
 

Oogcontact met God 
Mijn Heere en mijn God 
 
In het schilderij zijn 3 belangrijke bijbelteksten verwerkt . 
 
Belijdenis tekst: Alfred 

Johannes 20 vers 28 
Thomas antwoordde en zei tegen Hem: Mijn Heere en mijn God! 

Nadat Thomas de wonden in de handen en zijde van Christus had gezien 
Erkende Thomas vol dat Christus zijn God is, waardig om aanbeden te worden. 
Mijn Heere, dus niet algemeen maar persoonlijk. 
 
Belijdenis tekst:Hannah 

Openbaring 2 vers 10b 
Wees trouw tot in de dood… 

De tekst gaat verder “en Ik zal u de kroon van het leven geven.” 
 
God zien en erkennen dat Hij de enige is. 

Mattheüs 6 vers 22 
De lamp van het lichaam is het oog; als dan uw oog oprecht is, zal heel uw 
lichaam verlicht zijn; 

 

Het schilderij 
Als ondergrond in het schilderij (niet opvallen) is een oog geschilderd, een iris met 
een pupil. Het zien van Gods daden. 
 
Paulus is er stelling over, het zien van God om ons heen. Wie dat ziet leeft in God! 
Lees het scheppingsverhaal in Genesis.       1 



Maar nog indrukwekkender wordt het als God aan Job verschijnt en eens even aan 
Job laat zien wat die schepping echt inhoud. Lees de laatste hoofdstukken van Job 
maar eens, vanaf hoofdstuk 38. Je wordt er stil van. 
 
Romeinen 1 
Paulus zag dat goed, niemand, maar dan ook niemand heeft een excuus dat hij God 
niet zou kennen. Ook al hebben ze nog nooit over God gehoord, ze kunnen HEM 
zien in ZIJN schepping. En als God Zijn oog op je heeft gericht, we zijn immers 
een deel van Zijn schepping, zorg dan dat je oogcontact met HEM houdt.  
 

Romeinen 1 vers 18-21 
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. 
21Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of 
gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig 
hart is verduisterd. 

 
 
 

Wie ogen heeft, laat hij zien wat de 
Geest de gemeente laat zen. 
 
De pupil is blauw van kleur, waarin de 
wereldbol zichtbaar is, we zien Israël, 
Nederland en Afrika. 
 

Blauw is een de kleur van 
onschuld, ruimte en eeuwigheid. 
In oude schilderijen zul je Maria 
altijd in een blauw kleed 
geschilderd zien. 

 
De iris is groen van kleur.  
 

De groene kleur staat voor, jong 
leven en vruchtbaarheid. Maar 
ook voor vrede, welvaart en hoop.  

 
Het kruis is in een groot perspectief geschilderd, boven de wereldbol.  
Het kruis, overschaduwd de gehele wereld. Christus heeft voor iedereen geleden. 
De vraag is, zien we ook allemaal op naar dat kruis, willen we leven aan de voet van 
dat kruis? Bij de bron? 
In het kruis de spijkergaten. De handen van Christus bovenin het schilderij met de 
spijker wonden. “Mijn Heere en mijn God” zei Thomas. 
 
De bron van levend water bij de voet van het kruis 

Johannes 7 vers 37 - 39 

En op de laatste, de grote dag van het feest [het Loofhuttenfeest], stond Jezus daar en 
riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. 
Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit 
zijn binnenste vloeien.        2 



(En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; 
want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.)   

 
Tot Christus komen onder het kruis. Het kruis, waar de bron van het Leven is. 
Waar je zelf tot een bron zult worden. Een bron voor andere.  
Samen met andere op weg.  
We leven niet voor nu, maar we leven naar Christus toe. 
 

