
 

In bloei komen bij Jezus 
Opwekking: 642 De rivier (deel) 
Al mijn zonden, al mijn zorgen, 
neem ik mee naar de rivier. 
Heer, vergeef mij en genees mij. 
Vader, kom, ontmoet mij hier. 
 
Want dit water brengt nieuw leven 
en verfrist mij elke dag. 
't Is een stroom van uw genade, 
waar 'k U steeds ontmoeten mag. 
 
Kom ontvang een heel nieuw leven, 
kom en stap in de rivier. 
Jezus roept je, Hij verwacht je 
 
 

Het schilderij 
Kom ontvang een heel nieuw leven, 
kom en stap in de rivier. 
Het schilderij is vanuit het water geschilderd, alsof je zelf in de rivier staat. 
Een rivier van Levend Water laat je leven weer bloeien. 
O ja, de zorgen en verdriet van het verleden en wellicht in het heden kunnen we hierdoor 
wel, samen met Christus, dragen. 
 

Ga naar de rivier en ontvang wijsheid en inzicht, Gods genade 
en kracht om te dragen. 



 
Kolossenzen 1 vers 9 en 10 

Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. 

We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht 

die zijn Geest u schenkt. 

Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig.  

U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet, uw kennis van God zal groeien  

en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en 

alles te verdragen.  
 
Aan de rechterzijde zien we bomen  
Psalm 1 vers 3 

Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water.  

Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet.  

Alles wat hij doet komt tot bloei.  

 
Er zijn 5 bomenstammen twee groten en 3 jongere bomen (jullie gezin). 
De takken van de grote bomen, die omarmen elkaar. 
Eén grote boom heeft lang geleden stormschade opgelopen. 
Geknakte takken, de kop is er uit gewaaid, maar de boom is wel 
verder gaan groeien. 
 
De bomen staan met hun wortels in het stromende water. 
De zorgen, de stenen in het water.  
 
In de achtergrond spelen 3 kinderen en 1 volwassen persoon in het water. 
Ze bouwen steen stapels in het water. 
Jij bent de kijker in de rivier.  
Jouw steen stapel staat links in de voorgrond van het schilderij. 
Helemaal links in het schilderij, tegen de steen stapel staat je volle rugzak. 
Ook in het Levende Water gezet, als het ware bij de HEERE neergelegd.  
 

Voorin het schilderij, tegen jouw steen stapel aan, een bos rozen. 
Twee bloeiende rode rozen, drie rode rozen in knop (weer jullie 
gezin) Het Licht speelt ook hierom heen.  
Maar: 
In de bos rode rozen zit ook één witte roos. Wat verbondenheid en 
eenheid symboliseert. 
Verbonden met Christus. 
 
Johannes 14 vers 20 en 21 

Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en 

dat ik in jullie ben.  

Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij 

liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij 

aan hem bekendmaken.’  

 
Om de bos met rozen een drievoudig koord. 
(jullie trouwtekst)  
Een drievoudig koord om jullie gezin met Christus verbonden. 
Het touw gaat via het Leven Water naar de bomen en verbindt die ook aan elkaar. 
Dan gaat het touw weer door het water naar het Licht in de achtergrond. Naar God. 
 



Prediker 4 vers 12 

En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar 

met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet 

snel stuk te trekken.  
 
In de achtergrond zien we de bergen 
Psalm 121 vers 1 - 3 

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp?  

Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.  

Hij zal je voet niet laten wankelen, hij zal niet sluimeren, je wachter.  
De bergen waar het Levende water vandaan komt 
EN 
Waar het Licht vandaan komt. 
Dat Licht  speelt tussen de bomen door. (ochtendlicht. Lees psalm 143 ver 8 en nog veel 
meer psalmen). In het Licht de silhouetten van je gezin 
Schijnt vol op jouw stapel stenen en zet je volle rug zak in de schaduw. 
Dus Levend Water en leven in Gods beschermende Licht. 
 
Geheel links, amandelbloesems  
Wat aangeeft dat we priesters zijn. Amandelbloesem staat voor reinheid. 
De staf van Aäron bloeide met amandelbloesem. 

Lees Numeri hst. 17 vers 8.  
Openbaring hst. 1 vers 6 en in hst. 5 vers 10 staat beschreven dat wij priesters zijn en 
dus door God verkozen. 

De lampen standaard in de Tabernakel was versierd met Amandelbloesem. 
De zenvenarmige kandelaar stond er om licht te geven. Begrijp dus het beeld van de 
amandelbloesem!  

Lees Exodus hst. 25 vers 31-40 en in hst. 37 vers 17-24 
 
Geheel rechts achter de bomen de regenboog (op de kop). 
Water en licht geven een regenboog. 
We leven in het Verbond. 
 

 
Moraal: 

Jesaja 48 vers 17 en 18 
Dit zegt de HEER, je bevrijder, de Heilige 
van Israël:  
Ik ben de HEER, jullie God, die jullie 
onderricht in je eigen belang,  
die jullie leidt op de weg die je gaat.  
Luisterde je maar naar mijn geboden, 
dan zou jouw vrede zijn als een rivier, en 
je gerechtigheid als de golven van de zee 

 
Jeremia 31 vers 4 
Ik breng je weer tot bloei.  
Je zult weer dansen in de rei  
en de tamboerijnen laten klinken.  
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