
 

De HEER zegt: Ik breng je weer tot bloei 
 

Naar Jeremia 31 vers 4 - 6 
Ik breng je weer tot bloei.  
Je zult weer dansen in de rei en de tamboerijnen laten klinken.  
In Samaria’s bergen zul je wijngaarden planten,  
en mogen eten van de eerste vruchten.  
De dag breekt aan dat in Efraïm de wachters op de bergen roepen:  
“Kom, laten we op weg gaan naar de Sion,  
naar de HEER , onze God!”  

 
In de titel is het volgende omsloten. Zowel persoonlijk, als boodschap naar andere. 

- Dansen en weer tot bloei komen 
- Op weg naar de HEER, onze God 
- Wijngaard met vruchten. Om er van te eten maar ook persoonlijk vrucht dragen 

zodat andere tot geloof komen. Een levenshouding, na de bloei komen de vruchten 
en daar mogen andere van profiteren. 
 

Johannes 15 vers 16 en 17 
Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe 
bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, 
opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft.  

 Dit gebied Ik u: dat u elkaar liefhebt.  
 
Niet wij hebben Christus gekozen, maar Christus heeft, als eerste, voor ons gekozen. 
In deze tekst komt ook het bidden tot uiting. Daarover later in deze synopsis. 
Gods gebod, om je naaste lief te hebben.                                                                                                                     1 



1 Johannes 4 vers 10 en 11 
Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons 
liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden.  
Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben.  

 

Middenin het schilderij een vergezicht. 
Openbaring 22 vers 1 en 2 
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.  
In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier 
bevond zich de Boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt – van maand 
tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing 
van de heidenvolken.  
 

In de rivier, de weg naar Eeuwig Leven, zien we de kleuren van de fundamentstenen, 
de edelstenen uit Openbaring 21 vers 19 en 20.  Aan het einde de Levensboom. 
 

De danseres met tamboerijn  
Het effect wat het is, als je met God leeft en alles van Hem verwacht. Je leven verandert.  
Het is te zien aan je houding en je werken. 
Je zult vrucht dragen en weer dansen. Jeremia 31. 
De danseres rechts en de vruchten, de druiven links. 
 
De danseres danst door een tuin vol met bloemen. 
Dansend door het Levende water. 

 
Bloemen met een diepere betekenis. 
 
Olijf = vrede, verzoening. (midden) 
Primula = Hoop. (oranje) 
Fresia = Vertrouwen. (wit) 
Passiebloem = Lijden van Christus, 
geloofsijver. (rechts met kruis) 
Zonnebloem = Gerichtheid naar God. (rechts) 

 
Rode en witte rozen = liefde, reinheid, verbonden zijn met… 
   De rozen hebben een hartvormig hart. (links drijvend op het Levende water) 

Druivenranken = vrucht dragen in geestelijke zin. (witte druiven links) 
Amandelbloesem = Wat God zegt zal Hij doen. (Links en rechts om de danseres) 

Jeremia 1 vers 11 en 12Het woord van de HEERE kwam tot mij: Wat ziet u, 
Jeremia? Ik zei: Ik zie een amandeltak.  
Toen zei de HEERE tegen mij: Dat hebt u goed gezien, want Ik waak over Mijn 
woord om dat te doen.  
 
 

God komt naar ons toe. God zorgt. 
Van uit de Hemel wordt de tuin bevloeid met 
water, bloed en de Geest.  
De geest in een reliëf geschilderd. 
God komt naar ons toe. 
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1 Johannes 5 vers 5 – 8 Het geloof en zijn vruchten  
Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van 
God is?  
Hij is het Die kwam door water en bloed: Jezus, de Christus; niet door het water 
alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het Die getuigt, omdat de 
Geest de waarheid is.  
Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; 
en deze drie zijn één.  
En drie zijn er die getuigen op de aarde: de Geest, het water en het bloed; en deze 
drie zijn één.  

 

De Sjofar 
In de zwier van de danseres is de krul van de sjofar (ramshoorn) geschilderd. 
Deze sjofar eindigt bij/in de druiven links. 
De beweging van de danseres is over de tuin geschilderd. Het één heeft met het andere te 
maken. God komt naar ons toe en daardoor bloeit onze tuin en kunnen we weer dansen. 
 

De sjofar geeft drie zaken aan. 
 
- De aanwezigheid van God,  
Exodus 19 vers16 
Op de derde dag, bij het aanbreken van de morgen, begon het te donderen en te 
bliksemen, er hing een dreigende wolk boven de berg, en zeer luid weerklonk het 
geschal van een ramshoorn. Iedereen in het kamp beefde. 
 
- Een oproep van de HEERE om tot Hem te komen  
Jesaja 18 vers 3 
Laat alle bewoners van de aarde weten: je zult op de bergen het opgestoken vaandel 
zien, het schallen van de ramshoorn zul je horen. 
 
