
 
 

 

Het pad des 
oprechten is 
welgebaand 

 
Spreuken 15 vers 19 

De weg des luiaards is als een 
doornheg; maar het pad des 

oprechten is welgebaand. 
 
 
Let op! In de tekst staan twee hele belangrijke woorden. 
De weg des luiaards. 
Het pad des oprechten. 
Een weg (lijkt) geplaveid in tegenstelling tot een pad. Een pad is vaak erg hobbelig.  
Maar, zegt de tekst, het pad is welgebaand.  
Welgebaand door de HEERE. Hebben wij niet moeten doen!! Christus, door zijn lijden, heeft dit pad 
voor ons welgebaand. 
We weten dat het een pad is met zorgen en verdriet, maar toch is het welgebaand. In tegenstelling 
tot die mooie weg van de luiaard, die is als een doornheg. Probeer daar maar eens door te komen. 
Dit is de kern van het schilderij. 
Een pad door de HEERE gebaand. 
 

Ter gelegenheid van het 40 jarig huwelijksfeest. Smaragden huwelijksfeest. 
Trouwtekst was toen gekozen uit Spreuken 15 vers 19. 
Bloemen van het bruidsboeket onderin het schilderij. 

 
Vader die wijst 
Een vader die zijn kinderen de weg wijst. De weg naar de HEERE. 
Een vader die naar de Hemel kijkt en wijst. 
Een vader die samen met moeder op het pad van de HEERE gaan. 
 
Moeder met gevouwen handen 
Vertrouwen, in gebed met de HEERE. Om de kinderen, de kleinkinderen? Voor haar ziekte? Dankbaar 
omdat het nu weer goed mag gaan? 
Haar blik gericht op de Bijbel links onderaan in het schilderij. 
 
Vader en moeder zijn samen op weg, op een pad met hobbelige stenen. 
‘Het pad des oprechten is welgebaand’ een smal pad. 
Er staat in de tekst niet, dat er geen tegenslagen zullen zijn. 
 

 

Wat zijn de kleuren van de Hemel? 
Johannes schrijft ons in: 
Openbaring  4 vers 1 – 3 Het hemelse troongezicht. 
1 Na dezen zag ik, en ziet, een deur was geopend in den hemel; en de eerste stem, die ik 
gehoord had, als van een bazuin, met mij sprekende, zeide: Kom hier op, en Ik zal u 
tonen, het geen na dezen geschieden moet.  
2 En terstond werd ik in den geest; en ziet, er was een troon gezet in den hemel, en 
er zat Een op den troon.  
3 En Die daarop zat, was in het aanzien den steen Jaspis en Sardius gelijk; en een 
regenboog was rondom den troon, in het aanzien der steen Smaragd gelijk. 



 

Hoe de HEERE onze weg welgebaand heeft, staat in: 
Hebreeën hoofdstuk 10 vers 19 en 20  

Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben, om in te gaan in het heiligdom door het 
bloed van Jezus,  
Op een versen en levenden weg, welken Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel,  
dat is, door Zijn vlees;  

 

Het pad en de Hemel lopen in elkaar over. Symbool voor onze toekomst.  
Het Eeuwige leven. 
De dood is slechts een doorgang.  
Gods kinderen leven nu al in de eeuwigheid. 
 
Een deel van het landschap en lucht is als een beschermende omarming geschilderd. 

 
Hebreeën 10 gaat verder met vers 24  
En laat ons op elkander acht nemen, tot opscherping 
der liefde en der goede werken;  

 
In de achtergrond het gastvrije ouderlijk huis.  
Ook voor anderen, een herberg. 
          Dit huis een herberg onderweg. 
         Terzijde van het smalle pad 
         Als een baken een toevluchtsoord 
 
Ervoor een kudde schapen. 
Twee volwassen schapen en 9 lammetjes.  
Allemaal op weg naar HET LICHT. 
HET LICHT uit de Hemel schijnt op deze kudde en het huis. 

 
Verder in de achtergrond de bergen van psalm 121. “…van waar mijn hulp komen zal.” 
 
 
De zegen van het huisgezin staat beschreven in Psalm 128 

1 Een lied Hammaälôth. Welgelukzalig is een iegelijk, die den HEERE vreest,  
die in Zijn wegen wandelt.  
2 Want gij zult eten den arbeid uwer handen; welgelukzalig zult gij zijn, en het zal u welgaan.  
3 Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijden van uw huis;  
uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel.  
4 Ziet, alzo zal zekerlijk die man gezegend worden, die den HEERE vreest.  
5 De HEERE zal u zegenen uit Sion,  
en gij zult het goede van Jeruzalem aanschouwen al de dagen uws levens;  
6 En gij zult uw kindskinderen zien. Vrede over Israël! 
 

 
Aan de linkerzijde van het schilderij een knoestige olijfboom. 
(Het knoestige vullen de kinderen zelf maar in ;-) 
Een boom met 9 takken. 
Aan de takken 18 bloemen en drie knoppen. 
 
Geheel rechts distels en doornen.  
Als je goed kijkt zie je dat de scherpe punten van de stekels aan deze zijde van de 
doornhaag zijn geknakt. 
 
Tot slot Psalm 119 vers 105 
Uw woord is een lamp  
voor mijn voet, en een licht 
voor mijn pad. 
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