
 

Geef de HEERE de hand 
2 Kronieken 30 vers 8b  

 
Trouwtekst met belofte 

8Verhardt nu uw nek niet, gelijk uw vaderen; geeft de Heere de hand, en komt tot Zijn 
heiligdom, dat Hij geheiligd heeft tot in eeuwigheid, en dient de Heere, uw God; zo zal 
de hitte van Zijn toorn van u afkeren. 
9Want als gij u bekeert tot de Heere, zullen uw broeders en uw kinderen 
barmhartigheid vinden voor het aangezicht van hen, die hen gevangen hebben, zodat 
zij in dit land zullen weerkomen; want de Heere, uw God, is genadig en barmhartig, 
en zal het aangezicht van u niet afwenden, zo gij u tot Hem bekeert. 

 
Een oproep van de Heere. Brief van Hem, voor ons. Zijn stem. 
De brief komt vanuit het heiligdom, waar alles gereed is. 
Gereed om zondaren te ontvangen. 
De brief, aangereikt door de Heere, Hij komt als eerste met die uitgestoken hand. 
Een volle hand waarmee Hij ons alles kan geven wat nodig is. 
Hij plaats ons voor de keuze om die hand af te wijzen of deze uitgestoken hand aan te grijpen. 
Geen vrijblijvendheid. 
Hij staat voor ons: geef Mij de hand. 
Als je niet weet hoe, dan mag je het vragen. 
Wilt U mij vast grijpen? Mij leiden? 
 
Hij zegt: "Geef Mij de hand. en laat je leiden" 
 
Als een kind aan de hand van de Vader reizen naar het Vaderlijk huis. 
Gebed om geleid te worden door Zijn raad. 
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Inleiding 
 
De kleuren van de hemel en de troon   

Openbaring 4 vers 2-6 
2En terstond werd ik in de geest; en ziet, er was een troon gezet in de hemel, en er zat 
Een op de troon. 
3En Die daarop zat, was in het aanzien de steen jaspis en 
sardius gelijk; en een regenboog was rondom de troon, 
in het aanzien de steen smaragd gelijk. 

 
Ezechiël 1 vers 26 (en Ezechiël 10 vers 1) 
26En boven het uitspansel, dat boven hun hoofden was, was de gelijkenis van een 
troon, als de gedaante van een saffiersteen; en op de gelijkenis van de troon was 
de gelijkenis als de gedaante van een mens, daarbovenop zijnde. 

 
Vooral de stenen jaspis en sardius hebben de kleuren van vuur. 
Dan kun je ook  weer denken aan, hoe de HEERE zich openbaart aan Mozes in de brandende 
braambos. En de visioenen in Openbaring. 
 
Door de kleuren is de HEERE aanwezig in het gehele schilderij. 
 
Psalm 108 vertelt een groot deel van het schilderij. 
 
Psalm 108 Lof van Gods goedheid en gebed om hulp 

1Een lied, een psalm van David. 
2O God! mijn hart is bereid; ik zal zingen en psalmzingen, ook mijn eer. 
3Waak op, gij luit en harp! ik zal in de dageraad opwaken. 
4Ik zal U loven onder de volken, o Heere! en ik zal U psalmzingen onder de natiën. 

5Want Uw goedertierenheid is groot tot boven de hemelen, en Uw waarheid tot aan de 
bovenste wolken. 
6Verhef U, o God! boven de hemelen, en Uw eer over de ganse aarde. 
7Opdat Uw beminden bevrijd worden; geef heil door Uw rechterhand, en verhoor ons. 
8God heeft gesproken in Zijn heiligdom, daarom zal ik van vreugde opspringen; ik zal 
Sichem delen, en het dal van Sukkoth zal ik afmeten. 

9Gilead is mijn, Manasse is mijn, en Efraïm is de sterkte van mijn hoofd; Juda is mijn 
wetgever. 
10Moab is mijn wasvat; op Edom zal ik mijn schoen werpen; over Palestina zal ik juichen. 
11Wie zal mij voeren in een vaste stad? Wie zal mij leiden tot in Edom? 
12Zult Gij het niet zijn, o God! Die ons verstoten hadt, en Die niet uittoogt, o God! 
met onze heerkrachten? 