- Oproep tot de strijd 
Nehemia 4 vers14 
Als u de ramshoorn hoort schallen, dan moet u allemaal naar ons toe komen.  
Onze God zal voor ons strijden.’ 

 
 

Het reliëf van biddende en ontvangende handen 
Vooral met licht van opzij is het reliëf goed te zien. 
Het reliëf van de handen, komt uit een lelie. 
Ook dient het reliëf in het schilderij als baken voor de weg die we 
moeten gaan. 
Het kadert de rivier van Levend water in het schilderij af.  
Jeremia 31 vers 21 
Tussen de handen de olijftak van de Vrede. 
 
Lelie = Afhankelijkheid. 

Mattheüs 6 vers 26 – 29 
Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien 
niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze 
niet ver te boven?  
Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen?  
En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze 
groeien; ze werken niet en spinnen niet; en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn 
heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze.  
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Gerechtigheid 
Mattheüs 6 gaat verder, na de ‘lelie’ staat er: 

Mattheüs 6 vers 30 - 33 
Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen 
wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen?  
Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij 
drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden?  
Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al 
deze dingen nodig hebt.  
Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen 
zullen u erbij gegeven worden.  
Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor 
zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.  

 
 

Waar kunnen we die gerechtigheid vinden? 
De Bijbel geeft de oplossing: 

Psalm 118 vers 19 
Doe de poorten van de gerechtigheid voor mij open,  
daardoor zal ik binnengaan, ik zal de HEERE loven.  

Middenin het schilderij is de poort van de hemel geopend. 
 

1 Timothéus 6 vers 11en 12 
U echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht 
deze dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, 
godsvrucht, geloof, liefde, volharding en 
zachtmoedigheid na.  
Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het 
eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de 
goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.  

Er is dus meer om naar te zoeken, niet onbelangrijk. 
 

Psalm 23 vers 1, 2 en 3 
Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets.  
Hij doet mij neerliggen in grazige weiden,  
Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.  
Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid,  
omwille van Zijn Naam.  

Middenin het schilderij kunnen we het spoor, de weg vinden. 
 

2 Petrus 3 vers 13 en 14 
Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe 
aarde, waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, 
beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede  

De geopende hemel, daar is de gerechtigheid. De HEER heeft het beloofd. 
 
Christus bemoedigt ons in Matthéüs. 

Matthéüs 5 vers 6 en volgende verzen 
Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd 
worden. 
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Een belangrijke tekst hierbij is ook Jesaja 58 
Vers 7 Het omzien naar je naaste. 
Vers 8 Het licht zal doorbreken midden in het schilderij.  
Vers 8 Staat weer iets over de gerechtigheid. 
Vers 9 Het bidden. 
Vers 10 Een herhaling van het voorgaande 
Vers 11 Als een bevloeide tuin 

Jesaja 58 vers 7 - 11 
7  Is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie honger lijdt,  
en de ellendige ontheemden een thuis biedt,  
dat, als u een naakte ziet, u hem kleedt,  
en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt?  
8 Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad,  
en uw herstel snel intreden.  
Uw gerechtigheid zal voor u uit gaan  
en de heerlijkheid van de HEERE zal uw achterhoede zijn.  
9 Dan zult u roepen en de HEERE zal antwoorden,  
dan zult u om hulp roepen en Hij zal zeggen: Zie, hier ben Ik.  
Als u het juk uit uw midden wegdoet,  
het uitsteken van de vinger en het uitspreken van ongerechtigheid;  
10 als u uw hart  opent voor de hongerigen,  
en de verdrukte ziel verzadigt,  
dan zal uw licht in de duisternis opgaan,  
en uw donkerheid als de middag zijn.  
11 En de HEERE zal u voortdurend leiden,  
Hij zal uw ziel in dorre streken verzadigen,  
uw beenderen kracht geven;  
u zult zijn als een bevloeide tuin,  
als een bron waarvan het water nooit ontbreekt.  
 

Verborgen handen 
Spreuken 3 vers 6 
Ken Hem in al je wegen,  
dan zal Híj je paden rechtmaken.  

Mattheüs 6 vers 3, 4 en 6. 
Je handen werken in het verborgene. 
Maar gebed enz. is wel de belangrijkste vorm van dankbaarheid. Dat kunnen we lezen in 
Zondag 45 vraag en antwoord 116. God wil alleen zijn Geest aan hen geven die daarom vragen. 
 
Het schilderij is over het reliëf van de handen heen geschilderd. 
De handen zijn als het ware verborgen.  
 

Mattheüs 6  
1 Wees op uw hoede dat u uw liefdegave niet geeft in tegenwoordigheid van de 

mensen om door hen gezien te worden; anders hebt u geen loon bij uw Vader, Die in 
de hemelen is.  

2 Wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de 
huichelaars in de synagogen en op de straten doen, opdat zij door de mensen geëerd 
zouden worden. Voorwaar, Ik zeg u: Zij hebben hun loon al.  

