
 

 

Loflied op de almacht en genade van God 
De hoop op de zaligheid  

 

 
Schilderij naar aanleiding van de volgende teksten 

-  Psalm 33 vers 22 de trouwtekst  
Uw goedertierenheid, HEERE! zij over ons; gelijk als wij op U hopen. 

-  Psalm 27 vers 14 belijdenistekst 
Wacht op den HEERE, zijt sterk, en Hij zal uw hart versterken, ja, wacht 
op den HEERE.  

-  Johannes 15 vers 9 belijdenistekst 
Gelijkerwijs de Vader Mij liefgehad heeft, heb Ik ook u liefgehad;  
blijft in deze Mijn liefde.  
 
 
 

-  Ook moet de trouwkaart een plek krijgen in het 
schilderij. Vliegende zwanen boven een rietkraag. 
 

-  Psalm 84 vers 4 
Zelfs vindt de mus een huis, en de zwaluw een nest voor 
zich, waar zij haar jongen legt, bij Uw altaren, HEERE der 
heirscharen, mijn Koning, en mijn God!  

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het 
schilderij 

 
Na bestudering van de opgegeven teksten (zie ander document) kunnen we al de teksten 
samenvatten in één bijbelgedeelte. Een aantal kernwoorden zijn onderstreept. 

 
1 Petrus 1 vers 2b - 9 
 
2b De hoop op de zaligheid  
3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig 
Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de 
opstanding van Jezus Christus uit de doden,  
4 tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard 
wordt voor u. (Psalm 33 vers 12) 
5 U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die 
gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.  
6 Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd – als het nodig is – bedroefd 
door allerlei verzoekingen,  
7 opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat 
en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de 
openbaring van Jezus Christus.  
8 Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar 
gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde,  
9 en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen.  
 
Vers 13 
Daarom opschortende de lenden uws verstands, en nuchteren zijnde, hoopt volkomenlijk op 
de genade, die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.  
 

 Vers 19 
19 Maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt 
Lam;  

 
Vers 23 - 25 
23 Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het 
levende en eeuwig blijvende Woord van God.  
24 Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. 
Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen;  
25 Maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid; en dit is het Woord, dat onder u 
verkondigd is.  

 



Het Beeld 
Het schilderij is opbebouwd in een spiraal. 
Een spiraal met het uitzicht op de wederkomst van Christus. 
 
We gaan van buiten naar binnen toe. 
 
Links bovenaan 
Een volle trosdruiven waar Gods Licht opvalt.  
(Johannes 15 Die draagt veel vrucht)  
 

 
Linksonder naar rechts   
Zijn bloemen geschilderd met muziek namen. 
(Psalm 33 Muziekinstrumenten) 
- Fluitenkruid -Trompetnarcis - Hoornbloem - Viooltjes - Sneeuwklokjes  
- Grasklokjes - Klaproos 

 
Rechtsonder  
Biddende handen  (Psalm 27 en 84)   
met een tjilpende mus er op (Psalm 84) 

De mus maakt ook muziek en prijst zijn Schepper.  
De biddende handen vloeien over in een rots.  
(Psalm 27 een veilige Rots)  

Tegen de rots een nest met jonge zwaluwen (Psalm 84) 
 
Op de Rots zien we twee silhouetten (Johan en Corine) (Psalm 27) 
Jullie staan veilig op de Rots en kijken hoopvol naar de Toekomst  
(Psalm 33 en 27)  
 

Rots met een hoofdletter, het is jullie fundament. 
Jullie staan in Het Licht vanuit de Hemel. Het Licht als een 
bescherming, een Schild. (Psalm 84 Zon en Schild, Zijn Licht) 
 
Lichtstralen uit de Hemel om jullie heen. (Dat staat in Psalm 33) 
 
Het Licht in stralen van een ster. 
  Openbaring 22 vers 16  (één van de laatste verzen uit de Bijbel) 

Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om ulieden deze dingen te getuigen in de  
Gemeenten. Ik ben de Wortel en het geslacht Davids, de blinkende Morgenster.  

 
De bloemen, de vogels, het landschap is dat niet allemaal Gods Schepping! (Psalm 33) 

 
Boven jullie de twee vliegende Zwanen.  
Zwanen kiezen elkaar voor het leven. Christus heeft ons gekozen. 
 

De moraal van Johannes 15 vers 16 
Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u 
gesteld, dat gij zoudt heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht 
blijve; opdat, zo wat gij van den Vader begeren zult in Mijn Naam, Hij u 
dat geve.  
 



We zijn inmiddels bovenaan in het schilderij. 
 
We gaan verder in de spiraal naar de het lijden van Christus onze Hoop en naar het 
Lam van de overwinning, 
 

 
De spiraal is geschilderd in de kleuren van de 12 edelstenen van het fundament 
Het nieuwe Jeruzalem, De Wederkomst (Psalm 33 en 27) 

Openbaring 21 vers 19 en 20 
1 Jaspis, 2 Saffier, 3 Chalcédon, 4 Smaragd. 5 Sardónix, 6 Sardius, 
 7 Chrysoliet, 8 Beryl, 9 Topaas, 10 Chrysopraas, 11 Hyacinth, 12 Amethyst.  

 
 
De kleuren zijn met parelmoerglans geschilderd. 

Openbaring 21 vers 21 
En de twaalf poorten waren twaalf paarlen, een 
iedere poort was elk uit een paarl; en de straat der 
stad was zuiver goud; gelijk doorluchtig glas.  
 
De spiraal gaat naar links toe en daar is het Kruis in 
combinatie met het Anker van onze hoop geschilderd. 
Want ons anker ligt bij de HEERE, (Psalm 33Julie trouwtekst en 27) 

Het kruis met bloeddruppels en het touw van het anker 
eindigt in de gevouwen handen. 
 
 

 

Hebreeën 6 vers 18, 19 en 20 
18 Opdat wij, door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat     God liege, 
een sterke vertroosting zouden hebben, wij namelijk, die de toevlucht genomen hebben, om 
de voorgestelde hoop vast te houden;  
19 Welke wij hebben als een anker der ziel, hetwelk zeker en vast is, en ingaat in het 
binnenste van het voorhangsel;  
20 Daar de Voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van 
Melchizédek, een Hogepriester geworden zijnde in der eeuwigheid.  

 

De spiraal gaat verder naar binnen en wordt 
één en al glans en schittering. 
Uiteindelijk komen we in het centrum aan bij het 
Lam van de Overwinning. 
Het Lam en achter grond zijn beide met witte verf 
geschilderd het Lam is dik geschilderd waardoor 
het alleen zichtbaar is met licht van opzij. 

 

We komen uit bij 
Christus 
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