
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die uw leven verlost 
van het verderf 

 
 

Psalm 103 vers 4 
Die uw leven verlost van het verderf, 

Die u kroont met goedertierenheid 
 en barmhartigheid, 

 
Psalm 103 vers 1-4 Loflied op Gods genade  
Het gezin boven op de Rots in de beschermende hand van God. Als parels. 
Gideon, Jennifer, Alice en Jason, voelen zich gedragen, in tijden van vreugde en verdriet. 
Danken na de genezing van Gideon maar ook het gedenken van de vader van Jennifer. 
Voordat de HEERE hem tot zich riep, zei hij "Het is goed". 
 

1 Een psalm van David. 
Loof de HEERE, mijn ziel, 
en al wat in mij is, Zijn heilige Naam. 
2 Loof de HEERE, mijn ziel, 
en vergeet niet een van Zijn weldaden. 
3 Die al uw ongerechtigheid vergeeft, 
Die al uw ziekten geneest, 
4 Die uw leven verlost van het verderf, 
Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, 

 

In geloof, zal het 'verderf' geen invloed meer op ons hebben.  
Beukende golven op de Rots aanvallen van de satan, maar met Christus die voor ons heeft 
geleden staan we stevig en geborgen bij Hem. Overgaven, afhankelijkheid, gebed en 
dankbaarheid passen hierbij. 

Lucas 18 vers 16 en 17 
16Jezus echter riep die kinderen tot Zich en zei: Laat de kinderen tot Mij komen en 
verhinder hen niet, want voor zodanigen is het Koninkrijk van God. 
17Voorwaar zeg Ik u: Wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal 
daarin beslist niet binnengaan. 
 

Psalm 141 vers 1 en 2 Gebed in verzoeking 
1Een psalm van David. 
HEERE, ik roep U aan, kom spoedig tot mij, 
neem mijn stem ter ore, wanneer ik tot U roep. 
2Laat mijn gebed als reukwerk voor Uw aangezicht staan, 
laat mijn opgeheven handen als het avondoffer zijn. 
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Gedenken 
Het schilderij is ook een herinnering aan (schoon)vader. 
Een bemoediging voor wie er naar kijkt. 
‘Dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend’ staat er op het 
overlijdensbericht. 
 
Zoals waterdamp opstijgt naar de hemel in de ochtend zon. 
Zo heeft God, Adriaan Kreukniet tot zich genomen in Zijn heerlijkheid 
Ondanks zijn lijden klaagde hij nooit. ‘Hij had het goed’, zei hij. 

 
Psalm 73 vers 26-28 
26Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, 
dan is God de rots van mijn hart 
en voor eeuwig mijn deel. 
27Want zie, wie zich ver van U houden, zullen omkomen; 
U verdelgt allen die als in hoererij U verlaten. 
28Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn.  
Ik neem mijn toevlucht tot de Heere HEERE, 
om al Uw werken te vertellen. 
 
 

 

Het schilderij 
De trouwtekst van Gideon en Jennifer  
Mattheus 7:24-25  
24En er is slagregen nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, 
en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelve huis aangevallen, 
en het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond. 
25En een iegelijk, die deze Mijn woorden hoort en dezelve niet doet, die 
zal bij een dwazen man vergeleken worden, die zijn huis op het zand 
gebouwd heeft; 
 
Links in het schilderij is een steenrots geschilderd. 
Een rots in een woeste zee van aanvallen van de satan die tekeer gaat als een 
brullende leeuw. 
 
Belijdenis tekst Jennifer 
1 Petrus 5:7   
6Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn 
tijd verhoogt. 
7Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. 
8Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond 
als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. 
9Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat 
hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. 
 

 
Als je goed kijkt, zie je dat er in de Rots een kruisvorm is geschilderd. 
Naar onder toe zie je dat het een bloedend kruis is. Christus heeft voor ons betaald en strijd 
voor ons.  De golven daaronder lijken op de muil van een leeuw. Maar de HEERE zij geloofd, 
die spatten uiteen op de Rots. 
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Boven op het Rotsfundament staat het gezin in Gods hand. 
Er zijn vier parels bijgeschilderd. Om aan te geven hoe belangrijk we zijn 
voor God. De parels zijn met parelmoerverf geschilderd. 
 
