
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De poort van 
de HEERE 

 
 
 
Het verband en samenhang in de teksten 
Bij dit schilderij eerst een opmerking vooraf. 
We (Kees en Maaike) zijn getroffen door de enorme samenhang van alle opgegeven  
teksten. Het bijzondere van de teksten is het verband wat er is. 
Door verschillende dominees gekozen op totaal andere tijden. 
Wonderlijk in onze ogen, maar door de HEERE zo gedaan. Héél bijzonder. 
 
Ook de 'briefing' en opsomming van aandachtpunten voor het maken van het schilderij,  
raken deze teksten steeds weer. 
 
Bij dit schilderij kan gezegd worden dat het gehele leven van Colinda, Matthijs en hun drie 
kinderen van hun eigen doop-, belijdenis-, trouw- tot en met de doopteksten van de 
kinderen in beeld is gebracht. 
 

Colinda (Dooptekst) 
Psalm 16 vers 11 
U maakt mij het pad ten leven bekend;  
overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht,  
lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd. 
 

Er staat het woord 'pad', niet een mooie geplaveide rechte weg.  
Onze route zal over een pad gaan, met hindernissen. Een steen links een tak rechts.  
Ook niet recht, maar bochtig. Het is niet altijd gemakkelijk, tegenspoed, ziekten, enz.  
Maar, het is wel het pad dat de HEERE wijst. 
Een pad in Zijn hand. 
 
In het schilderij, midden onder, is het pad in de vorm van Gods rechterhand geschilderd. 
We lopen beschermt in Zijn hand, naar uiteindelijk, Zijn hart. 

 
Belijdenis tekst Colinda 1 Petrus 3 vers 15 
Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot 
verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, 
met zachtmoedigheid en eerbied.  
 
Het hart speelt een belangrijke rol binnen het schilderij. 
We komen er bij de Hemelpoort en de bloemen op terug.   
Het anker van onze hoop in het hart van God. 
 
Hebreeën 6 vers 19 
Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is 
en reikt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel. 
           1 



Matthijs (Belijdenis- en dooptekst) 
Kolossenzen 3 vers 17 
En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de 
Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem.  
 
 

Het kernwoord in deze tekst is het woordje 'dankt'. 
Het zojuist beschreven pad gaat over naar een veilige rots.  
De rots die in de trouwtekst staat. 
Die rots, Christus, is de kern van het gebed.  
Het is een rots in de vorm van dankende / biddende handen. 
In het landschap opgenomen, holten en richels van de rots en 
begroeiing zijn geschilderd. 
Het gezin staat er veilig bovenop.  
Via Gods rechterhand veilige op de Rots.  
Vanwaar ze recht in Zijn hart kijken. 
 
 

Trouwtekst  
Mattheüs 7 vers 24 
Daarom, ieder die deze woorden van 
Mij hoort en ze doet, die zal Ik 
vergelijken met een verstandig man, 
die zijn huis op de rots gebouwd 
heeft. 
 
 
Looft God en dankt Hem voor alles.  
Dankt Hem dat je op Zijn fundament staat en ook dat je kracht 
krijgt om tegenspoed te overwinnen.  
Daar gaat het linker deel in het schilderij over.  
 
 
 
 
 

De zeilboot, de hobby van Matthijs, vaart scherp, dus tegenwind. 
Onder de zeilboot is een fresia geschilderd. 
Een fresia staat voor vertrouwen. In de briefing is gesproken over: “je zeil goed zetten…”  
Dan moet je ook vertrouwen hebben dat je die Haven gaat bereiken. 
 

Doopteksten van de kinderen 
Levi 
Psalm 118 vers 6 
De HEERE is bij mij, ik ben niet bevreesd.  
Wat kan een mens mij doen?  
 

'De HEERE is bij mij'  

Het schilderij straalt dat uit, het bemoedigt. Zie het linker deel van het schilderij.  
Als we uit ons bootje omkijken, zien we Gods rechterhand in het water en de wolken. 
We kijken middenin het schilderij, recht in Gods Vaderhart. 
Ons anker van de hoop ligt in dat hart. 
We lopen in Zijn hand. Wie zou ons wat kunnen doen? 
 
