
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik stel mij de HEERE 

voortdurend voor ogen 

Psalm 16 vers 8a 

 
 
 
 
 
Petrus haalt psalm 16 aan in zijn toespraak op de Pinksterdag. 

 
Handeling 2 vers 25 en verder 
Want David zegt over Hem: Ik zag de Heere altijd voor mij, want Hij is aan mijn 
rechterhand, opdat ik niet zou wankelen. 

 
Het schilderij 
Jij staat middenin het schilderij. 
Je stelt je de HEERE voordurend voor ogen.  
Wat zou je dan kunnen zien? 
 

Ezechiël 1 vers 26 
En boven het gewelf dat boven hun hoofden was, was iets met het 
uiterlijk van een saffiersteen, iets wat leek op een troon. En daarboven, 
op wat op een troon leek, was iets wat leek op een mens. 
 
Openbaring 4 vers 2 en 3 
En meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond 
een troon in de hemel, en op de troon zat Iemand. 
En Hij Die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en 
sardius. En er was een regenboog rondom de troon, die 
eruit zag als een smaragd. 

 
 



 

Het kruis als een vuurvlam  
van de Geest in je opgesloten 

 
Handelingen 2 vers 16-18 
Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël: 
En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn 
Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw 
jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. 
En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn 
Geest uitstorten en zij zullen profeteren. 

 
Gods beschermende handen om je heen. Distels worden opzij gehouden. 
Je loopt het kleurrijk pad van het leven. Een route gericht op het kruis. 
Je zorgen als een kleurrijke pad aan de voet van het kruis. 
Een pad vol hobbels en oneffenheden, duidelijk geen geplaveide weg. 
Maar wel beschermt en ten LEVEN. 
 
 
Psalm 16 vers 8-11 
8 Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen; 
omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. 
9 Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich, 
ook zal mijn lichaam veilig wonen. 
10 Want U zult mijn ziel in het graf niet verlaten, 
U laat niet toe dat Uw Heilige ontbinding ziet. 
11 U maakt mij het pad ten leven bekend; 
overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht, 
lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Heer is het Licht op mijn pad 
Kees Aalbers 
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