
Psalm 127 
1 Een pelgrimslied van Salomo.  
 
Als de HEER het huis niet bouwt,  
vergeefs zwoegen de bouwers;  
als de HEER de stad niet bewaakt,  
vergeefs doet de wachter zijn ronde.  
 
2 Vergeefs is het  
dat je vroeg opstaat,  
je laat te ruste legt,  
je aftobt voor wat brood –  
hij geeft het zijn lieveling in de slaap.  
 
3 Kinderen zijn een geschenk van de HEER,  
de vrucht van de schoot is een beloning van God.  
4 Als pijlen in de hand van een schutter,  
zo zijn kinderen, verwekt in je jeugd.  
 
5 Gelukkig de man  
wiens koker is gevuld  
met pijlen zoals zij.  
Hij staat niet te schande  
als hij zijn vijanden aanklaagt in de poort.  

 

 
De psalm verhaalt van mensen die onderweg zijn. Het is een pelgrimslied. 
Maar ook over hard werken “zwoegen” staat er. Een huis bouwen… 
We krijgen alles van de HEERE. 
Kinderen zijn een geschenk van de HEER, staat er. 
Als pijlen in de hand van de schutter, gelukkig de man die, die pijlen heeft. 
De berijmde versie is daar heel duidelijk over “door zonen, tot zijn hulp bereid.”                         1 



De Heer weet wie hem 
toebehoren’ 
 

2 Timoteüs 2 vers19 
.Maar het fundament dat God gelegd heeft, ligt onwrikbaar 
vast en draagt het opschrift: ‘De Heer weet wie hem 
toebehoren’ en ‘Laat ieder die de naam van de Heer noemt, 
onrecht uit de weg gaan’. 
 

. 

De boodschap in het schilderij 
In het rechterdeel van het schilderij zijn mensen onderweg, gereinigd door het bloed 
van Christus, zij lopen op het Fundament, de Hoeksteen. 
 
De kijker moet zich het één en ander afvragen: 

- “Aan welke kant sta ik eigenlijk” 
- Keuze: God of de duivel. Nu of nooit.  
- Wie niet tegen ons is, is voor ons. (Marcus 9 vers 40 en Lucas 9 vers 50 

- Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? (Romeinen 8 vers 31b) 
 

 
Kolossenzen 1 vers 6 en 10-14 
Evangelie en verzoening  

Overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het, ook bij u, vanaf de 
dag dat u over Gods genade hoorde en de ware betekenis ervan 
begreep 
 
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.  
 
Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te 
delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht.  
Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons 
overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing 
heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.  
 
Jesaja 28 vers 16 
Maar dit zegt God, de HEER:  
Ik leg in Sion een fundament met een uitgelezen  
grondsteen, een kostbare hoeksteen.  
Wie zijn vertrouwen daarop grondvest,  
hoeft geen andere toevlucht te zoeken.  
 
Een reactie van God op spotters die een verbond met de duivel 
gesloten hebben. God zal hen vernietigen. 
 

Jesaja 28 vers14-17 
Daarom, hoor de woorden van de HEER, jullie spotters,  
leiders van het volk van Jeruzalem.  
 
Jullie zeiden:  
‘Wij hebben een verbond gesloten met de dood,  
met het dodenrijk zijn we een verdrag aangegaan.                                                         2 



Wij houden ons schuil in bedrog en verbergen ons in leugens.’  
 
Ik zal het recht als meetlint hanteren en de gerechtigheid als schietlood.  
De hagel vernietigt de schuilhoek van je bedrog,  
het water spoelt jullie schuilplaats weg. 
 

 
We komen in het linkerdeel van het schilderij 
Daar moet je niet zijn. Daar wil je niet zijn. 
Rechts het stevig Fundament een Rots 
Aan de linkerzijde van het schilderij zien we dorens en distels en een vuurvlam. 
een draaikolk met balken en planken. 
In deze golven zien we de wrakstukken van een verkeerd gebouwd huis drijven. 
 
