
Uitgangsteksten Spreuken en Mattheüs  

Teksten uit de Statenvertaling 

Overdenking voor het schilderij met als titel 
 

Mijn geliefd kind IK ben er altijd 
Vertrouw op den HEERE met uw ganse hart,  

en steun op uw verstand niet.  

Ken Hem in al uw wegen,  
en Hij zal uw paden recht maken.  
Spreuken 3 vers 5 en 6 

 

 
Spreuken 3 vers 5 en 6 (trouwtekst) 

1 Mijn zoon! vergeet mijn wet niet, maar uw hart beware mijn geboden.  

2 Want langheid van dagen, en jaren van leven, en vrede zullen zij u vermeerderen.  

3 Dat de goedertierenheid en de trouw u niet verlaten; en bind ze aan uw hals, schrijf zij op de 

tafel uws harten.  

4 En vind gunst en goed verstand, in de ogen Gods en der mensen.  

5 Vertrouw op den HEERE met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet.  

6 Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken.  

7 Zijt niet wijs in uw ogen; vrees den HEERE, en wijk van het kwade. 

 
 
Mattheüs 6 vers 24 (opgegeven tekst) 

19 Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft, en waar de 

dieven doorgraven en stelen;  

20 Maar vergadert u schatten in den hemel, waar ze noch mot noch roest verderft, en waar de 

dieven niet doorgraven noch stelen;  

21 Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.  

22 De kaars des lichaams is het oog; indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam 

verlicht wezen;  

23 Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht, dat in 

u is, duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelve zijn! 

24 Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal den enen haten en den anderen 

liefhebben, of hij zal den enen aanhangen en den anderen verachten; gij kunt niet God 

dienen en den Mammon.  

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?  

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.  

30 Indien nu God het gras des velds, dat heden is, en morgen in den oven geworpen wordt, alzo 

bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen?  

31 Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede 

zullen wij ons kleden?  

32 Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse Vader weet, dat gij al deze dingen 

behoeft.  

33 Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze 

dingen zullen u toegeworpen worden.  

34 Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het zijne zorgen; elke dag 

heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad.  



 

Wat is: ‘Zijn gerechtigheid’ waar je naar moet zoeken? 
 

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 (lees dit, met in je gedachten Mattheüs 6 vers 24) 

Maar gij, o mens Gods, vlied deze dingen; en jaag naar gerechtigheid, 

godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid 

Er is dus meer om naar te zoeken. 
 

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.  

De HEERE stuurt en begeleidt. Je hoeft dus amper te zoeken. 
 

2 Petrus 3 vers 13 

Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde,  

in dewelke gerechtigheid woont. 

De HEERE heeft het ons gewoon beloofd. Het wordt steeds makkelijker. 
 

Christus bemoedigd ons in Matthéüs. 

Matthéüs 5 vers 6 en volgende verzen 

Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen 

verzadigd worden. 
 

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;  

 
Als we de Gerechtigheid hebben gevonden, moeten we ook vertrouwen (door al 
onze zorgen en bedenkingen heen) dat het goed komt. 

 
 

Wat een mooie belofte is dit. 
Wat slaat dit bidden en danken weer terug op jullie trouwtekst. 

‘Ken Hem in al uw wegen’ 
 
 
Matthéüs 6 
Vers 9 tot 13 gaat over het bidden (Het Onze Vader) 

Vers 19 tot 34 gaat over het verzamelen van je echte schatten en waar je die kan 

zoeken, in vers 33 staat dat 

Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen 

zullen u toegeworpen worden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Over de ziel 
Vertrouw op den HEERE met uw ganse hart, (trouwtekst) 

 
 

Jacobus 1 vers 21 (lees dit, met in je gedachten Mattheüs 6 vers 24) 
Daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt 

met zachtmoedigheid het Woord, dat in u geplant wordt, hetwelk uw zielen 

kan zalig maken. 

 
Psalm 119 vers 105 

Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad.  

 
 
De ziel is van de HEERE 
Het lichaam is stof van de aarde en tot stof zal het wederkeren. (Genesis) 
Maar de ziel keert terug tot God. 
 
