
 
 

 
 
 
 

 
 

Wie is wijs? 
Psalm 107 vers 43a 

 
 

Wie is wijs? 

Die neme deze dingen waar; en dat 
zij verstandelijk letten op de 

goedertierenheden des HEEREN.  
 

 

 
Job verklaart, dat de wijsheid 

alleen van God komt  
Job 28 vers 28 
Maar tot den mens heeft Hij gezegd: Zie, de vreze des Heeren is de wijsheid, en van 

het kwade te wijken is het verstand.  
 

 

Centraal in het schilderij De Bijbel (de basis waaruit we willen leven) met lint.  

Laat de kinderen tot mij komen 
Lucas 16 vers 18 

 
Kinderen rondom de Bijbel hand-in-hand. De arm om iemand geslagen. 
Blank, bruin en Syndroom van Down 

Kortom een vrolijke kring. Sommige, verscholen en andere die je stoer aankijken. 
En weer anderen die, met rode wangen, aan het werk zijn. 

Maar wel met elkaar om Gods Woord. 
Alle kinderen leven/spelen samen om de Bijbel er is geen enkel kind die de Bijbel 
de rug toekeert. 

 
 

De twee kinderen in de voorgrond zijn met letters 
en cijfers aan het werk en leggen de tekst, Lucas 16:18 
 

Op de Bijbel valt van bovenaf licht. 
 

-Twee kinderen gooien elkaar een bal toe. De wereldbol. 
- Kinderen die onderzoeken en nieuwsgierig zijn. (boven de wereldbol) 

- Kind met een lammetje. 

- Kind met bloemen, vast voor een zieke buurvrouw. 
- Kinderen die naar school gaan. 

- Een heel blij kind. 
- Een klein kindje met een brilletje. Die mocht van de grote 
jongens vooraan staan. 

 
Achter de kinderen zien we de school met de kerk. 

De ramen met de regenboog 
Het lijkt, dat uit de ramen de kleuren van de regenboog 

als een soort luchtlichtstralen naar boven stralen. In de 
lucht wat vogels, in de voorgrond een konijn. 
 

 
 



Links in de voorgrond (De Akker) 

Vanaf het kind in de voorgrond, is ontkiemend tarwe zaad 
geschilderd. Symbool voor de ontwikkeling. 

Maar ook symbool voor onze afhankelijkheid. 
Wij zaaien God geeft de wasdom. 
Daarboven 7 volle aren. Eens zullen we volmaakt 

zijn.  
 

Rechts in de voorgrond (De Rank)  
- Onder een bloeiende druif 
- Daarboven trossen druiven 

Ook hier een groei fase alleen nu eenvoudiger 
uitgebeeld. Maar wel zeven trossen, wat ook weer 

toekomstige volmaaktheid uitbeeldt. 
 
In de achtergrond bovenin.  

De lucht is zoals eerder beschreven in regenboogkleuren. 
Een regenboog ontstaat door de aanwezigheid van licht en water.  

Het Licht wat op de Bijbel schijnt en Levende Water dat 
neerkomt op het blije/vrolijke Chineesje. 
Licht en water, symbool voor groei en wasdom door God gegeven. 

Licht en water geven samen ook de regenboog. Gods Verbond. 
Het Licht omvat de kinderen en omarmt ze als het ware (Veilig 

nest. Dicht bij de Heere) 
 

 

 
Drie lichte partijen in het schilderij 

 
Geloof  
Bovenin in het schilderij. 

Hoop  
Rechts achter de kinderen het anker van de hoop. 

Zorg dat het anker in stevige grond wordt verankerd en niet in 
drijfzand wegzinkt. 

 
Liefde 

Een lichtend hart achter de kinderen links. 
 

Als troost en opdracht, naar kinderen toe die het best moeilijk hebben in leren 

en in hun geestelijke gesteldheid. 
Psalm 126 vers 6 

Die het zaad draagt, dat men zaaien zal, gaat al gaande en wenende; 

maar voorzeker zal hij met gejuich wederkomen, dragende zijn schoven.  

 

Psalm 92 vers 13 tot en met 16 

De rechtvaardige zal groeien als een palmboom; hij zal wassen als een 
cederboom op Libanon.  
Die in het huis des HEEREN geplant zijn, dien zal gegeven worden te 

groeien in de voorhoven onzes Gods.  
In den grijzen ouderdom zullen zij nog vruchten dragen;  

zij zullen vet en groen zijn,  
Om te verkondigen, dat de HEERE recht is; Hij is mijn Rotssteen, en in 
Hem is geen onrecht. 
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