Halleluja, de HEERE is altijd bij mij!  
Hij redt mij van de eeuwige dood. Ook van de duivelse machten. 
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Psalm 56 vers 4, 5 en 14 
Op de dag dat ik vrees, vertrouw ík op U.  
In God prijs ik Zijn woord, op God vertrouw ik, ik vrees niet;  
wat zou een schepsel mij kunnen doen?  
 
Want U hebt mijn ziel gered van de dood,  
– hebt U niet mijn voeten voor struikelen behoed? –  
zodat ik voor Gods aangezicht zal wandelen  
in het licht van de levenden.  
 

Ondanks dat we op een 'pad' lopen heeft God ons behoed voor struikelen. 
Wandelen en varen in Zijn Licht, in Zijn hand, in het licht van de Levende. 
 

Romeinen 8 vers 31, 35, 38 en 39 Meer dan overwinnaars  
31 Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal 
tegen ons zijn?  
35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of 
benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?  
38 Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch 
overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen,  
39 noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden 
van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere 

 
Hetzelfde geldt voor David (kon ook niet anders, is dezelfde Psalm) 

Toevlucht nemen tot de HEERE, op Zijn veilige Rots. 
 

David (dooptekst) 
Psalm 118 vers 8 
Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen  
dan op de mensen te vertrouwen. 
 

Lees psalm 118 maar eens verder. Verbazing hoe alles klopt. 

Uit vers 20, komt de titel van het schilderij 
 

De poort van de HEERE 
Psalm 118 
15 In de tenten van de rechtvaardigen  
klinkt luide vreugdezang, een lied van verlossing:  
De rechterhand van de HEERE doet krachtige daden,  
16 de rechterhand van de HEERE is hoogverheven,  
de rechterhand van de HEERE doet krachtige daden.  
 
17 Ik zal niet sterven maar leven,  
en ik zal de werken van de HEERE vertellen.  
18 De HEERE heeft mij wel zwaar gestraft,  
maar aan de dood heeft Hij mij niet overgegeven.  
 
19 Doe de poorten van de gerechtigheid voor mij open,  
daardoor zal ik binnengaan, ik zal de HEERE loven.  
20 Dit is de poort van de HEERE,  
daar zullen de rechtvaardigen door binnengaan.  
 
21 Ik zal U loven, omdat U mij verhoord hebt  
en mij tot heil geweest bent.  
22 De steen die de bouwers verworpen hadden,  
is tot een hoeksteen geworden.        3 



 
Judith (dooptekst) 

Psalm 103 vers 13 
Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen,  
zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen. 
  

Is de dooptekst van Judith niet de enige conclusie bij dit schilderij? 
Veilig bij Jezus. Als de schapen bij de Herder. 

 

 
De bloemen in het schilderij   
Achter de rots zien we, in de lucht het stralende hart. 
Gods Vaderhart. De poort waardoor we naar binnen 
mogen. Het Licht tegemoet. 
 
Rechts van het hart de regenboog. Verbond. 
 
Een zonnebloem = gerichtheid tot Christus.  
 
Rode- en witte roos = verbonden met Christus.  
Wit is reinheid en rood is liefde.  
Daarboven drie knoppen. De kinderen.  
De kleur van de rozenknoppen is gelijk aan de 
kinderen op de Rots en in de zeilboot. 
 
Het hart van de zonnebloem en de harten van de 
rozen zijn als hartvormen geschilderd.  
 
Primula = hoop. Door deze bloem loopt er een touw 

naar boven, naar het anker in de Hemel. 
Het andere eind van het touw zit om de 5 rozenstelen 
geknoopt. Verbonden met Christus. 

 
 

De Heilige Geest en zijn werk 
Johannes 16 vers 7 en 13- 15  
7 Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet 
wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem 
naar u toe zenden.  
13 Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen 
in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij 
gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u 
verkondigen.  
14 Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u 
verkondigen.  
15  Alles wat de Vader heeft, is het Mijne; daarom heb Ik gezegd dat Hij het uit 
het Mijne zal nemen en het u zal verkondigen.  

 
De laatste verzen geeft de verbondenheid met Christus aan, de witte- en de rode roos 
rechts in het schilderij en het touw met het anker in de hemel. 

 
Een opvallend deel in het schilderij.  
Maar erg belangrijk voor de richting die we moeten gaan. 
De Geest geeft richting en waakt over ons. 
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De Geest is in een wolk- vuurkolom geschilderd, in de vorm 
van een kruis.  
 