 

Psalm 121 
God is de getrouwe Bewaarder van Zijn volk  

1 Een lied Hammaälôth. Ik hef mijn ogen op naar de bergen,  

van waar mijn hulp komen zal.  

2 Mijn hulp is van den HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.  

3 Hij zal uw voet niet laten wankelen; uw Bewaarder zal niet sluimeren.  

4 Ziet, de Bewaarder Israëls zal niet sluimeren, noch slapen.  

5 De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw Schaduw, aan uw rechterhand.  

6 De zon zal u des daags niet steken, noch de maan des nachts.  

7 De HEERE zal u bewaren van alle kwaad; uw ziel zal Hij bewaren.  

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

1 Petrus 1 vers 9 
Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. 

 
 

Openbaring 6 vers 9 
En toen Het het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen 

dergenen, die gedood waren om het Woord Gods, en om de getuigenis, die zij 

hadden. 
NOTE Lees ook 

Openbaring 18 vers 13 

Openbaring 20 vers 4 
 
 

Lucas 9 vers 56 
Want de Zoon des mensen is niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar om 
te behouden. En zij gingen naar een ander vlek. 
 

Bij deze teksten is dus duidelijk dat Christus voor ons behoud is gestorven aan het 
Kruis. Het kruis zal in het schilderij speciaal geschilderd worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vermaning om zich aan de wijsheid te houden  
Tot behoud van je ziel 

(Mattheüs 6 vers 24) 
 
Spreuken 12 (zie ook Psalm 121) 

11 Ik onderwijs u in den weg der wijsheid; ik doe u treden in de rechte sporen.  

12 In uw gaan zal uw tred niet benauwd worden, en indien gij loopt, zult gij niet struikelen.  

13 Grijp de tucht aan, laat niet af; bewaar ze, want zij is uw leven.  

14 Kom niet op het pad der goddelozen, en treed niet op den weg der bozen.  

15 Verwerp dien, ga er niet door; wijk er van, en ga voorbij.  

16 Want zij slapen niet, zo zij geen kwaad gedaan hebben; en hun slaap wordt weggenomen, zo 

zij niet iemand hebben doen struikelen.  

17 Want zij eten brood der goddeloosheid, en drinken wijn van enkel geweld.  

18 Maar het pad der rechtvaardigen is gelijk een schijnend licht, voortgaande en lichtende tot 

den vollen dag toe.  

19 De weg der goddelozen is als donkerheid, zij weten niet, waarover zij struikelen zullen.  

 
 
Romeinen 12 vers 1-3 
Toewijding aan God  

1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, 

heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst.  

2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws 

gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van 

God zij.  

3 Want door de genade, die mij gegeven is, zeg ik een iegelijk, die onder u is, dat hij niet wijs 

zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn; maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God een 

iegelijk de mate des geloofs gedeeld heeft.  

 
 
Deuteronomium 6 

4 Hoor, Israël! de HEERE, onze God, is een enig HEERE!  

5 Zo zult gij den HEERE, uw God, liefhebben, met uw ganse hart, en met uw ganse ziel, en 

met al uw vermogen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Het schilderij is voor Barbara 
Uitleg van de kroon 

 
Spreuken 12 vers 2-4 
Het gedrag van den wijze en den dwaas  

2 De goede zal een welgevallen trekken van den HEERE; maar een man van schandelijke 

verdichtselen zal Hij verdoemen.  

3 De mens zal niet bevestigd worden door goddeloosheid; maar de wortel der rechtvaardigen 

zal niet bewogen worden.  

4 Een kloeke huisvrouw is een kroon haars heren; maar die beschaamt maakt, is als 

verrotting in zijn beenderen.  

 
 
Jesaja 62 vers 1-5 

1 Om Sions wil zal ik niet zwijgen, en om Jeruzalems wil zal ik niet stil zijn; totdat haar 

gerechtigheid voortkome als een glans, en haar heil als een fakkel, die brandt.  

