
 
 
 
 
 

  De Geest als een reliëf geschilderd 

Door de Geest geleid 
Romeinen 8 vers 14 
Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. 

 
 
Het schilderij 

Romeinen 8 vers 3 
Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, 
dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen Zoon als 
mens in dit zondige bestaan gestuurd; zo heeft hij in dit bestaan met de zonde 
afgerekend,  
 

Lopen op het water met als fundament het kruis. 
De oceaan is "dit zondig bestaan" waarin we leven. 
Christus heeft door zijn kruisdood en opstanding afgerekend met de zonde in dit bestaan. 
Zijn bloed vermengt zich met ons bestaan als teken van Zijn overwinning op de dood. 
De spijkers in het kruis getuigen hiervan. 
 

Hebreeën 9 
11 Christus daarentegen is aangetreden als hogepriester van al het goede dat ons is 
toebedacht: hij is door een indrukwekkender en volmaakter tent – die niet door 
mensenhanden gemaakt is en niet behoort tot onze schepping –  
12 voor eens en altijd het hemelse heiligdom binnengegaan, en dan niet met bloed 
van bokken en jonge stieren maar met zijn eigen bloed. Zo heeft hij een eeuwige 
verlossing verworven.  

 
Toekomst perspectief    
De Geest, als een reliëf geschilderd, boven het kruis. 
Het kruis eindigt in het licht waar de oceaan overgaat in de glazenzee met vuur vermengt. 
Openbaring 15 de eerste verzen. 
 

 



Lopen Op Het Water (Opwekking 789) 

 
U leert me lopen op het water, 
de oceaan is weids en diep. 
U vraagt me alles los te laten, 
daar vind ik U en ik twijfel niet. 
 
Refrein: 
En als de golven overslaan, 
dan blijf ik hopen op uw Naam. 
Mijn ziel vindt rust, 
want in de storm bent U dichtbij. 
Ik ben van U en U van mij. 
 
De diepste zee is vol genade. 
Uw sterke hand, die houdt mij vast. 
En als mijn voeten zouden falen, 
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand. 
 
Geest van God, leer mij te gaan over de golven, 
in vertrouwen U te volgen, 
te gaan waar U mij heen leidt. 
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen. 
Ik vertrouw op uw genade, 
want ik ben in uw nabijheid. 

 
Psalm 16 vers 8-11 
8 Steeds houd ik de HEER voor ogen, 
met hem aan mijn zijde wankel ik niet. 
9 Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, 
mijn lichaam voelt zich veilig en beschut. 
10 U levert mij niet over aan het dodenrijk 
en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien. 
11 U wijst mij de weg naar het leven:  
overvloedige vreugde in uw nabijheid, 
voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. 
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