Christus zegt: 

Lucas 6 vers 48 en 49 
Hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en het 
fundament op rotsgrond legde. Toen er een overstroming kwam, beukte het 
water tegen het huis, maar het stortte niet in omdat het degelijk gebouwd was.  
Wie wel naar mijn woorden luistert maar niet doet wat ik zeg, lijkt op iemand 
die een huis bouwde zonder fundament, zodat het meteen instortte toen het 
water ertegen beukte en er alleen een bouwval overbleef.’ 

 
Luister naar de HEERE en je wordt gezegend. 
 

Psalm 127 vers 1 
Als de HEER het huis niet bouwt,  
vergeefs zwoegen de bouwers;  
 

 

We zien nog meer aan de 
linkerzijde 
Rechts het overwinnende Kruis en het 
reinigende bloed. 
 
Christus heeft overwonnen en ons van de 
eeuwige dood verlost.  
 
Links de overwonnen draak/schorpioen, 
dodelijk verwond, een schorpion zonder 
angel maar nog wel met z’n klauwen. 
 
 
Openbaring 12 vers 7-9 en 12 
Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn 
engelen bonden de strijd aan met de draak.  
De draak en zijn engelen boden tegenstand maar werden 
verslagen; sindsdien is er voor hen in de hemel geen 
plaats meer. De grote draak werd op de aarde gegooid. 
Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt 
genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn 
engelen werd hij op de aarde gegooid. 
12 Daarom: juich, hemel, en allen die daar wonen!  
Maar wee de aarde en de zee: de duivel is naar jullie 
afgedaald! Hij is woedend, want hij weet dat hij geen 
tijd te verliezen heeft.’ 
                                                                                                                                                            3 



Wie willen het verkeerde, deze verliezer, de duivel achterna gaan? Niemand toch? 
Wel overwonnen door Christus maar deze duivel gaat nog steeds tekeer. 
Wee de aarde, geliefde broeders en zusters, wees standvastig. 
 

1 Korintiërs 15 vers 54b-58 
‘De dood is opgeslokt en overwonnen.  
Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel?’  
De angel van de dood is de zonde, en de zonde ontleent haar macht aan de 
wet. Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de 
overwinning geeft.  
Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en 
onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het 
besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.  

 

We komen nu in het middendeel van het schilderij 
 

 

Judas 1 vers 20, 21 en 23 
Maar u, geliefde broeders en zusters, moet uw leven 
bouwen op het fundament van uw zeer heilige geloof. 
Laat u bij het bidden leiden door de heilige Geest, houd 
vast aan Gods liefde, en zie uit naar de barmhartigheid 
van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven 
zal schenken. 
Ontferm u over wie twijfelen en red anderen door hen 
aan het vuur te ontrukken.  
.  
 
Matteüs 25 vers 35, 36 en 40 
Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had 
dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een 
vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en 
jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij,  
ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.”  
 
En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles 
wat jullie gedaan hebben voor een van de 
onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat 
hebben jullie voor mij gedaan.” 
 

Heb uw naaste lief als uzelf. 
We zien een helpende hand als een scheiding of een 
brug tussen het volgen van de duivel en het volgen van 
Christus. Tussen donker en licht. 
 

Het is niet de rechterhand van God. Het lijkt op de hand van iemand die al op het 
Fundament staat, maar ook andere daar wil hebben. De HEERE tegemoet. 
De hand is hulpvaardig, beschermt en richt de gebogenen op. 
Het is onze opdracht om elkaar te helpen om de juiste weg te vinden. 
Om naar elkaar om te zien, onze naasten die niet zonder die hulp verder kunnen. 

 
De hand is deels in de kleuren van  
het logo van TOP-TOTAAL geschilderd.  
TOP-chaletbouw, “Maatschappelijk betrokken”. 
 