2 En de heidenen zullen uw gerechtigheid zien, en alle koningen uw heerlijkheid; en gij zult met 

een nieuwen naam genoemd worden, welken des HEEREN mond uitdrukkelijk noemen zal.  

3 En gij zult een sierlijke kroon zijn in de hand des HEEREN, en een koninklijke hoed in de 

hand uws Gods.  

NOTE 

(meerder vertalingen geven voor ‘hoed’ tulband aan. Een hoofddoek) 

 

4 Tot u zal niet meer gezegd worden: De verlatene, en tot uw land zal niet meer gezegd 

worden: Het verwoeste; maar gij zult genoemd worden: Mijn lust is aan haar! en uw land: Het 

getrouwde; want de HEERE heeft een lust aan u, en uw land zal getrouwd worden.  

 

Jesaja 62 vers 5 

Dit is een heel belangrijke tekst voor het schilderij. 

5 Want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen u trouwen; en gelijk 

de bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn. 

  NOTE 

De bruidegom is heel blij met zijn bruid. Zo is ook God blij met zijn gemeente, met 

Zijn volk. 

De vreugde straat er vanaf. Hij is blij met je als je Zijn kind wil zijn en voor hem wil 

leven. 

Daar geniet Hij van. Hij is bij als Hij de gemeente voor zich ziet staan, stralend 

zonder vlek of rimpel gereinigd door het bloed van Christus. Hij heeft die gemeente 

zo lief. Het liefste wat Hij had heeft hij als bruidschat voor haar gegeven. Zijn eigen 

Zoon. Zoveel heeft God voor je over gehad. En in Openbaring 21 vers 2 ziet 

Johannes het nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdalen. Ze is als een bruid die zich 

mooi heeft gemaakt voor haar man. God verheugt zich om zijn bruid te zien. 

 
 
Openbaring 2 
Tweede brief: aan Smyrna  

10 Vrees geen der dingen, die gij lijden zult. Ziet, de duivel zal enigen van ulieden in de 

gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt; en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. 

Zijt getrouw tot den dood, en Ik zal u geven de kroon des levens.  

11 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, zal van den 

tweeden dood niet beschadigd worden.  

 
 
Openbaring 3 
Zesde brief: aan Filadelfía  

10 Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure 

der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen.  

11 Zie, Ik kom haastelijk; houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.  



12 Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in den tempel Mijns Gods, en hij zal niet 

meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven den Naam Mijns Gods, en de naam der stad Mijns 

Gods, namelijk des nieuwen Jeruzalems, dat uit den hemel van Mijn God afdaalt, en ook Mijn 

nieuwen Naam.  

 
 
Spreuken 31 vers 10-11 en 28-31 
Lof der deugdzame huisvrouw  

10 Wie zal een deugdelijke huisvrouw vinden? Want haar waardij is verre boven de robijnen.  

11 Het hart haars heren vertrouwt op haar, zodat hem geen goed zal ontbreken.  

 

28 Haar kinderen staan op, en roemen haar welgelukzalig; ook haar man, en hij prijst haar, 

zeggende:  

29 Vele dochteren hebben deugdelijk gehandeld; maar gij gaat die allen te boven.  

30 De bevalligheid is bedrog, en de schoonheid ijdelheid; maar een vrouw, die den HEERE 

vreest, die zal geprezen worden.  

31 Geef haar van de vrucht harer handen, en laat haar werken haar prijzen in de poorten. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Teksten en uitleg vanuit Jesaja 
 

Midden tussen de aangehaalde hoofdstukken uit Jesaja staat het 
bekende hoofdstuk 53 vers 7 Gods Belofte voor de komende Christus 

7 Als dezelve geëist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet open; als 

een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht 

zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open. 

(aan het eind de gehele tekst uit Jesaja 53) 

 

Ter oriëntatie  
 
Het boek Jesaja bestaat uit twee delen.  
Het eerste deel hst 1 t/m 35 
Godsspraken over de crisissituatie waarin Juda verkeert met als diepte punt de 
ballingschap. 
 