3 Maar als u een liefdegave geeft, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw 
rechterhand doet,         
           
                    5 



4 zodat uw liefdegave in het verborgene zal zijn; en uw Vader, Die in het 
verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.  

5 En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars; want die zijn er zeer op 
gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden om door 
de mensen gezien te worden. Voorwaar, Ik zeg u dat zij hun loon al hebben.  

6 Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw 
Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in 
het openbaar vergelden.  

7 Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij 
denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden.  

8 Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u 
tot Hem bidt.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De HEERE zorgt 
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De titel komt uit: 
Jeremia 31  
1 Dan zal ik voor elke stam van Israël een God zijn,  
dan is Israël mijn volk – spreekt de H EER.  
 
2 Dit zegt de HEER:  
In de woestijn kreeg ik Israël lief,  
het volk dat aan vernietiging ontkomen was.  
Ik ging hun voor en gaf hun vrede.  
3 Van ver ben ik naar je toe gekomen, vrouwe Israël.  
Ik heb je altijd liefgehad,  
mijn liefde zal je altijd vergezellen.  
4 Ik breng je weer tot bloei.  
Je zult weer dansen in de rei  
en de tamboerijnen laten klinken.  
5 In Samaria’s bergen zul je wijngaarden planten,  
en mogen eten van de eerste vruchten.  
6 De dag breekt aan  
dat in Efraïm de wachters op de bergen roepen:  
“Kom, laten we op weg gaan naar de Sion,  
naar de H EER , onze God!”  
 
7 Dit zegt de HEER:  
Juich van vreugde over Jakob,  
jubel aan het hoofd van alle volken,  
roep het uit, zing een lofzang:  
“De HEER heeft zijn volk gered,  
en wat er van Israël nog overbleef bevrijd.”  
8 Ik laat hen uit het noorden terugkeren  
en breng hen samen van de einden der aarde.  
Ook blinden en lammen komen mee,  
ook zwangere vrouwen, en vrouwen in barensnood.  
In dichte drommen keren ze terug.  
9 Zij komen terug in tranen,  
ze heffen smeekbeden aan,  
en ik zal hen leiden.  
Ik breng hen naar stromende beken  
en voer hen over geëffende wegen;  
daar kunnen zij niet struikelen.  
Want ik ben voor Israël een vader,  
en Efraïm is mijn eerstgeboren zoon.  
 
10 Volken, luister naar de woorden van de HEER,  
vertel het verder op de verste eilanden:  
Hij die Israël verstrooid heeft,  
zal het samenbrengen en het hoeden,  
zoals een herder zijn kudde.  
11 Want de H EER  verlost het volk van Jakob,  
hij bevrijdt hen uit de hand die sterker was dan zij.  
12 Zij komen juichend naar de Sion,  
stralend van vreugde om de gaven van de H EER :  
koren, wijn, olijfolie,  
en geiten, schapen, koeien.  



Zij gedijen als een waterrijke hof,  
nooit meer zal het hun aan iets ontbreken.  
13 Meisjes dansen vrolijk in de rei,  
jongens en grijsaards dansen mee.  
Hun rouw verander ik in vreugde, ik troost hen,  
hun verdriet vergeten zij.  
14 De priesters schenk ik overvloedig offervlees.  
Ik overstelp mijn volk met al het goede  
– spreekt de HEER.  
 
15 Dit zegt de HEER:  
In Rama hoort men klagen, bitter treuren.  
Rachel beweent haar zonen,  
zij wil niet worden getroost.  
Haar kinderen zijn er niet meer.  
16 Maar dit zegt de HEER:  
Huil niet langer, droog je tranen.  
Je zorg voor hen wordt nu beloond  
– spreekt de HEER.  
Ze keren terug uit het land van de vijand.  
17 Je hebt een hoopvolle toekomst,  
je kinderen keren naar hun eigen land terug  
– spreekt de HEER.  
 
18 Ik heb wel gehoord hoe Efraïm treurt:  
“U hebt mij geslagen als een jonge os  
die nog niet is afgericht.  
Breng mij bij u terug, laat mij terugkeren,  
want u, H EER , bent mijn God.  
19 Ik ben tot inkeer gekomen,  
ik sla mijzelf nu ik mijn hart doorzie.  
Ik ben vol berouw, ik schaam mij diep,  
ga gebukt onder de zonden van mijn jeugd.”  
20 Is Efraïm niet mijn geliefde zoon,  
is hij niet mijn oogappel?  
Telkens als ik over hem spreek  
rijst zijn beeld in mij op,  
dan raak ik diep bewogen.  
Ik móet mij over hem ontfermen  
– spreekt de HEER.  
 
21 Zet mijlpalen neer,  
plaats bakens,  
richt je aandacht op de weg die je volgt.  
Keer terug, vrouwe Israël,  
keer terug naar je steden.  
22 Hoe lang nog blijf je talmen,  
hoe lang nog blijf je eigenzinnig, vrouwe Israël?  
De HEER zal iets nieuws op aarde scheppen:  
een vrouw maakt een man het hof.  
 


