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DE FEESTTIJDEN DES HEEREN (2X) 
De Heere geeft aan zijn volk Israël zeven 

feesttijden.  Alle feesten zijn in één 

schilderij(aquarel) samengebracht. In het 

midden ziet u Sjabbath, van rechts naar 

links(onder) de voorjaarsfeesten als Pesach, 

Feest der ongezuurde broden,  Omertijd, 

Shavuot. 

En van links naar rechtsboven de 

najaarsfeesten als Roosj Ha-Sjana, Yoma en 

Sukkot. 

 

DE ZEVEN KRUISWOORDEN. 

De Heere Jezus heeft zevenmaal gesproken 

toen Hij aan een kruis hing. Dit noemen we 

de zeven kruiswoorden. Daarin heeft Jezus 

heel zijn lijden en sterven verwoord. Van elk 

kruiswoord is een schilderij gemaakt. 

Centraal een doorboorde hand. Iets van dat 

kruiswoord komt terug in het schilderij. Van 

deze zeven kruiswoorden is ook een boekje 

met schilderijen, 7 gedichten en 49 

overdenkingen verschenen.  

VAN WOORD NAAR BEELD.  
Aan de hand van meer dan 40 aquarellen 

gaan we de Bijbel door en zien en horen we 

wie de Heere Jezus is, wat Hij voor ons 

gedaan heeft en wat dat voor ons betekent.  

Wij verzorgen voor uw vereniging, PCOB, Chr. Vr. Passage, 

gemeenteavond etc. een morgen-, middag- of avondvullende 

programma, waarbij we aan de hand van een powerpoint- 

presentatie met Bijbelse schilderijen (aquarellen en olieverf- 

schilderijen) het evangelie vertellen.                        

WIJ KUNNEN U 6 POWERPOINTPRESENTATIES LATEN ZIEN, TE WETEN: 

1. VAN WOORD NAAR BEELD 

2. BIJBELSE FEESTEN- DE VOORJAARSFEESTEN N.A.V. LEV. 23:1-22 

3. BIJBELSE FEESTEN, DE NAJAARSFEESTEN N.A.V. LEV.. 23:23EV 

4. DE ZEVEN KRUISWOORDEN VAN DE HEERE JEZUS. 

5. JESHUA, DE MESSIAS VAN ISRAËL EN VAN DE VOLKEREN(NIEUW!!) 

6. KERST. (NIEUW!!) 

 

 

U kunt ons ook uitnodigen voor een OPEN KERKDAG. Dan richten we 

in samenwerking met u een één of meerdaagse tentoonstelling in, 

aan de hand van een nader te bepalen thema.  

ONS DOEL IS DIENSTBAAR TE ZIJN AAN DE VERSPREIDING VAN HET EVANGELIE                    

( ZIE 1 KOR. 2:2)  

ONZE GRONDSLAG IS DE BIJBEL ALS GODS ONFEILBAAR WOORD.   

 Van de schilderijen zijn ansichtkaarten, posters, lichtjes en boekjes te 

koop. De verkoop is voor het goede doel. Wij steunen twee projecten van 

Messiasbelijdende Joden in Israël.  

 De schilderijen zijn alle van de hand van ds. Sjaak Maliepaard.  

 De afgelopen jaren zijn in meerdere verzorgingshuizen, over het gehele 

land verspreid, schilderijen getoond, die voor de bewoners bemoedigend 

kunnen zijn. 

 Giften aan onze stichting zijn aftrekbaar voor de belasting i.v.m. ANBI 

verklaring. Rek. nr: NL69RABO0341091359 

 Zie voor meer informatie onze websites; 

  www.uituwhand.nl  of  www.drievoudigsnoer.nl      

 

JESHUA, DE MESSIAS VAN ISRAËL EN DE 

VOLKEREN.  
De Heere Jezus is de Messias van Israël en 

van ons, gelovigen uit de heidenen. Zijn 

naam is Jeshua in het Hebreeuws. We zien 

aan de hand van tientallen aquarellen, wat 

dat betekent voor Israël en voor ons.   
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