Verbinding tussen deel 1 en 2 de hst 36 t/m 39 
 
Deel twee zijn de hst 40 t/m 66 
De hst bevatten een uitzonderlijke rijkdom (in beeldende taal ‘schitterende 
vergezichten naar de echte toekomst’) 
Het vrijkomen uit de ballingschap gaat naadloos over in de beloofde Verlosser. 
EN 
De voorspelling dat het volk deze verlosser zou verwerpen.  
Maar diegenen die Zijn Gerechtigheid hebben gevonden, aanvaardt, ingegaan enz. 
die wordt de Hemel geopenbaard. We zullen sterven, staat er, maar de ziel is van 
God en die neemt hij weer tot zich enz. 
Hoe ga je in dit leven om met de mammon en het aardse goed?  
Hoe ga je om met je naaste? 

 Wat zal er met hen gebeuren?  
Lees 58 vers 7-11 (hieronder) 
En hoe zal het vergaan met de mensen die de gerechtigheid hebben 
gevonden. Hoe kun je het zien? 
Lees 52 vers 12b (hieronder) 

 
Jesaja 52 en 58 zijn de basis voor het schilderij Teksten staan in rood. 
 
 
Hoe eenzaam kun je zijn hier op aarde.  
Een vreemdeling (Barbara betekend vreemdeling)  
Welk een glans heb je van de HEERE ontvangen? 
Hoe beschermt de HEERE zijn juwelen (Zijn Kinderen)? 
 
 
Het schilderij zal geheel over Barbara gaan. 
Een vreemdeling in deze woeste, dorre wereld maar eens zal die weer bloeien 
En (Corné), jouw waardering. Jouw liefde maar bovenal Gods liefde en bescherming. 
 
 

Weest sterk, en vreest niet;… 
… Hij zal komen en ulieden verlossen.  
Staat er in Jesaja 35 vers 4 
 
 
 
 
 



Jesaja 5 
17 En de lammeren zullen weiden naar hun wijze, en de vreemdelingen zullen de woeste 

plaatsen der vetten eten.  

18 Wee dengenen, die de ongerechtigheid trekken met koorden der ijdelheid, en de 

zonde als met dikke wagenzelen!  

19 Die daar zeggen: Dat Hij haaste, dat Hij Zijn werk bespoedige, opdat wij het zien; en 

laat naderen en komen den raadslag des Heiligen van Israël, dat wij het vernemen!  

20 Wee dengenen, die het kwade goed heten, en het goede kwaad; die duisternis tot 

licht stellen, en het licht tot duisternis; die het bittere tot zoet stellen, en het zoete tot 

bitterheid!  

21 Wee dengenen, die in hun ogen wijs, en bij zichzelven verstandig zijn!  

22 Wee dengenen, die helden zijn om wijn te drinken, en die kloeke mannen zijn om 

sterken drank te mengen!  

23 Die den goddeloze rechtvaardigen om een geschenk, en de gerechtigheid der 

rechtvaardigen van dezelven afwenden.  

24 Daarom, gelijk de tong des vuurs den stoppel verteert, en het kaf door de vlam 

verdaan wordt, alzo zal hun wortel als een uittering wezen; en hun bloem zal als stof 

opvaren; omdat zij verwerpen de wet des HEEREN der heirscharen, en de rede des 

Heiligen van Israël versmaden.  

25 Daarom is de toorn des HEEREN ontstoken tegen Zijn volk, en Hij heeft tegen 

hetzelve Zijn hand uitgestrekt, en Hij heeft het geslagen, zodat de bergen hebben 

gebeefd, en hun dode lichamen zijn geworden als drek in het midden der straten. Om dit 

alles keert zich Zijn toorn niet af, maar Zijn hand is nog uitgestrekt.  

 
 
Jesaja 35 1-4 
Grootheid en heerlijkheid van het volk Gods  

1 De woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn, en de wildernis zal zich 

verheugen, en zal bloeien als een roos.  

2 Zij zal lustig bloeien, en zich verheugen, ja, met verheuging, en juichen; de heerlijkheid van 

Libanon is haar gegeven, het sieraad van Karmel en Saron; zij zullen zien de heerlijkheid des 

HEEREN, het sieraad onzes Gods.  

