
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Ik in hen, en U in Mij 
 
 

Psalm 119 vers 114a (de trouwtekst) 
U bent mijn schuilplaats en mijn schild. 

 
Wat is de beste schuilplaats en schild, die je 
hier op aarde kunt wensen. 
 

Johannes 17 vers 23  
(een tekst uit het hogepriesterlijk gebed) 
Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt 
één zijn en opdat de wereld erkent dat U 
Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, 
zoals U Mij hebt liefgehad. 

 
In Christus zijn, is het aller beste. 
En Christus kun je vinden… 
 

Kolossenzen 3 vers 1-4 (Zoeken wat boven is)  
Als u nu met Christus opgewekt bent, 
zoek dan de dingen die boven zijn, waar 
Christus is, Die aan de rechterhand van 
God zit.  
Bedenk de dingen die boven zijn en niet 
die op de aarde zijn, want u bent 
gestorven en uw leven is met Christus 
verborgen in God.  
Wanneer Christus geopenbaard zal 
worden, Die ons leven is, dan zult ook u 
met Hem geopenbaard worden in 
heerlijkheid.  

 
 

Het schilderij van boven naar beneden 
Het schilderij heeft een langwerpige vorm. 
Christus boven, wij onder. 
 
Johannes 17 vers 23 spreekt ook over liefde, Goddelijke liefde. 
Maar ook over een relatie met God. Dat moet blijken uit een levenshouding. 
 

Jokobus 4 vers 5-8. (De verzen 1-4 en 9-12 staan in schril contrast) 
Leven met de Geest. De Geest die de genade geeft.  
5 Of denkt u dat de Schrift tevergeefs zegt: De Geest, Die in ons woont, 
verlangt Die vurig naar afgunst?        
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6 Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de Schrift: God keert Zich 
tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade.  
7 Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u 
wegvluchten.  
8 Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en 
zuiver de harten, dubbelhartigen!  
 

De Geest die God in ons heeft doen wonen, begeert ons met ongedeelde liefde! 
Het spreekt over het Bijbelse motief van de exclusieve relatie van God met zijn volk. 
De Geest, die God in ons heeft doen wonen, is vol van jaloerse verlangens. 
Maar de genade die Hij schenkt is nog groter: ondanks Zijn boosheid is God bereid om 
(door de vergeving) Zijn genade te laten zien. Aan degene die zijn zonde nederig erkent. 
Verzet u tegen de duivel. 
Nader tot God, dan zal Hij tot u naderen.  
Jacobus geeft aan dat, dat niet zomaar kan. 
Je moet je zelf reinigen. 
Het reinigen van de handen is een verwijzing naar de priesters die voordat ze tot 
God kwamen, hun handen moesten reinigen.  
Jacobus stelt de reinheid van de handen en het hart naast elkaar. 
 

 
 
 
De Geest is het die reinigt.  
Maar wel als een jaloerse Geest. 
Duldt geen ander in het hart. 
‘Toe-eigenen van het geloof, door de Geest’  
Deze Geest krijgt een plaats bovenin het 
schilderij, als een stralende lichtvorm.  
 
De bescherming door de Geest. Maar ook 
onder Gods vleugels zoals in Psalm 91 vers 4. 
 
De vleugels als van een aderlaar komen uit 
het licht van de Geest. 
 

Psalm 91 (Gods bescherming in gevaren) 
1 Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten,  
zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.  
2 Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht,  
mijn God, op Wie ik vertrouw!  
3 Want Híj zal u redden van de strik van de vogelvanger,  
van de zeer verderfelijke pest.  
4 Hij zal u beschutten met Zijn vlerken,  
onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen,  
Zijn trouw is een schild en een pantser.  

 
Een belangrijke vraag is: 

Wat doet dat met je, de Geest Gods in je hart. 
Een deel uit het gesprek met de Samaritaanse vrouw 

Johannes 4 vers 13 en 14 
Jezus antwoordde en zei tegen haar: Ieder die van dit water drinkt, zal weer 
dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in 
eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal 
in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.  
 
Note:  
In andere Bijbelvertalingen wordt voor het woord ‘bron’ ook wel ‘fontein’ gebruikt.                 2 



 

 
 
De fontein vol van blijdschap,  
als een rivier vol van vrede. 
Jezus in mijn hart, ik heb U lief. 
 
 
Deze fontein is in een reliëf verwerkt. 
Alleen met licht van opzij zie je de fontein goed. 
Het is de werkelijkheid in je leven. 
De fontein is er wel maar niet altijd even zichtbaar. 
 
Een fontein die uit je hart omhoog spuit, gerichtheid naar God. 
Maar druppelt ook weer naar beneden en daar hebben 
anderen het voordeel van. 
 
