
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ga door, ga door, 
de poorten door 

 
Jesaja 62 vers 10 
Ga door, ga door, de poorten door,  
bereid de weg voor het volk,  
verhoog, verhoog de gebaande weg,  
zuiver hem van stenen,  
steek een banier omhoog boven de volken 

 
Een bijzonder schilderij met een bijzondere lijst. 
Een lijst van mergelsteen. Als een poort gemetseld, boven de poort de initialen van 
de eigenaar. Het schilderij is geheel aangepast aan de omgeving waarin het 'staat'. 
Formaat (schilderij) 210x 155 cm. 
 
Het landschap is vormgegeven naar Psalm 84. 
Psalm 84 is een pelgrimslied. 
Daarom is ook gekozen voor de titel uit Jesaja.  
We zijn actief onderweg naar het Nieuwe Jeruzalem. De Bruidegom tegemoet. 
 

Verlangen naar het heiligdom  
Psalm 84 vers 2-3 en vers 6-8 
2 Hoe lieflijk zijn Uw woningen,  
HEERE van de legermachten.  
3  Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen  
naar de voorhoven van de HEERE;  
mijn hart en mijn lichaam  
roepen het uit tot de levende God.  
 
6 Welzalig de mens van wie de kracht in U is  
– in hun hart zijn de gebaande wegen.  
7 Gaan zij door het dorre dal van de moerbeibomen,                    1 
 



dan maken zij God tot hun bron;  
ook zal de regen hen overvloedig bedekken.  
8 Zij gaan voort van kracht tot kracht,  
zij zullen verschijnen voor God in Sion.  

 

Vers 2 en 3 verwijzen naar, het verlangen naar de HEERE 

Vers 6 tot 8 laat zien hoe het landschap eruit ziet.  
 
Direct achter de poort bladeren en vruchten van de 
moerbeiboom. 
 
De kijker wordt als het ware door de poort gezogen, het 
landschap in.  
Op een tak van de moerbeiboom zien we een musje en 
in de lucht vliegt een zwaluw. 
Rechts tegen de poort aan een nest met jonge 
zwaluwen. 

 
 
Psalm 84 vers 4 en 5 
4 Zelfs vindt de mus een huis  
en de zwaluw haar nest,  
waarin zij haar jongen legt:  
bij Uw altaren,  
HEERE van de legermachten,  
mijn Koning en mijn God.  
5 Welzalig zijn zij die in Uw huis wonen,  
zij loven U voortdurend. 

 

 

- In eerste instantie een dor landschap 

- Bij de poort bloeit rechts een witte lelie. (betekent afhankelijkheid) Mattheüs 6. 

- Aan de andere zijde van de poort bloeien een: 

- Fresia = vertrouwen. 

- Primula = hoop. 

- Een zonnebloem = 

gerichtheid op God.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Een weg in het landschap. In het begin kronkelig en rotsachtig. 

- Moerbeibomen er tussen. Het dal in. Langs een afgrond. 

- Halverwege wordt het steeds mooier.  

- We zien een bron. Psalm 84 vers 7. Het dal wordt bevloeid door de bron. 
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Achter de bron een verweving van twee beelden.  
Psalm 84 en Openbaring 21 en 22  

 

Beelden van nu en het beeld van de Toekomst. 
We zien het beeld van het Nieuwe Jeruzalem. Een rivier die van boven naar 
beneden stroomt naar de bron van Psalm 84 'dan maken zij God tot hun bron'  

 
Openbaring 22 vers 1  
En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als 
kristal die uit de troon van God en van het Lam kwam.  
 

 
 
Openbaring 21 vers 23 
Het nieuwe Jeruzalem  
En de stad heeft de zon en de maan 
niet nodig om haar te beschijnen, want 
de heerlijkheid van God verlicht haar, en 
het Lam is haar lamp. 
 
Deze teksten zijn ook weer verweven met 
Psalm 84 vers 8 en 12 
8 Zij gaan voort van kracht tot kracht,  
zij zullen verschijnen voor God in Sion.  
12 Want God, de HEERE,  
is een zon en een schild,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In de achtergrond het Nieuwe Jeruzalem, stralend in het Licht van het Lam Gods. 
Openbaring 21 vers 23. 
 
In het stralende Licht zien we, in reliëf geschilderd, het Lam.  
Licht en water geven de regenboog van het verbond. 
 
De lichtstralen van het Lam schijnen op het dorre pad in de voorgrond van 
het schilderij. De pelgrimreiziger gaat niet alleen. 

 
 

Jesaja 62 vers 10 verwijst naar een andere tekst in Jesaja o.a. 
Jesaja 40 vers 3  
De verlossing van het volk Israël voorzegd  
Een stem van iemand die roept  
in de woestijn:  
Bereid de weg van de HEERE,  
maak recht in de wildernis  
een gebaande weg voor onze God.  
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In het tussen stuk van dit hoofdstuk uit Jesaja wordt de eindeloze grootheid van God 
beschreven en dit hoofdstuk eindigt met de bekende teksten.  
 

Jesaja 40 vers 29 - 31  
Hij geeft de vermoeide kracht  
en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft.  
Jongeren zullen moe en afgemat worden,  
jonge mannen zullen zeker struikelen;  
maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen,  
zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden,  
zij zullen snel lopen en niet afgemat worden,  
zij zullen lopen en niet moe worden. 
 
 

We zien ook een arend vliegen, 
boven de weg, krachtig de 

vleugels uitslaand. 
 

 
 
 
 
De lucht 
Omdat op de moerbeibomen ook de zijderupsen leven, is de lucht als een zijdedoek 
geschilderd. In de kleiuren van purper naar lichtblauw. 

Betekenis van de kleuren. 
Purper = waardigheid, koninklijk  
Lichtblauw = rust, vertrouwen, integer 

 
De lucht doet dan ook denken aan de banier uit: 

Jesaja 62 vers 10 
Ga door, ga door, de poorten door,  
bereid de weg voor het volk,  
verhoog, verhoog de gebaande weg,  
zuiver hem van stenen,  
steek een banier omhoog boven de volken 

 

Tot slot 
Psalm 31  vers 2-4 en de slot verzen 24-25  
2 Tot U, HEERE, heb ik de toevlucht genomen,  
laat mij niet beschaamd worden, voor eeuwig;  
bevrijd mij door Uw gerechtigheid.  
3 Neig Uw oor tot mij, red mij met spoed,  
wees voor mij een sterke rots,  
een burcht om mij te behouden.  
4 Want U bent mijn rots en mijn burcht!  
Wijs mij dan de weg en leid mij zachtjes, omwille van Uw Naam.  
24 Heb de HEERE lief, al Zijn gunstelingen,  
want de HEERE beschermt de gelovigen,  
maar vergeldt overvloedig wie hoogmoedig handelt.  
25 Wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken,  
u allen die op de HEERE hoopt!  

De Heer is het Licht op mijn pad 
Kees Aalbers 
O321 320 322 / 0653 660 499 
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