13Geef Gij ons hulp uit de benauwdheid; want ’s mensen heil is ijdelheid. 
14In God zullen wij kloeke daden doen, en Hij zal onze tegenpartijders vertreden. 
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Het schilderij 
De trouwtekst is de titel van het schilderij  

Geef de HEERE de hand 
 
Vanuit het Licht, Gods heiligdom, is  een hand geschilderd. Een wolkenhand. 
Een hand die uitnodigt, die geeft, die roept, die je wenkt. Je zou er als het ware overheen 
kunnen lopen zo naar God toe. 
 

Zoals het kinderliedje al aangeeft: 
 
Alle landen, alle volken 
alle mensen, groot en klein 
daar hoog boven de wolken 
woont de God die er wil zijn 
  
Als een Lichtpunt in het donker 
als een Baken op de zee 
door Zijn hand word je gedragen 
Hij gaat altijd met je mee 
’t is de God voor alle mensen 
jong en oud en arm of rijk 
niemand meer en niemand minder: 
ieder is voor Hem gelijk 
  
’t Is de God die je wil helpen 
en Hij blijft je altijd trouw 
als je ’s avonds ligt te slapen 
zal Hij waken over jou 
Hij wil alle dagen zorgen 
voor wat hier op aarde leeft 
daar hoog boven de wolken 
woont de God die om je geeft 

 
 
 
Voorin het schilderij, deels in de wolken, is een  opengeslagen Bijbel 
geschilderd. Als opstap zou  je kunnen zeggen. 
Op de linkerpagina  staat de trouwtekst. 
 
Op de Bijbel zijn bedelaarshanden geschilderd. Bevuilde handen met een 
gerafelde trui. Zondige lege handen, onvolmaakt.  
In een smekende houding, je kent dat wel van kinderen, alstublieft, maar 
ook biddend zijn. Kinderen kunnen onvoorwaardelijk op iemand 
vertrouwen. De Heere Jezus spreekt ook vaak over, en vergelijkt ons met 
kinderen. Laat de kinderen tot Mij komen. 
God noemt Zijn volk ook Zijn kinderen en Hij is de Vader. 
We krijgen, uit genade, vergeving uit Zijn heiligdom. 
 

En als we niet bij machte zijn om Zijn hand te grijpen zal onze Vader in de hemel er Zelf wel 
voor zorgen en ons grijpen, bewaren en beschermen. Zoals een moeder haar hulploze kind 
troost, zo zal Hij ons vastpakken en troosten. 
 

Jesaja 66 vers 12b-14 
...dan zult gij zuigen; gij zult op de zijden gedragen worden, en op de knieën zeer 
vriendelijk vertroeteld worden. 
Als een, dien zijn moeder troost, alzo zal Ik u troosten; ja, gij zult te Jeruzalem 
getroost worden.          
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En gij zult het zien, en uw hart zal vrolijk zijn, en uw beenderen zullen groenen als 
het tedere gras; dan zal de hand des Heeren bekend worden aan Zijn knechten, en 
Hij zal op Zijn vijanden gram worden. 

 

Het dubbelbeeld 
Links in het schilderij is een zelfde verbeelding geschilderd als in het middendeel. 
Tweemaal beelden met de zelfde uitleg. Dan is het belangrijk! 
Vanuit een gat in de wolken zien we een ´Licht´ kruis. 
Het is een bloedend kruis. Christus heeft voor onze zonden betaald. Door 
Zijn lijden worden onze smekende, biddende handen gewassen. 
 
Om het biddende en smekende element nog verder te versterken is er een 
gevlekte tulp geschilderd. Vlekken die je normaal niet op tulpen tegenkomt. 
Een tulp staat voor bidden 
De vlekken op de tulp staan voor onze zonden die alleen door het bloed van 
Christus gewassen kunnen worden. 
Als je goed naar de vorm van de tulp kijkt zou je er opgeheven handen in 
kunnen zien. 
Het Licht en het bloed van het kruis gaan tot binnenin de tulp, tot in de ziel. 
We worden, uit genade tot in ons binnenste gewassen. 
 