In Jesaja belooft de HEERE dat hij altijd bij ons is en ons wil 
helpen. Ook als het allemaal niet zo mee zit, en ons innerlijk 
is, als een dorre streek. 
De HEERE komt met Zijn levend water en wij zullen zijn als 
een bron, een fontein. 
Om daarmee ook voor andere een bron te zin om tot geloof 
te komen.  
 
 

 
Jesaja 58 vers 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.  

 
Psalm 84 spreekt over het zelfde 

Psalmen 84 
6 Welzalig de mens van wie de kracht in U is  
– in hun hart zijn de gebaande wegen.  
7 Gaan zij door het dorre dal van de moerbeibomen,  
dan maken zij God tot hun bron;  
ook zal de regen hen overvloedig bedekken.  
8 Zij gaan voort van kracht tot kracht,  
zij zullen verschijnen voor God in Sion.  
9 HEERE, God van de legermachten, luister naar mijn gebed,  
neem het ter ore, o God van Jakob. 
 
12 Want God, de HEERE,  
is een zon en een schild,  
de HEERE zal genade en eer geven,  
Hij zal het goede niet onthouden  
aan wie in oprechtheid zijn weg gaat.  
13 HEERE van de legermachten,  
welzalig de mens die op U vertrouwt.  

 

‘Zon en schild’ staat er in vers 12. 
Als we leven in Gods licht dan is dat ook ons schild 
En de duivel zal weg vluchten. Zoals we hebben kunnen lezen in Jacobus.                3 



 
 
De bloemen en aren in het schilderij 
 
Midden links zijn zonnebloemen  
geschilderd = gerichtheid op Christus. 
 

Aan de rechterzijde amandelbloesem. 
Amandelbloesem staat voor het  

betrouwbare Woord van God. 
Wat God zegt, beloofd, zal Hij doen.  

Lees Jeremia 1 vers 11 en 12. 
 
Links in de waterstralen van de fontein korenaren  
De Geest die in onze harten werkt, zal ook zorgen dat we 
vruchten zullen dragen. 
 
Net zoals het terug vallende water van de fontein, zullen 
ook deze vruchten er zijn voor de ander. 
 
 

Onderin het schilderij, zijn twee rozen geschilderd. Als je heel goed kijkt zie je 
hartvormen. Die harten zijn jullie zelf. 
Rhodé betekent roos. 
En rozen passen ook goed bij een twaalf en een half jarige bruiloft. 
Het wordt een witte en een rode roos. Wat verbondenheid betekent. 
In bloei komen, gaven jullie aan. God in je hart voelen. 
 

Op de twee rozen de hand van God. 
De derde bescherming 

- leven in Gods licht beschermd door de Geest. 
- leven onder Gods vleugels, de adelaars vleugels. In Zijn schuilplaats. 
- de hand van HEERE die op je rust. Wat kan ons nog gebeuren (zondag 1) 

Lees ook het bekende hoofdstuk Romeinen 8.  
-Het leven door de Geest 
-De eerstelingen van de Geest 
-Meer dan overwinnaars. Met name de verzen 38 
en 39. Noch dood noch leven, noch engelen noch 
machten enz. ons zal kunnen scheiden van de 
liefde van God in Christus onze HEERE. 
 
Om deze intieme relatie met De HEERE aan te 
geven is het beeld uit Openbaring 1 gebruikt. 

 
Openbaring 1 vers 15b-18 
15b …en Zijn stem klonk als het geluid van 
vele wateren.  
16 En Hij had zeven sterren in Zijn 
rechterhand en uit Zijn mond kwam een 
tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn 
gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht.  
17 En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, en Hij legde Zijn 
rechterhand op mij en zei tegen mij: Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste 
en de Laatste,  
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18   en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle 
eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de 
dood zelf.  

 
Midden in de fontein, het Woord Gods als een tweesnijdend scherp zwaard verbonden 
met de Geest. De vleugels van de arend maken onderdeel uit van het zwaard. 

Efeziërs 6 vers 17b en 18a (een onderdeel van de “wapenrusting van God”) 

…  en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden.  
Laat u bij het bidden leiden door de Geest,… 

 
 

Tot slot 
Psalm 36 vers 8-11 
8 Hoe kostbaar is Uw goedertierenheid, o God!  
Daarom nemen de mensenkinderen de toevlucht  
onder de schaduw van Uw vleugels.  
9 Zij worden verzadigd met de overvloed van Uw huis;  
U laat hen drinken uit Uw beek vol verrukkelijke gaven.  
 
10 Want bij U is de bron van het leven;  
in Uw licht zien wij het licht.  
11 Strek Uw goedertierenheid uit over wie U kennen,  
en Uw gerechtigheid over de oprechten van hart.  
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