Meerdere Bijbelgedeelten over de Bron van het Leven 
-Psalm 36 vers 10  

Want bij U is de bron van het leven; 
In Uw licht zien we het licht 

-Joel 3 vers 18 (en van de bergen…) 
-Ezechiël 47 vers 1-12  (de Tempelbeek. De moerassen worden niet gezond) 
-Jesaja 44 vers 3 (Ik zal Mijn geest over u uitgeiten)  
-Jesaja 55 vers 1 (O, dorstigen kom tot de wateren..) 
-Openbaring 21 (wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven…) 

 
In het kort 
Het kruis op een berg, op de wereldbol. Voor iedereen.  
Aan de voet ontspringt een bron. 
Het water stroom van de berg af. Wij zijn die stroom van leven water. 

Johannes 7 vers 38 
Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water 
zullen uit zijn binnenste vloeien. 

 
Het water stroomt links en rechts de berg (pupil) af.  
De pupil uit over de iris naar het wit van de oogbol.  
In de oogbol zijn betekenisvolle bloemen geschilderd. 
De bloemen hebben voeding nodig. 
Waterdruppels tussen en aan de bloemen. (bijvoorbeeld op de lelie een aan de narcis.  
Daarbij komt ook, dat je met een droog oog niet kunt kijken.  
Dus het water wordt op deze wijze dus wel heel belangrijk. Psalm 36 
 
 
Zonder levend water uit de Bron geen groei en geen zicht op de toekomst. 
 
Water stroom links en rechts de witte oogbol in. 
Rechts, naar de menigte mensen uit Openbaring 19 (de bruiloft van het Lam). 
‘We leven naar Christus toe’  zeiden Alfred en Hannah in hun briefing. 

 
 
De toekomst met de Bruidegom, Christus. 
We zien dit beeld nu nog als in een wazige spiegel.  
Daarom schilderen we deze menigte achter een sluier.  
Middenin de menigte een standbeeld van geloof, hoop en 
liefde, zoals op de trouwkaart.     
          
                                                  
Op de trouwkaart 
Geloof, hoop en liefde 
1 Korintiërs 12 en 13 (NBG 51) 
Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we 
oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik 
volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. 
Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de 
meeste van deze is de liefde.    3 



 
 

Het tweede gebod, naast het eerste: Uw naaste liefhebben als uzelf. Daarin 
vervult u alle geboden.  

Galaten 5 vers 14 (deel van de trouwtekst) 

Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: U zult uw 
naaste liefhebben als uzelf. 

 

Een afgesloten fles met water 
Ezechiël 47 (Tempelbeek, de poelen 
worden niet gezond)  
Linksonder een fles met water, een 
afgesloten fles. Het levende water doet 
niets. Het is er wel, maar het doet 
niets, het stroomt niet. 
Veel mensen zeggen wel van Christus 
te zijn, maar ze laten anderen er niet 
van genieten. Ze laten de grote daden 
van de HEERE niet zien. 
Dat is liefdeloos. (de meeste van deze 
is de liefde. Zo is het toch?) 
 

De fles is op een zwarte ondergrond geschilderd. De zwarte kleur staat voor dood, 
duisternis, ellende, ondergang, enz. 
 

Gebed 
Je zou hier kunnen denken aan een stuk negatief beeld in het schilderij. 
Dat is het ook wel een beetje. Maar het versterkt de ander 95% van het schilderij wel.  
Het water verliest zijn kracht als het stil staat. 
Daarom wordt aan de linkerzijde van het schilderij ook het gebed geschilderd. 
Een gebed voor stromend water. Lees hieronder verder. 

 

Betekenisvolle bloemen gevoed door de bron. 
Het zijn allemaal witte bloemen.  
Witte bloemen staan voor puur-, rein-, fris-, zuiver- en helderheid en eenvoud.  
Maar ook voor stilte, (geen geluid) licht, kalmte, onschuld, natuurlijke liefde, 
volmaaktheid en vroomheid.  
 

- Rechts onderin het oog, narcissen. 
Narcissen staan voor, nieuw leven  
De rechterzijde, boven de narcissen, is ook de plaats in het schilderij, waar de 
toekomst van Openbaring wordt geschilderd (zie hierboven). 
 

