
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Want voor u is  
de belofte 
 
 

Handelingen 2 vers 39 
Want voor u is de belofte en voor 
uw kinderen en voor allen die veraf 
zijn, zovelen als de Heere, onze 
God, ertoe roepen zal. 

 
 
 
Uitgewerkt in vier bijbelgedeelten: 
(1) Joël 2 vers 28 

Daarna zal het geschieden  
dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op  
alle vlees: uw zonen en uw dochters 
zullen profeteren, uw ouderen zullen 
dromen dromen, uw jongemannen zullen 
visioenen zien. 
 

(2) Efeziërs 2 vers 13 
Maar nu, in Christus Jezus, bent u,  
die voorheen veraf was,  
door het bloed van Christus dichtbij 
gekomen.  

 
(3) Psalm 23 vers 1, 2 en 6 

De HEERE is mijn Herder,  
mij ontbreekt niets.  
Hij doet mij neerliggen in grazige weiden,  
Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.  
Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen  
al de dagen van mijn leven.  
Ik zal in het huis van de HEERE blijven  
tot in lengte van dagen.  

 
(4) Openbaring 2 vers 10 

Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de 
gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van 
tien dagen. Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven.  

 
 
 



Het schilderij 
De ondergrond / achtergrond van het schilderij is water, stromend water een rivier. 
In de rivier, een hart omspoeld door water. 

Opwekking: 642  
Al mijn zonden, al mijn zorgen,  
neem ik mee naar de rivier.  
Heer, vergeef mij en genees mij.  
Vader, kom, ontmoet mij hier. 

 
De rivier van levend water. 
Openbaring 22 met aan beide zijden de Levensboom. Bovenin het schilderij. 
Na de zondeval zijn we van de Levensboom afgesneden. 
De BELOFTE is om wéér toegang te krijgen tot de Levensboom door het lijden van 
Christus. Zijn sterven aan het kruis en Zijn opstanding. De dood is overwonnen. 
Het kruis met bloeddruppels tot in het hart is boven het hart geschilderd. 
 

Een brandend hart van geloof, hoop en liefde 
Het is een brandend hart, brandend van verlangen naar de belofte. (Augustinus) 
De vlammen schieten uit het hart. Helemaal naar boven toe. 
Bovenin de vlam een anker. Het anker van de hoop. 
 

Hebreeën 6 vers 17 - 20 
Omdat Hij aan de erfgenamen van de belofte overvloediger de 
onveranderlijkheid van Zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die 
bekrachtigd met een eed, opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin 
het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen, wij 
die bij Hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt, vast te 
houden.  
Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar 
is en reikt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel.  
Daar is de Voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, Die naar de 
ordening van Melchizedek Hogepriester geworden is tot in eeuwigheid 

 

De aardse drie-eenheid. 1 Johannes 5 vers 6-8 

Een reinigende drie-eenheid van water, bloed en Geest 
In het hart daalt de Geest in de vorm van een witte duif. 
De Geest en het vuur vormen ook een eenheid. 
De Geest reinigt ons. 
Het bloed van Christus heeft ons gereinigd. 
Het water, links in het schilderij, als druppels van de doop, de verbondsbelofte dat we van 
al onze zonden gereinigd zijn in de naam van: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
 

Een nieuw leven, ontmoet Christus in Zijn rivier. 
 
Opwekking: 642  
Al mijn zonden, al mijn zorgen,  
neem ik mee naar de rivier.  
Heer, vergeef mij en genees mij.  
Vader, kom, ontmoet mij hier. 
 

De HEERE zegent u 
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