop te spelen 

voor God. 

Ze zongen het lied van Gods dienaar Mozes en het lied van het Lam: 

(Zie ook het schilderij”Kinderen dansen voor het aangezicht van de 

Here”) 

 

Dit is het zelfde kindje als is geschilderd is in “The Holy City” 

 

Die het heden kent, de toekomt overziet 

Zijn heerschappij omvat de loop der tijden 

Het kind aan de linkerzijde symboliseert het heden en het rechterdeel van het 

schilderij de toekomst van Openbaring. 
Romeinen 14 vers 7 en 8 (Zie ook het schilderij “Van de Heer”)  

Niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand van ons sterft voor zichzelf. 

Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer we sterven, sterven we voor  

de Heer. Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer. 

 

Rechts op het schilderij kijken we in de Hemel en zien de tempel.  
(Zie ook het schilderij “The Holy City”) 
Nu met de ark van het verbond, waarop twee cherubs staan, 

De vrouw en de draak uit Openbaring 12 zien we. 

De vrouw is zwanger gekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en twaalf 

sterren op het hoofd. 

De loerende draak voor haar. 
(Zie de draak uit de schilderijen Psalm 116 en „Een Vaste Burcht‟)  

 

Openbaring 11 vers 19 

Toen ging Gods tempel in de hemel open en verscheen daar de ark van het verbond. Er volgden 

bliksemschichten, groot geraas, donderslagen, een aardbeving en zware hagel. 

En het vervolg in Openbaring 12 
 

 

 

Toekomst (delen uit Openbaring 11 , 12 en 14) 

…doet aan Gods kerk zijn heilsgeheimen weten.   

…heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten! 

 

Gods kerk 

Wordt tweemaal uitgebeeld in het schilderij 

Eenmaal als „aards‟ – en éénmaal als „hemels‟ 

beeld. 

 
Openbaring 12 vers 1-4 

Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken: een vrouw, bekleed met 

de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op 

haar hoofd. 

Ze was zwanger en schreeuwde het uit in haar weeën en haar barensnood. 

 

 



 

 

 

Er verscheen een tweede teken in de hemel: een grote, vuurrode draak, met 

zeven koppen en tien horens, en op elke kop een kroon. 

Met zijn staart sleepte hij een derde van de sterren aan de hemel mee en smeet 

ze op de aarde. De draak ging voor de vrouw staan die op het punt stond haar 

kind te baren, om het te verslinden zodra ze bevallen was. 

 

 

 

 

 

Groot is uw trouw, o Heer,  

iedere morgen aan mij weer betoond. 

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 

…vrede, vergeving van zonden, 

Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 

In de achtergrond van het schilderij zien we een opkomende zon (een vrouw bekleed 

met de zon). Morgen rood/oranje en lichtstralen door de ochtendmist.  

 

 

 

De sikkel en de rijpe druiven in de voorgrond 

Als we goed kijken zien we ook een sikkel in het landschap. 

Het beeld is duidelijk er zijn mensen die hebben overwonnen, 

het kind met de lier en er zijn er die er maar op los geleefd 

hebben. 

De rijpe druiven geheel in de voorgrond. De sikkel punt staat er 

al in.  
Openbaring 14 vers 19 

Toen wierp de engel zijn sikkel op de aarde, en hij oogstte de druiven in de 

wijngaard op de aarde en gooide ze in de grote perskuip van Gods woede. 

 

 

Moraal 
2 Tim 2 vers 11-13  

Deze boodschap is betrouwbaar:  

Als wij met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven;  

 

als wij volharden, zullen we ook met hem heersen;  

als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen;  

 

als wij hem ontrouw zijn, blijft hij ons trouw,  

want zichzelf verloochenen kan hij niet. 

 

Andere schilderijen betreft dit onderwerp: 

- Gods geeft al wat we nodig hebben (Zie beschrijving schilderij Psalm 81) 

- Vergeving van onze zonden (Zie beschrijving The Holy City en Psalm 51) 

- Kracht en blijde hoop (Zie beschrijving schilderij Wat de toekomst brenge moge) 

- Laat mij in de morgen Uw liefde horen (Zie beschrijving schilderij Psalm 143 vers 8) 

 

 


