
 
 

Christus zegt: 

…”Ik heb u uitverkoren” 

 
Johannes 15 vers 16 

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. 

 
 

Een geweldige grote belofte van Christus.  
Christus heeft ons gekozen, wij hadden daar niet eens invloed op. 

God geeft het ons, als we er in Zijn Naam om bidden. 
We zullen om de Heilige Geest moeten bidden omdat de Heilige Geest het geloof,  
door het evangelie in ons hart werkt. De Bijbel. 

 
Lukas 11 vers 13b 

…hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die  
tot Hem bidden?  
 

1 Thessalonicenzen 5 vers 24 
Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen.  

 
Markus 9 vers 24 

En meteen riep de vader van het kind onder tranen: Ik geloof, Heere! Kom mijn 

ongeloof te hulp.  
 (En Christus verhoorde terstond en genas zijn kind) 
 

Christus heeft ons geroepen, gekozen en verhoort onze gebeden. 
God is trouw aan Zijn beloften. God heeft ons geroepen en God zal Zijn beloften ook 

nakomen. Daarom moeten wij God ook loven en prijzen.  
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Psalm 118 vers 21 en 22 
Ik zal U loven, omdat U mij verhoord hebt en mij tot heil geweest bent.  

De steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden.  
 

Op veel plaatsen in de Bijbel wordt de tekst van „De Hoeksteen‟ aangehaald. 
Zo ook in 1 Petrus. Daar wordt ook over levende stenen gesproken. Levende stenen 
gebouwd op het betrouwbare fundament van Christus. 

En ook daar lees je weer „maar bij God uitverkoren en dierbaar‟. 
 

1 Petrus 2 vers 4 - 7 
4 en kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen 
verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar,  

5 dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot 
een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn 

door Jezus Christus.  
6 Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en 
kostbaar is; en: Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.  

7 Voor u dan, die gelooft, is Hij kostbaar; maar voor de ongehoorzamen geldt: De 
steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden, en een 

steen des aanstoots en een struikelblok;  
 

Tot hier de basis en Bijbelse onderbouwing van het schilderij. 
 

HET SCHILDERIJ 
Naar aanleiding van een preek over 1 Petrus 2 vers 4 – 7 

… dat God op de wereld Zijn geestelijk huis bouwt, en de gelovigen steen voor steen 
bouwt op Zijn fundament. Hij maakt het tot levende stenen in zijn gebouw. 
 

- Christus heeft betaald voor onze zonden. Het kruis is het Fundament waarop 
we kunnen bouwen. 

- Wij worden door Christus levende / lichtende stenen, op het fundament van 

Zijn lijden. Vergeving van onze zonden. 

- Christus heeft Zelf het avondmaal ingesteld. Tot Zijn gedachtenis. 

- Bidden om de Heilige Geest. 

- De Geestelijke wapenrusting van Efeziërs 6 vers 11-18 “Bekleed u …” is ook 
in het schilderij verwerkt. 

 

Het schilderij is in opdracht geschilderd, als cadeau voor Arian. Het is een deel van zijn 
leven. Zijn vertrouwen op God.  

Arian is uitvoerder in de bouw.  
Het schilderij is tot stand gekomen na een zeer nauwkeurige briefing van Esther, zijn 
vrouw. 

In het schilderij zijn een aantal beelden verwerkt die specifiek op Arian slaan.  

- Bouwen op een goed fundament is er één (met een knipoog naar „uitvoerder in 
de bouw‟). 

- Arian is actief lid van de vrijwillige brandweer. Aan de voet van het kruis zien we 
een brandmelder met ingeslagen raampje. Een brandmelder als noodknop naar 
Christus. 

- De naam Arian betekent ‘zilver’. De steen van Arian op het kruis is deels in 
zilver geschilderd. 

- De doopnaam van Esther is Margaretha en betekent parel. Daarom zijn de 
stenen op het kruis ook met parelmoerverf geschilderd. 

- Twee grote stenen en twee kleine stenen. (de kinderen van Arian en Esther) 

- Een herhaling van dit beeld aan de rechterzijde zijde van het schilderij. Twee 

planten in volle bloei en twee net uit de knop. 
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De stenen op het kruis en een levend geloof 
Er liggen twee grote en twee kleine stenen op het kruis.  

Het zijn glanzende stenen. Glanzend als parels. 
Alle vier de stenen worden aangelicht door een lichtstraal uit de Hemel.  

Pure genade. 
 

(We hebben gelezen dat we ‘bij God uitverkoren en 

dierbaar’ zijn en dat Hij ons heeft ‘uitverkoren’.) 
De grote stenen spiegelen Gods licht en genaden door 

naar de planten rechts. 
We zijn kinderen van het Licht en leven in Gods licht, 
maar moeten leren omdat licht door te kaatsen. Gods licht 

moet ons geloof levend maken. Leven uit GENADE !!! 
 

