
 
 
 

 
 
 
 
 

Maar wie volharden 
zal tot het einde, … 

 
Mattheüs 24 vers 13 
Maar wie volharden zal tot het einde, 
die zal zalig worden. 
 
 

Inleiding voor het schilderij 
In het schilderij staat de wederkomst 
van Christus centraal. 
Gods eindoordeel, over de goddeloze 
en het eeuwig leven voor hen die 
volharden. 
 

Romeinen 2 vers 6-8 
6Die (=God) ieder vergelden zal naar zijn werken, 
7 namelijk hun die met volharding het goede doen en heerlijkheid, eer en 
onvergankelijkheid zoeken: het eeuwige leven. 
8Hun echter die twistziek zijn en ongehoorzaam aan de waarheid, maar 
gehoorzaam aan de ongerechtigheid, zal gramschap en toorn vergolden 
worden. 
 

Aan de hand van natuurlijke beelden, zoals God die aan ons heeft geopenbaard is 
het schilderij gemaakt. Lees Romeinen 1 vers 20 en Psalm 19 
 

Romeinen 1 vers 18-20 De toorn van God over de heidenen 
18Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle 
goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in 
ongerechtigheid onderdrukken, 
19omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God Zelf heeft het 
hun immers geopenbaard. 
20Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping 
van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige 
kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. 
 
Psalm 19 Schepping en wet vertellen Gods eer 
1Een psalm van David, voor de koorleider. 
2De hemel vertelt Gods eer, 
het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen. 
3De ene dag spreekt overvloedig tot de andere, 
de ene nacht geeft kennis door aan de andere. 
4Geen spreken is er, geen woorden zijn er, 
hun stem wordt niet gehoord. 
5Hun richtlijn gaat uit over heel de aarde, 
hun boodschap tot aan het einde van de wereld. 
...en verder. 
 



Beschrijving schilderij 
 
In de bovenzijde van het schilderij is de wederkomst geschilderd. 

 
 
 
Openbaring 19 vers 11-15  
Overwinning van Christus over de valse profeet 

 
11En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit 
paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en 
waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog 
in gerechtigheid. 
12En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn 
hoofd waren vele diademen. Hij had een Naam, die 
opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf. 
13En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt 
bovenkleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord van God. 
14En de legers in de hemel volgden Hem op witte 
paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. 
15En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij 
daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen 
hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak 
van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God. 
 

Het witte paard is in een reliëf geschilderd, zodat met licht van opzij het te zien is. 
Op de wolken, met bazuin geschal, zegt de HEERE. 
Vanuit Christus zijn lichtstralen geschilderd die eindigen in bazuinen. 
Een ondergaande zon met wolken zijn middenin geschilderd. 
. 

Mattheüs 24:13 en 14  
13Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. 
14En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden 
tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen. 
Vers 30 en 31 
30En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en 
dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon 
des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht 
en heerlijkheid. 
31En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn 
uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van 
de hemelen tot het andere uiterste ervan. 

 
Openbaring 1 vers 7 
Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem 
doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem 
bedrijven. Ja, amen. 

 
Links en rechts  worden de goede en de kwade zaken geschilderd.  
Anders gezegd ‘hen die volharden en de goddeloze. 
 

Deze verbeelding is vanuit Christus geschilderd, dus links is voor de kijker 
rechts van Christus enz. 
 

Mattheüs 25 vers 32 en 33 
32 En voor Hem zullen al de volken bijeengebracht worden, en Hij zal ze van 
elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. 



33 En Hij zal de schapen  aan Zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan 
Zijn linkerhand. 
34 Dan Zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand zijn: Kom, 
gezegende van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf 
de grondlegging van de wereld. 

 
 
 
 
Links in het schilderij worden bloemen met positieve betekenis 
geschilderd. (Dus rechts van Christus) 
Deze bloem staan in het licht. 
 
Van boven naar beneden: 
Gladiool = overwinning. 
Wilgenkatjes. Een wilg staat voor nieuw leven en blijheid. 
Witte en rode rozen staan voor liefde, zuiverheid en de 
combinatie betekent verbonden met Christus.  
Fresia = vertrouwen hebben. 
Zonnebloem, deze staat voor gerichtheid naar God. 
Tussen door klimop = trouw. 
 
 
 
 
 
Rechts in het schilderij bloemen met een negatieve 
betekenis in een donkere achterrond. 
Van boven naar beneden. 
 
Akelei staat voor onbetrouwbaar. 
Goudsbloem = naijver. 
Distels = afweer, zorg en kommer. 
Papaver staat voor hoogmoed.  
Mooi zijn met een verkeerd hart.                                                                                                          
Een dorre tak tussen de bloemen staat voor ondergang. 

 
 
Onderin het schilderij is onze afhankelijkheid van God geschilderd. 
 

Mattheüs 6 vers 25-34 
25 Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat 
u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. 
Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? 
26 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? 
27 Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? 
28 En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe 
ze groeien; ze werken niet en spinnen niet; 
29 en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één 
van deze. 
30 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? 
31Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen 
wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? 
32 Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers 
dat u al deze dingen nodig hebt. 



33 Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al 
deze dingen zullen u erbij gegeven worden. 
34 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. 
 

Vogels, lelie en water 
Twee zwemmende zwanen met 3 
jongen. Jullie gezin. 
De zwanen zwemmen in een ‘stroom 
van levend’ water, hun Koning tegemoet. 
De zwanen zwemmen in een lelie.  
Een lelie betekend afhankelijkheid. 
 
De zwanen zijn knobelzwanen die hun 
nekken in een hart houden. Een 
verwijzing naar jullie 30-jarig huwelijk. 
20 maart 2016 30 jaar getrouwd. 
Denk ook aan de rode en witte rozen. 
Verbonden in het huwelijk met elkaar. 
De zonnebloem, dicht bij de zwanen als 
symbool voor een huwelijk gericht op 
God.  
 
De wilgenkatjes staat ook symbool voor het nageslacht. 
 

Jesaja 44 vers 1-5 Water op de dorstige 
1Maar nu, luister, Jakob, Mijn dienaar, 
Israël, die Ik verkozen heb! 
2Zo zegt de HEERE, uw Maker 
en uw Formeerder van de moederschoot af, Die u helpt: 
Wees niet bevreesd, Mijn dienaar Jakob, 
Jesjurun, die Ik verkozen heb. 
3Want Ik zal water gieten op het dorstige 
en stromen op het droge. 
Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten 
en Mijn zegen op uw nakomelingen. 
4Zij zullen opkomen tussen het gras, 
als wilgen aan de waterstromen. 
5De een zal zeggen: Ik ben van de HEERE, 
een ander zal zich noemen met de naam Jakob, 
weer een ander zal met zijn hand schrijven: Van de HEERE, 
en de erenaam Israël aannemen. 

 
 

Tot slot 
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.  
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