3 Versterkt de slappe handen, en stelt de struikelende knieën vast.  

4 Zegt den onbedachtzamen van harte: Weest sterk, en vreest niet; ziet, ulieder God zal ter 

wrake komen met de vergelding Gods. Hij zal komen en ulieden verlossen.  

 
 
Jesaja 50 vers 9-10 

9 Ziet, de Heere HEERE helpt Mij, wie is het, die Mij zal verdoemen? Ziet, zij zullen altemaal als 

een kleed verouden, de mot zal hen eten.  

10 Wie is er onder ulieden, die den HEERE vreest, die naar de stem Zijns Knechts hoort? Als hij 

in de duisternissen wandelt, en geen licht heeft, dat hij betrouwe op den Naam des HEEREN, en 

steune op zijn God.  

 
 
Jesaja 51 vers 1-16 

1 Hoort naar Mij, gij, die de gerechtigheid najaagt, gij, die den HEERE zoekt! aanschouwt den 

rotssteen, waaruit gijlieden gehouwen zijt, en de holligheid des bornputs, waaruit gij gegraven zijt.  

2 Aanschouwt Abraham, ulieder vader, en Sara, die ulieden gebaard heeft; want Ik riep hem, 

toen hij nog alleen was, en Ik zegende hem, en Ik vermenigvuldigde hem.  

3 Want de HEERE zal Sion troosten, Hij zal troosten al haar woeste plaatsen, en Hij zal haar 

woestijn maken als Eden, en haar wildernis als den hof des HEEREN; vreugde en blijdschap zal 

daarin gevonden worden, dankzegging en een stem des gezangs.  

NOTE 

Voor vers 3 lees Jesaja 35 Bloemen (Als rozen, Lelie ivm Karmel en Saron) 

De bloemen worden onder de kroon geschilderd met helder water, 

Een lelie boven de kroon in de lucht. 

 

4 Luistert naar Mij, Mijn volk! en Mijn lieden, neigt naar Mij het oor! want een wet zal van Mij 

uitgaan, en Ik zal Mijn recht doen rusten tot een licht der volken.  

5 Mijn gerechtigheid is nabij, Mijn heil trekt uit, en Mijn armen zullen de volken richten; op 

Mij zullen de eilanden wachten, en op Mijn arm zullen zij hopen.  



6 Heft ulieder ogen op naar den hemel, en aanschouwt de aarde beneden; want de hemel 

zal als een rook verdwijnen, en de aarde zal als een kleed verouden, en haar inwoners zullen van 

gelijken sterven; maar Mijn heil zal in eeuwigheid zijn, Mijn gerechtigheid zal niet verbroken 

worden.  

NOTE bij vers 6 

Zoals al eerder geschreven. Het lichaam zal sterven maar de ziel is van de HEERE. We 

dus letterlijk zijn eigendom. 

 

7 Hoort naar Mij, gijlieden, die de gerechtigheid kent, gij volk, in welks hart Mijn wet is! vreest 

niet de smaadheid van den mens, en voor hun smaadredenen ontzet u niet.  

8 Want de mot zal ze opeten als een kleed, en het schietwormpje zal ze opeten als 

wol; maar Mijn gerechtigheid zal in eeuwigheid zijn, en Mijn heil van geslacht tot geslachten.  

9 Ontwaak, ontwaak, trek sterkte aan, Gij arm des HEEREN! ontwaak als in de verledene dagen, 

als in de geslachten van ouds; zijt Gij het niet, Die Rahab uitgehouwen hebt, Die den zeedraak 

verwond hebt?  

10 Zijt Gij het niet, Die de zee, de wateren des groten afgronds, droog gemaakt hebt? Die de 

diepten der zee gemaakt hebt tot een weg, opdat de verlosten daardoor gingen?  

11 Alzo zullen de vrijgekochten des HEEREN wederkeren, en met gejuich tot Sion komen; en 

eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen; vreugde en blijdschap zullen zij aangrijpen, treuring 

en zuchting zullen wegvlieden.  