Exodus 13 vers 21 22 
De HEERE ging vóór hen uit, overdag in een wolkkolom om 
hen de weg te wijzen, en 's nachts in een vuurkolom om hun 
licht te geven, zodat zij dag en nacht verder konden trekken.  
Hij nam de wolkkolom overdag en de vuurkolom in de nacht 
niet weg voor de aanblik van het volk.  
 
Daar moet ons kompas op gericht zijn.   
Daar moeten we naar toe.  
De Geest zal ons de weg wijzen. (Johannes16 vers 13) De 
toekomstige dingen staat er. De weg naar God. De titel van 
het schilderij  'De poort van de HEERE'. 
 

 
Geloof 

Het leven in Gods hand, Zijn pad willen gaan. De Wolkkolom-Geest-Kruis. 
Met Hem gestorven, begraven en opgestaan. 
 
Hoop 

Vanuit de bloemen loopt een touw via jullie op de rots naar de Hemelpoort, het hart van 
God, daar ligt het anker van de hoop, 
 
Liefde 

Gods hart en de bloemenharten. De rode- en witte roos als teken van verbonden zijn. 
 
 
Tot slot de eerste twee verzen uit de dooppsalm van Judith. 

103 vers 1 en 2 
Loof de HEERE, mijn ziel,  
en al wat in mij is, Zijn heilige Naam.  
Loof de HEERE, mijn ziel,  
en vergeet niet een van Zijn weldaden.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In vertrouwen op de HEERE 
Kees Aalbers 
O321 320 322 / 0653 660 499 
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Teksten in de context 
 
Als we de teksten in de context lezen zijn we stil van verwondering, alles past. 
 
Dooptekst Colinda  'Het hoogste goed' staat er boven. 

Psalm 16 vers 1, 7-11 
1 Een gouden kleinood van David.  
Bewaar mij, o God,  
want ik heb tot U de toevlucht genomen.  
 
7 Ik loof de HEERE, Die mij raad heeft gegeven;  
zelfs 's nachts onderwijzen mij mijn nieren.  
8  Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen;  
omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet.  
9 Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich,  
ook zal mijn lichaam veilig wonen.  

 
10   Want U zult mijn ziel in het graf niet verlaten,  
U laat niet toe dat Uw Heilige ontbinding ziet.  
11 U maakt mij het pad ten leven bekend;  
overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht,  
lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd. 

 
Belijdenistekst Colinda 

1 Petrus 3 
Vers 1: Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig; opdat ook, als 
sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de 
vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden,  

 
Het tweede deel in de tekst is een prachtige opdracht. 
Door je levenswandel worden andere gewonnen. 
Vers 7 komt terug op de gebeden. 
 

Vers 7: Evenzo, mannen, woon met begrip met haar samen; geef de vrouw, als 
de zwakkere, haar eer; u bent immers ook mede-erfgenamen van de genade van 
het eeuwige leven; opdat uw gebeden niet verhinderd worden.  
 
Vers 17 tot 22 

17 Want het is beter te lijden – als God dat wil – terwijl u goeddoet dan terwijl 
u kwaad doet.  

18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die 
rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. 
Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,  

19 door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis 
gepredikt heeft,  

20   namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn 
geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd 
werd, waarin weinige –dat is acht – mensen behouden werden door het water 
heen.  

21   Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een 
verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed 
geweten, door de opstanding van Jezus Christus,  

22   Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de 
engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn. 
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Doop en belijdenis tekst Matthijs 

Kolossenzen 3 vers 1-3 
 'Zoeken wat boven is' staat er boven het hoofdstuk 

1 Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven 
zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit.  
2 Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn,  
3   want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.  
4  Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u 
met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.  
 

De dingen die boven zijn zoeken, het hart van de Vader, het anker van de hoop. 
Verderop in dit hoofdstuk wordt er gesproken over de verhoudingen in een gezin. 

 
Trouw tekst 
Mattheüs 7 vers 7-12 Gebedsverhoring  

7 Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u 
opengedaan worden.  
8   Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal 
opengedaan worden.  
9 Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven, als hij om brood 
vraagt?  
10 Of als hij hem om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven?  
11 Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te 
meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot 
Hem bidden.  
12   Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo, want dat is de 
Wet en de Profeten.  
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