
Welzalig die Hem verwacht 

 

Leven in Zijn bescherming 
 

Psalm 146 vers 5 (trouwtekst) 
Welzalig is hij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft,  
die zijn verwachting stelt op de HEERE, zijn God,  

 
- Johannes 1 vers 1-18 vooral vers 12 

Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te 
worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;  

- Psalm 121 vers 1 en 2 
Ik sla mijn ogen op naar de bergen,  
vanwaar mijn hulp komen zal.  
Mijn hulp is van de HEERE,  
Die hemel en aarde gemaakt heeft.  

 

Het schilderij 
De handen van de HEERE met daarin een grote lelie. 
Een lelie door de HEERE gedragen. 
Zo’n tere bloem, de bloembladen zijn fragiel en doorzichtig geschilderd, wordt door 
God al beschermd en verzorgt. 
Mattheüs 6 vers 28, 29 en Lucas 12 vers 27 

Let op de lelies, hoe zij groeien. Ze werken niet en spinnen niet, en Ik zeg u 
dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze.  

 
In de lelie zien we het volgende beeld:  

- De binnenzijde is met parelmoerverf geschilderd naar helder wit toe. 
- De kleur van de binnenzijde van de bladen overheerst de jaspis kleur. 

 Openbaring 21 vers 11 
 Zij had de heerlijkheid van God, en haar uitstraling was als een zeer 
 kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis.  



 
Met de lelie in de handen van de HEERE is 
aangeven dat we ons bij de HEERE veilig en 
geborgen voelen. Maar ook dat we Hem 
verwachten. Het nieuwe Jeruzalem uit 
Openbaring 21 en 22.  
De volgende beelden zijn daarvoor gebruikt. 
 

- Via de bloembladen krijgen we een 
doorkijk naar het Nieuwe Jeruzalem, in 
het binnenste van de lelie. 

 
- In het helder witte hart van de bloem zien 

we het Lam Gods.   
 

- Vanuit het Lam Gods komen lichtstralen.   
 

- De meeldraden van de lelie zijn in de regenboog kleuren geschilderd. Over de 
handen veranderen de lichtstralen in regenboogkleuren. Als teken van Zijn 
verbond. 

 
- Boven het Lam is het Kruis, in een perspectief geschilderd, Christus heeft voor ons 

geleden en voor onze zonden betaald. 
 
Over het onderste blad stroomt water. 
Openbaring 21 vers 6 en 7 

En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin 
en het Einde. 
Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water 
des levens.  
Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal 
voor Mij een zoon zijn.  

Openbaring 22 vers 1 en 2 De rivier van levend water  
En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als 
kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam.  
In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier 
bevond zich de Boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt – van 
maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot 
genezing van de heidenvolken.  

 
 
Links en rechts van het water de Boom de levens. 
Het water is overvloedig geschilderd, zelfs over de lijst.  
 
 
 
 
 

Terug naar de binnenzijde van de lelie. 
Op de binnenzijde van de bloembladen links en rechts, dus aan weerskanten van het 
stromende water, zien we juichende mensen die de HEERE loven. 

Psalm 146 begint met Halleluja! Vers 2 en 7 
Mijn ziel, loof de HEERE.  
Ik zal de HEERE loven in mijn leven,  
ik zal voor mijn God psalmen zingen zolang ik er nog ben.  
Die de onderdrukten recht doet,  
Die de hongerigen brood geeft.  

 



 

De boodschap in het schilderij 
Welzalig die Hem verwacht.  
Uitzicht op het Nieuwe Jeruzalem 
Dicht bij de HEERE, in Zijn handen. Als een tere bloem. 
Leven in de HEERE 
 
Buiten de bescherming van de HEERE is het slecht leven. 
Geen uitzicht, geen bescherming, geen Levend water. 
Maar... 
...er is nog wel Licht. Licht van de HEERE straalt door. Loop naar dat Licht toe en je 
zult rijkelijk worden beloond met een geweldig uitzicht en Levend Water.  
Eeuwige vreugde. 
 
 

Daarom zien we buiten de lelie en de handen. 

De Alfa en Omega op het achter paneel geschilderd.  
Links en rechts. Met witte dikke verf zodat het door de 
schaduwwerking zichtbaar wordt. 
 Psalm 146 vers 10 
De HEERE zal voor eeuwig regeren;  
uw God, Sion, is van generatie op generatie.  
 
Achter de handen met de lelie zien we verdorde 
bloemen. 
Wie niet leeft in de HEERE valt er buiten.   

Psalm 146 vers 3 en 4 
Vertrouw niet op edelen,  
op het mensenkind, bij wie geen heil is.  
Zijn geest gaat uit hem weg, hij keert terug tot zijn 
aardbodem; op die dag vergaan zijn plannen.  
 

 
De verdorde bloemen zijn geschilderd in een mooie heldere omgeving met stralen. 
“God heeft niet losgelaten:” Het Licht van God is er nog steeds. 
Johannes 1 vers 5 en 12 

En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet 
begrepen.  
Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven 
kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;  
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