12 Ik, Ik ben het, Die u troost; wie zijt gij, dat gij vreest voor den mens, die sterven zal? en 

voor eens mensen kind, dat hooi worden zal?  

Note bij vers 12. Lees ook Mattheus 6 vers 30 

 
 

Jesaja 52 vers 12b  

12 Want gijlieden zult niet met haast uitgaan, noch met der vlucht 

henengaan; want de HEERE zal voor ulieder aangezicht henentrekken, 

en de God van Israël zal uw achtertocht wezen. 
 
 
Jesaja 54 vers 10-13 + 17 

10 Want bergen zullen wijken, en heuvelen wankelen; maar Mijn goedertierenheid zal van u niet 

wijken, en het verbond Mijns vredes zal niet wankelen, zegt de HEERE, uw Ontfermer.  

11 Gij verdrukte, door onweder voortgedrevene, ongetrooste! zie, Ik zal uw stenen gans sierlijk 

leggen, en Ik zal u op saffieren grondvesten.  

12 En uw glasvensters zal Ik kristallijnen maken, en uw poorten van robijnstenen, en 

uw ganse landpale van aangename stenen.  

13 En al uw kinderen zullen van den HEERE geleerd zijn, en de vrede uwer kinderen zal groot 

zijn.  

 

17 Alle instrument, dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken, en alle tong, die in het 

gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen; dit is de erve der knechten des HEEREN, en hun 

gerechtigheid is uit Mij, spreekt de HEERE.  

 
 
Jesaja 55 vers 1-3 + 6 

1 O alle gij dorstigen! komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, 

ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk!  

2 Waarom weegt gijlieden geld uit voor hetgeen geen brood is, en uw arbeid voor 

hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk naar Mij, en eet het goede, en laat uw ziel 

in vettigheid zich verlustigen.  

3 Neigt uw oor, en komt tot Mij, hoort en uw ziel zal leven; want Ik zal met u een eeuwig 

verbond maken, en u geven de gewisse weldadigheden van David.  

 

6 Zoekt den HEERE, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, 

terwijl Hij nabij is.  
 
 



Jesaja 57 vers 12-21 

12 Ik zal uw gerechtigheid bekend maken, en uw werken, dat zij u geen nut doen zullen.  

13 Wanneer gij roepen zult, zo laat die, die van u vergaderd zijn, u redden; doch de wind zal 

hen allen wegvoeren, de ijdelheid zal hen wegnemen. Maar die op Mij betrouwt, die zal het aardrijk 

erven, en Mijn heiligen berg erfelijk bezitten.  

14 En men zal zeggen: Verhoogt de baan, verhoogt de baan, bereidt den weg, neemt den 

aanstoot uit den weg Mijns volks.  

15 Want alzo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont, en Wiens Naam heilig is: 

Ik woon in de hoogte en in het heilige, en bij dien, die van een verbrijzelden en nederigen geest is, 

opdat Ik levend make den geest der nederigen, en opdat Ik levend make het hart der 

verbrijzelden.  

16 Want Ik zal niet eeuwiglijk twisten, en Ik zal niet geduriglijk verbolgen zijn; want de geest 

zou van voor Mijn aangezicht overstelpt worden, en de zielen, die Ik gemaakt heb.  

17 Ik was verbolgen over de ongerechtigheid hunner gierigheid, en sloeg hen; Ik verborg Mij, 

en was verbolgen; evenwel gingen zij afkerig henen in den weg huns harten.  

18 Ik zie hun wegen, en Ik zal hen genezen; en Ik zal hen geleiden, en hun vertroostingen 

wedergeven, namelijk aan hun treurigen.  

19 Ik schep de vrucht der lippen, vrede, vrede dengenen, die verre zijn, en dengenen, die nabij 

zijn, zegt de HEERE, en Ik zal hen genezen.  