 
Uit 2 Tomoteüs 2 vers 19 komt de titel van het schilderij. 
Gods Woord, gaat daar verder:                                                                                                       4 



2 Timoteüs 2 vers 25b en 26 
Dan brengt de Heer hen misschien tot inkeer, zodat zij de waarheid leren 
kennen en ontsnappen uit de valstrik van de duivel, die hen levend 
gevangen heeft genomen en hen dwingt zijn wil te doen. 

 
Terug in het rechterdeel van het schilderij 
Op de hoeksteen, zagen we de schoenen al en andere mensen die op weg zijn. 
Psalm 27 verhaalt over de kinderzegen. 
 
 Psalm 27 vers 3 en 4 

Kinderen zijn een geschenk van de HEER,  
de vrucht van de schoot is een beloning van God.  
Als pijlen in de hand van een schutter,  
zo zijn kinderen, verwekt in je jeugd.  

 
Er zijn 6 pijlen rechts in het schilderij geschilderd. 
Tegen en naast de bebouwing, de wand van het 
huis/chalet. 
 
Geheel rechts gaat de bebouwing over op de vruchten. 
De vruchten waaraan je de oprechte Christen zult 
herkennen. In dit geval druiven.  
Lees Johannes 15 over “De ware wijnstok”. 
In Lucas 6 staat daar ook veel over. 

Lucas 6 vers 48 en 49 is al eerder aangehaald, 
betreft het bouwen op het juiste fundament en waar 
zo iemand op lijkt…  
 
Zowel het linker als het rechterdeel van het schilderij worden benoemd in: 
Lucas 6 vers 43 - 48 
Een goede boom brengt geen slechte vruchten voort, en evenmin brengt een 
slechte boom goede vruchten voort.  
Elke boom kun je aan zijn vruchten kennen, want van distels pluk je geen 
vijgen en van doornstruiken geen druiven.  
 
Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, 
maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; 
want waar het hart vol van is daar loopt de mond van over.  
 
Waarom roepen jullie “Heer, Heer” tegen mij, maar doen jullie niet wat ik zeg?  
Ik zal jullie vertellen op wie degene lijkt die bij me komt, naar mijn woorden 
luistert en ernaar handelt: hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis…. 
Enz. 

 
In de achtergrond worden de kleuren van een regenboog geschilderd. 
Het verbond van de HEERE. Een helder wit kruis met bloed druppels. 
Reinigend bloed van Christus aan het kruis. Het Lam als geslacht.  
Bloed dat reinigt staat er in de Bijbel o.a. in 1 Johannes 1. 
 

1 Johannes 1 vers 5 - 9 
Licht en duisternis (staat boven dit hoofdstuk geschreven) 
Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: 
God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis.  
Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het 
duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid.  
Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar 
verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle            5 



zonde. 8 Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de 
waarheid niet in ons.  
9 Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze 
zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.  

 
In Romeinen 8 vers 31 – 39 (lees het gehele hoofdstuk) 
Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus?  
Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard?  
 
Ook broeders en zuster die in Het Licht, op het juiste fundament wandelen, zullen 
tegenspoed kennen. 

 

2 Timoteüs 2 vers 15 
Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. 
Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig 
regelrecht de waarheid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De schoenen en de hand beelden iedereen uit, die recht op hun doel afgaan: 
de hemelse prijs waartoe God hun door Christus Jezus roept.  
“God lief hebben met geheel hun hart, ziel en verstand en hun naaste lief 
hebben als zichzelf.” 

 

Filippenzen 3 vers 13 - 16 
Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één 
ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt.  
Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus 
Jezus roept.  
Hierop moeten wij ons allen als volmaakte mensen richten. Mocht u er op enig 
punt anders over denken, dan zal God het u wel duidelijk maken. 
In ieder geval, laten we op de ingeslagen weg voortgaan.  

 
Verlangen naar God 
Kees Aalbers 
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