Efeze 2 vers 4 en 5 

Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons 

door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons lief gehad 
heeft, ook toen wij dood waren door de 

overtredingen, met Christus levend gemaakt  
– uit genade bent u zalig geworden –  

 

 
 

De rugzak (van Arian), de brandmelder, de jonge 
plantjes en een volle beker 
 

Zet je volle rugzak met bagage maar bij het kruis.  
Je hebt alleen Gods genade nodig, dat je zelf niets hoeft te zijn, dat God alleen geloof 

van je vraagt, je hoeft geen mooi christen te zijn. Het gaat niet om wat je niet hebt of 
wel hebt, God geeft in Christus dat wat je nodig hebt om tot Hem te komen. 
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Naast de rugzak, maar wel tegen het kruis aan 

zien we nog net de knop van een brandmelder, 
het glaasje is ingeslagen. De glasscherven liggen 

op de grond. 
Er is om hulp geroepen. En die is ook gekomen. 
Halleluja, looft God 

 
Ook zien we, in de voorgrond rechts vier jonge 

planten. Twee met al mooie bloemknoppen en 
twee die nog jong zijn.  
De bladeren van de bloemen “omarmen” elkaar. 

Een woeste voetstap in de modder heeft de 
plantjes bijna vertrapt. 

Ze worden door Christus beschermd, zoals Hij 
beloofd heeft. 
 

 
Op het kruis een volle beker wijn en gebroken 

brood. Christus heeft voor ons geleden.  
De instelling van het avondmaal. 

Lukas 22 vers 19  
“Doe dat tot Mijn gedachtenis”.  
 

Deze overvloeiende beker heeft een dubbele 
betekenis. 

Psalm 23 vers 5 (De HEERE nodigt ons uit.) 
U maakt voor mij de tafel gereed voor de 
ogen van mijn tegenstanders; U zalft mijn 

hoofd met olie, mijn beker vloeit over.  
 

De beker is overvol de wijn stroomt over het kruis. 
Jezus, heeft de beker van Gods toorn leeg gedronken, er is voor Gods kinderen geen 
toorn meer. De beker is nu overvloeiende. De schapen krijgen persoonlijk drinken uit 

de –over vloeiende- beker van De Herder. De enige weg om de beker gevuld te krijgen 
is om met een lege beker naar Hem toe te gaan. Je kunt dan met David zeggen: mijn 

beker is overvloeiende. 
 

Psalm 43 vers 3 en 4  

Zend Uw licht en Uw waarheid;  
laten die mij leiden,  

mij brengen tot Uw heilige berg  
en tot Uw woningen,  
zodat ik kan gaan naar Gods altaar,  

naar God, mijn blijdschap, mijn vreugde;  
en ik U met de harp kan loven,  

o God, mijn God!  
 

De wapenrusting Gods 

In Efeze 6 staat: ‘Bekleed u…’ Juist de actie van het kleden is benadrukt. Het is een 
steeds weer opnieuw aandoen. 

Her en der in het landschap zien we de onderdelen van de wapenrusting. 
 

Efeze 6 vers 11-18 

11 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen 
de listige verleidingen van de duivel.  

12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, 
tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk,  

tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.  
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13 Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt 
bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.  

14  Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het 
borstharnas van de gerechtigheid,  

15 en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie 
van de vrede.  
16 Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u 

alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.  
17  En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van 

de Geest, dat is Gods Woord,  
18 terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking 
bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding 

en smeking voor alle heiligen.  
 

 

 

Biddende handen met een witte duif en de 
regenboog 
Links in de voorgrond, op het kruis, zien we 

biddende handen (het zevende beeld van de 
wapenrusting) een witte duif gaat er op landen.  

 
Lukas 11 vers 13b 
…hoeveel te meer zal de hemelse Vader de 

Heilige Geest geven aan hen die tot Hem 
bidden?  

 
En 

 
 Psalm 143 vers 8 

Doe mij in de morgen Uw goedertierenheid 

horen, want ik vertrouw op U;  

maak mij de weg bekend die ik te gaan 

heb, want tot U hef ik mijn ziel op.  

 
Het kruis is door geschilderd in de regenboog 

kleuren. 
 

Bemoediging en beloften 

 
1 Thessalonicenzen 5 vers 24 
Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen.  

 
Openbaring 2 en 3 

Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie 
overwint,...  

 

- …hem zal Ik te eten geven van de Boom des levens, die midden in het paradijs 
van God staat.  

 
- …zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood.  

 

- …zal Ik van het verborgen manna te eten geven, en Ik zal hem een witte steen 
geven met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan wie 

hem ontvangt.  
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- …hem zal Ik macht geven over de heidenvolken.  
En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf – zij zullen als kruiken van een 

pottenbakker verbrijzeld worden – zoals ook Ik die macht van Mijn Vader heb 
ontvangen.  

En Ik zal hem de morgenster geven.  
 

- …zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen 

uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor 
Zijn engelen.  

 
- …hem zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God maken, en hij zal daaruit 
niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de 

naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de 
hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam.  

 
- …zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en 
Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb.  

 
Dus: 

Ga nu heen in vrede, ga en maak 
het waar 
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