20 Doch de goddelozen zijn als een voortgedreven zee, want die kan niet rusten, en haar 

wateren werpen slijk en modder op. (links in het schilderij) 

21 De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede.  

 
Lees dit deel van Jesaja 57 aandachtig 
Het is de basis van het schilderij 

 
Jesaja 58 vers 7-11 

7 Is het niet, dat gij den hongerige uw brood mededeelt, en de armen, verdrevenen in 

huis brengt? Als gij een naakte ziet, dat gij hem dekt, en dat gij u voor uw vlees niet 

verbergt?  

8 Dan zal uw licht voortbreken als de dageraad, en uw genezing zal 
snellijk uitspruiten; en uw gerechtigheid zal voor uw aangezicht 

heengaan, en de heerlijkheid des HEEREN zal uw achtertocht wezen.  

9 Dan zult gij roepen, en de HEERE zal antwoorden; gij zult schreeuwen, en Hij zal zeggen: Ziet, 
hier ben Ik. Zo gij uit het midden van u wegdoet het juk, het uitsteken des vingers, en het spreken 

der ongerechtigheid;  

10 En zo gij uw ziel opent voor den hongerige, en de bedrukte ziel verzadigt; dan zal uw licht 

in de duisternis opgaan, en uw donkerheid zal zijn als de middag.  

11 En de HEERE zal u geduriglijk leiden, en Hij zal uw ziel verzadigen in grote droogten, en uw 

beenderen vaardig maken; en gij zult zijn als een gewaterde hof, en als een springader der 

wateren, welker wateren niet ontbreken.  

Note bij vers 11 weer Jesaja 35 de eerste verzen. 

 
 
Jesaja 60 vers 1-5 

1 Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid des HEEREN gaat over 

u op.  

2 Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid de volken; doch over u 

zal de HEERE opgaan, en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.  

3 En de heidenen zullen tot uw licht gaan, en koningen tot den glans, die u is opgegaan.  

4 Hef uw ogen rondom op, en zie, die allen zijn vergaderd, zij komen tot u; uw zonen zullen van 

verre komen, en uw dochters zullen aan uw zijde gevoedsterd worden.  

5 Dan zult gij het zien en samenvloeien, en uw hart zal vervaard zijn en verwijd worden; want 

de menigte der zee zal tot u gekeerd worden, het heir der heidenen zal tot u komen.  

Note bij vers 5 Samenvloeien = stralen 

 
 
 
 



 
Jesaja 60 vers 19-22 

19 De zon zal u niet meer wezen tot een licht des daags, en tot een glans zal u de maan niet 

lichten; maar de HEERE zal u wezen tot een eeuwig Licht, en uw God tot uw Sierlijkheid.  

20 Uw zon zal niet meer ondergaan, en uw maan zal haar licht niet intrekken; want de HEERE 

zal u tot een eeuwig licht wezen, en de dagen uwer treuring zullen een einde nemen.  

21 En uw volk zullen allen te zamen rechtvaardigen zijn, zij zullen in eeuwigheid de aarde 

erfelijk bezitten; zij zullen zijn een spruit Mijner plantingen, een werk Mijner handen, opdat 

Ik verheerlijkt worde.  

22 De kleinste zal tot duizend worden, en de minste tot een machtig volk; Ik, de HEERE, zal 

zulks te zijner tijd snellijk doen komen. 

 
 
Belangrijke teksten in het schilderij 

Jesaja 61 vers 3  

3 Om den treurigen Sions te beschikken dat hun gegeven worde sieraad voor as, vreugdeolie 

voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwden geest; opdat zij genaamd 

worden eikebomen der gerechtigheid, een planting des HEEREN, opdat Hij verheerlijkt 

worde. 

 
 

Jesaja 61 vers 10-11 

10 Ik ben zeer vrolijk in den HEERE, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij 

bekleed met de klederen des heils, den mantel der gerechtigheid heeft Hij mij 

omgedaan; gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert, en als een 

bruid zich versiert met haar gereedschap.  

11 Want gelijk de aarde haar spruit voortbrengt, en gelijk een hof, hetgeen in hem gezaaid 

is, doet uitspruiten; alzo zal de Heere HEERE gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor al de 

volken. 

 
 
Tot hier 
 
 