Psalm 134 
1Een lied Hammaälôth. 
Ziet, looft de Heere, al gij knechten des Heeren! gij, die elke nacht in het huis des 
Heeren staat. 
2Heft uw handen op naar het heiligdom, en looft de Heere. 
3De Heere zegene u uit Sion, Hij, Die de hemel en de aarde gemaakt heeft. 

 

Afhankelijk 
Rechts in het schilderij, zien we lelies. Lelies staan voor afhankelijkheid. 
Mattheüs 6, een paar verzen uitgelicht. 

19Vergadert u geen schatten op de aarde, waar de mot en de roest ze verderft, en 
waar de dieven doorgraven en stelen; 
20Maar vergadert u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze verderft, en 
waar de dieven noch doorgraven noch stelen. 
25Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd voor uw leven, 
wat gij eten, en wat gij drinken zult; noch voor uw 
lichaam, waarmee gij u kleden zult; is het leven niet meer 
dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding? 
 

Wat de toekomst brengen moge, 
Mij geleidt des Heeren hand; 

moedig sla ik dus de oogen 
naar het onbekende land. 

Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 

Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig kalmen moed! 

 
Vervolg  van Mattheüs6 
26Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch 
maaien, noch verzamelen in de schuren; en uw hemelse 
Vader voedt ze nochtans; gaat gij ze niet zeer veel te 
boven? 
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27Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, één el tot zijn lengte toedoen? 
28En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerkt de leliën des velds, hoe zij 
groeien; zij arbeiden niet, en spinnen niet; 

De lelies hebben vlekken in hun hartjes. 
De vogels zijn zwaluwen, die dicht bij het Licht vliegen. 
 

33Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen 
zullen u toegeworpen worden. 
34Weest dan niet bezorgd tegen de morgen; want de morgen zal voor het zijne 
zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. 

 

Zwaluwen dicht bij Gods altaren 
Een nest waar ze haar jongen neerlegt 
Een verwijzing naar jullie kinderzegen. Een gebed om jullie kind dicht bij de HEERE op te voeden. 
Dat het wordt gedragen in Zijn hand. 
 

Psalm 84 Verlangen naar het heiligdom 
2Hoe liefelijk zijn Uw woningen,  
o Heere der heerscharen! 
3Mijn ziel is begerig, en bezwijkt ook van verlangen,  
naar de voorhoven des Heeren;  
mijn hart en mijn vlees roepen uit  
tot de levende God. 
4Zelfs vindt de mus een huis,  
en de zwaluw een nest voor zich,  
waar zij haar jongen legt, bij Uw altaren,  
Heere der heerscharen, mijn Koning, en mijn God! 
5Welgelukzalig zijn zij, die in Uw huis wonen;  
zij prijzen U gestadig. Sela. (Sela betekent: rustpunt in de muziek, extra aandacht) 

 
Psalm 84 gaat ook nog over: 
Tegenslag in het leven die verandert in blijdschap (vers 6 en 7) 
Onderweg zijn naar Gods heiligdom (vers 8) 
Bidden en smeken om Gods bescherming (vers 9 en 10) 
Beter bij God op de drempel dan bij de goddelozen te schuilen (vers 11) 
 

Vers 12 
Want God, de Heere, is een Zon en Schild;  
de Heere zal genade en eer geven;  
Hij zal het goede niet onthouden aan hen,  
die in oprechtheid wandelen. 
13Heere der heerscharen!  
welgelukzalig is de mens, die op U vertrouwt. 

 
 

De nieuwe hemel en aarde is bestemd voor mensen die Hem de hand hebben 
gegeven, voor hen die vernieuwd zijn. Alleen mogelijk door Jezus Christus! 
In Hem geloven, en aan Zijn hand gaan. 
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Tot slot  
1 Petrus 5 vers Vermaning tot nederigheid 
6Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te Zijner tijd. 
7Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. 
8Weest nuchter, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een 
briesende leeuw, zoekende, wie hij zou kunnen verslinden; 
9En weerstaat hem, vast zijnde in het geloof, wetende, dat hetzelfde lijden aan uw 
broederschap, die in de wereld is, volbracht wordt. 
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