Achter het gezin is een druiventros geschilderd, die deels over de Rots hangt. 
 

Belijdenis tekst: Gideon  
Johannes 15:7   
5Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, 
want zonder Mij kunt u niets doen. 
6Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buiten geworpen zoals de rank, en verdort, en 
men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. 
7Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u 
ten deel vallen. 
8Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen 
bent. 

 

Vrucht dragen en de oogst 
In deze tekst gaat het over vrucht dragen en buiten geworpen worden. 
Dus ook over eeuwig bij Hem zijn. 
Hij in mij, ik in Hem, de hangende druiventros in het Rotskruis. 
 
Als druiven worden geoogst kleuren de bladeren rood/oranje, geel/groen. 
Dit zijn nu precies de kleuren van God en Zijn Troon. 
 

Openbaring 2 vers 2 en 3 
2 En meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een 
troon in de hemel, en op de troon zat Iemand.  
3 En Hij Die daar zat, zag eruit als  de stenen jaspis en sardius. En 
er was een regenboog rondom de troon, die eruit zag als een smaragd. 

Ondersteund met een saffier kleur 
Ezechiël 1 vers 26  (en ook hst 10 vers 1) 
26 En boven het gewelf dat boven hun hoofden was, was iets met het 
uiterlijk van een saffiersteen, iets wat leek op een troon. En daarboven, op 
wat op een troon leek, was iets wat leek op een mens. 

 
De belijdenis tekst van Gideon komt uit de gelijkenis ‘De ware Wijnstok en de 
ranken’. Wijnstok met hoofdletter geschreven, dus Christus. Daarom hangen de druiven over 
de rots en over het kruis.  
Als je het schilderij hier nauwkeuriger bekijkt zie je dat de druiven overgaan in het Kruis en 
de Rost. Het onderste deel van de druiventros is als steenrots geschilderd. 
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Wij zijn inmiddels bovenin het schilderij,  
in de Hemel, in het hart van de HEERE,  
gedragen door Zijn Geest 
 
Als golven op een rots uit elkaar spatten,  
verstuiven, ontstaat er een waterdampwolk. 
Die wolk is tot in de hemel geschilderd. 
Langs de rijpe druiven op. 
Daar vormt de wolk samen met de kleuren, zoals  
hierboven beschreven het hart van HEERE. 
 
´ wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht´ 
 

 
Persoonlijke tekst Gideon  

Romeinen 8:37   
Meer dan overwinnaars staat er boven dit hoofdstuk 
31Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? 
32Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven 
heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? (het kruis in de rots) 
33Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het 
Die rechtvaardigt. (de golven als een briesende leeuw spatten uit elkaar) 
34Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook 
opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit. 
35Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of 
vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? 
36Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij 
worden beschouwd als slachtschapen. 
37Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. 
38Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch 
overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, 
39noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van 
de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. 
 

Gods Geest en Zijn licht   
Bovenin het schilderij, uit het hart komen lichtstralen. 
In het hart van God is ook de Geest geschilderd. 
De Geest is deels pasteus geschilderd.  
Met strijklicht zien we de vorm heel goed. 
De Geest is als vuur vlam geschilderd, de kleuren van de 
God. Denk ook aan hoe de HEERE Zich heeft geopenbaard 
aan Mozes in de brandende doornstuik. 
 

1 Korintiërs 2 vers 9-13 
9Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft 
gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen 
die Hem liefhebben. 
10Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers 
onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. 
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Zo is ook Gods éénheid vertegenwoordigd in het schilderij. 
-God in kleur en Vaderhart. 
-De Zoon in het kruis. 
-De Geest boven de golven. 
 
 

 

 
Persoonlijke tekst Jennifer  

Johannes 3:16 (deel uit het gesprek met Nicodemus)  
15opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 
16Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven 
heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 
17Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou 
veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. 
18Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, 
omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God. 
19En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben 
de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. 
(het licht in het schilderij tegen over de donkere golven) 
20Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn 
werken niet ontmaskerd worden. 
21Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar 
wordt dat ze in God gedaan zijn. 

 

Tot slot 
Johannes 11:25 en 26   
Jezus zei: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was 
hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid.  
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