- Linksonder, in het oog, tulpen. 
Tulpen staan symbolisch voor gebed. 
Gebed heeft een belangrijke plaats in ons geloofsleven. Gebed om de Geest 
en Bidden voor herleving / opwekking. Veel stromend water. 

 
- Links boven gladiolen. 

Gladiolen staan voor, overwinning en vertouw mij. Op deze plaats in het 
schilderij, bovenin, is dat vertrouwen op God. De overwinning van de zonden. 
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De lauwerkrans van overwinning en van vrede 
De iris wordt gevormd door een lauwerkrans  
Een lauwerkrans van olijftakken. 
Olijftakken staan voor vrede en verzoening. De kleur van de olijftakken is 
natuurlijk groen. Een prachtig beeld van vrede, om het kruis en de bron van water. 

 
Maar er is nog een belangrijke betekenis van die krans 
De Krans / Kroon van de overwinning 

 
Openbaring 2 vers 10b 
Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven. 

De belijdenistekst van Hannah. 
 
Nog meer teksten die over een overwinning gaan. Lees: 

Hebreeën 12 vers 1 en 2 (de wedloop van het leven) 
1 Korinthe 9 vers 24-25 (krans van de overwinning) 
1 Petrus 5 vers 4 (krans ontvangen) 

Deze lauwerkrans of kroon wordt ons aangereikt door Christus zelf. 
Bovenin het schilderij zijn lichtstralen geschilderd, In die lichtstralen ook een kroon (in 
reliëf geschilderd)  
Uit de lichtstralen komen de verwonde handen van Christus en vallen op het kruis. 
 

Vrede zij u! 
Zei Christus tegen zijn discipelen en tegen ons. 
 

De Geest 
Daar mogen we om bidden en er staat in de Bijbel, dat als je in geloof om de Geest 
bidt, dat je die dan ook krijgt. 100% gebedsverhoring. 

 
Lucas 11 
9En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er 
zal voor u opengedaan worden. 
10Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en wie klopt, voor hem 
zal er opengedaan worden. 
13Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven,  
hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen 
die tot Hem bidden? 

 
De onderzijde van de Vredekrans gaat over in de Geest van God. 
Dus krans en de vleugels van de Geest vormen de iris. Het oog van God.   

 
 

De witte lelie,  
Geest en beloften   
Onder de Geest is een witte lelie 
geschilderd als beeld van 
afhankelijkheid. 
Rechts bovenin, vliegen vogels, 
boven de menigte mensen. 

 
Mattheüs 6 Bezorgdheid 
26Kijk 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? 
27Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen?    5 



28En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe 
ze groeien; ze werken niet en spinnen niet; 
29en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één 
van deze. 
30Als 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? 
32Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers 
dat u al deze dingen nodig hebt. 
33Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al 
deze dingen zullen u erbij gegeven worden. 
34Wees 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderin het schilderij “de belofte” van rechts naar links de regenboog kleuren.  

 
Kijk, naar je hemelse Vader! 
Tekst op de trouwkaart 

Psalm 32 vers 8 
Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; 
Ik geef raad, mijn oog is op u. 

 
Het oog van de leermeester (David in deze Psalm) op zijn leerlingen. 
Zou vrij vertaald ook het oog van Christus op ons kunnen zijn. 
 
Tekst op de geboorte kaart 
Jelmer  (Melchior Jan) is 8 juni 2014 geboren 

Psalm 118 vers 23 
Dit is door de HEERE geschied, 
Het is wonderlijk in onze ogen. 

 
Tot slot, de laatste verzen uit de brief van Judas 
24Aan Hem nu Die bij machte is u voor struikelen te bewaren, en u smetteloos te 
stellen voor Zijn heerlijkheid, in grote vreugde, 
25de alleenwijze God, onze Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, 
nu en in alle eeuwigheid. Amen. 

 
 
 

 
De HEERE is mijn Bron 
Kees Aalbers 
O321 320 322 / 0653 660 499 
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