
Soms kan gebeuren dat het leven je overspoeld 

 

Hij houdt je vast 
Christus haalt ons binnen 
 
Naar aanleiding van: 

Johannes 10 vers 27-28 
27 Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij.  
28 Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal 
ze uit Mijn hand roven.  

 
Psalm 18 vers 17 
Hij bood hulp van omhoog, greep mij vast  
en trok mij op uit de woeste wateren,  

 
Psalm 18 is een bijzondere psalm we volgen een aantal verzen: 

 
5 Mij omsloten de banden van de dood,  
de kolkende afgrond joeg mij angst aan,  
6 de banden van het dodenrijk omklemden mij,  
op mijn weg lagen de valstrikken van de dood. 

 
Het grootste deel van het schilderij zijn waterkolken, angst en tegenslag. 

 
7 In mijn nood riep ik tot de HEER, ik schreeuwde naar mijn God om 
hulp. In Zijn paleis hoorde Hij mijn stem, mijn roepen bereikte Zijn oren.  
10 Hij schoof de hemel open en daalde af, 
duisternis onder Zijn voeten,  
 
Rechtsboven de open hemel. We kijken in het Hart van God. 



 
12 Hij maakte van het donker Zijn schuilplaats, trok een tent om zich 
heen van duister water, dichte wolken.  
 
Aan de linkerzijde komt Gods beschermende hand uit het donkere 
water, een enorme golf. Hij beschermt het lelie-bootje.  
(later meer over dat lelie-bootje bij vers 36 van Psalm. 18) 

 
 
17 Hij bood hulp van omhoog, greep mij vast  
en trok mij op uit de woeste wateren,  
18 ontrukte mij aan mijn machtige vijand,  
aan mijn haters, die sterker waren dan ik.  
 

Als we goed kijken zien we dat de persoon in de lelie een touw in z’n handen heeft. 
Het touw is hem/haar kennelijk ontglipt, het staat niet meer strak, het gaat in de 
golven heen en weer. Onder water en boven water. De zorgen overspoelen de 
verbinding met de HEERE. 
Gevaarlijk want in de achtergrond zien we een monster, de duivel die opzoek is naar 
een prooi. 

 
19 Op de dag van mijn ondergang vielen zij 
aan, maar de HEER was mij tot steun.  
20 Hij leidde mij weg uit de nood en gaf 
mij ruimte, bevrijdde mij, omdat Hij mij 
liefhad.            

 

MAAR 
Als we nog beter kijken zien we dat het touw vast 
zit aan de meeldraden van de lelie. 
Het kan gebeuren dat de zorgen je de baas 
worden en dat de verbinding met de HEERE lijkt 
zoek te geraken. 
Als we het touw volgen zien we dat het naar de 
geopende hemel gaat, naar het hart van God. 
Daar ligt ons anker van de hoop. 
 

Hebreeën 6 vers 18b, 19 en 20 
Onze toevlucht is het vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het 
verschiet ligt.  
Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel, en gaat 
ons voor tot voorbij het voorhangsel, waar Jezus als voorloper al is 
binnengegaan, ten behoeve van ons: hij is hogepriester voor eeuwig, zoals 
ook Melchisedek dat was. 
 

De HEERE zorgt zelf wel voor de juist verbinding en haalt ons binnen.  
Hij trekt het touw wel strak, dat hoeven we niet zelf te doen. 
 

21 De HEER heeft mijn onschuld vergolden,  
mij beloond voor mijn reine handen:  
22 ik volgde de wegen die de HEER had gewezen  
en werd mijn God niet ontrouw,  
 
23 zijn voorschriften hield ik voor ogen,  
zijn wetten wees ik nooit af.  

 
Volg het touw naar het einde. Dan is het goed.   



 
28 U bent de Redder van het vertrapte volk,  
wie zich hoog wanen, brengt U ten val.  
29 U bent het die mijn lamp doet schijnen,  
U, HEER, mijn God, verlicht mijn duisternis,   
30 met U storm ik af op een legerbende,  
met mijn God beklim ik de hoogste muur.  
 

Het Licht uit de hemel, het hart van God schijnt je tegemoet. 
Je bent niet alleen. Gods hand als rugdekking varend over 
holle golfen. 
Als een “Scheepke onder Jezus hoede”.  
Ook in dit lied wordt er gezongen over de bescherming van de 
HEERE als de zee “hol” staat, de nood het hoogst is biedt Hij 
het veilige strand. Hij leidt ons daarheen. 

 
31 Gods weg is volmaakt,  
het woord van de HEER is zuiver,  
een schild is hij voor allen die bij hem schuilen.  

 
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?  
Ik ben er van overtuigd dat dood noch leven, engelen 
nog machten noch krachten, heden nog toekomst, 
hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping 
is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God. 
 

Als de HEERE niet voor mij gezorgd had, mij beschermde. Mij binnen haalt. Dan… 
Psalm 124 vers 4 en 5 
Dan had het water ons meegesleurd, de stroom ons overspoeld,  
wij zouden zijn overspoeld door het ziedende water.  

 

Het lelie-bootje 
De lelie staat symbool voor leven in afhankelijkheid. 
Leef in gehele afhankelijk van de HEERE. Echt we hoeven zelf niets te doen. 
Weet waar je anker van de hoop is verankerd. Hij houdt je vast. 
 

Lukas 12 vers 27 en 31 
27 Kijk naar de lelies, kijk hoe ze groeien. Ze werken 
niet en weven niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al 
zijn luister niet gekleed als een van hen. Zoek liever zijn 
koninkrijk, en die andere dingen zullen je erbij gegeven 
worden. Vrees niet, kleine kudde, want jullie Vader heeft 
jullie het koninkrijk willen schenken.  
 
Psalm 18 
36 U was het schild dat mij redde, uw rechterhand 
ondersteunde mij, uw woord maakte mij sterk,  
37 u baande de weg voor mijn voeten, ik wankelde niet.  
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