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maandag 3 juli 2017  

Het Meesterwerk van God

God op de troon 

Ik weet van een mens in Christus, veertien jaar is het geleden (of het in het lichaam was, weet 
ik niet, of dat het buiten het lichaam was, weet ik niet, God weet het) dat die persoon 
weggevoerd werd tot in de derde hemel. En ik weet van die persoon (of het in het lichaam of 
buiten het lichaam was, weet ik niet, God weet het) dat hij weggevoerd werd naar het paradijs 
en onuitsprekelijke woorden gehoord heeft, die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken. 
(2 Korintiërs 12: 2-4, NBG51)

Het lijkt misschien vreemd, maar Paulus spreekt hier over zichzelf in de derde persoon omdat 
hij niet wil roemen over zijn visioenen en openbaringen. Paulus wil zich slechts op zijn 
zwakheid laten voorstaan en God de eer geven. Hij ontving een glimp van de hemel en hoorde 
in het paradijs woorden die niet doorverteld mochten worden. 
De hemel en al Wie en wat daarin is, is van een andere orde dan wij ons kunnen voorstellen. 
Het is te groots, we kunnen het niet aan. We kunnen als zwak, sterfelijk mens niet God zien en 
blijven leven. (Exodus 33:20) 

Zondag lazen we uit Openbaring 4. Johannes zag een geopende deur in de hemel en mocht 
daarvan wel getuigen. Maar het is zo anders dan op aarde dat hij beelden moet gebruiken die 
voor mensen herkenbaar zijn. Dat is behelpen, maar hoe moet het beter? 

Henk sprak over de verzen 1,2 en 6,7, waarin we lezen over de troon in de hemel en Wie 
daarop gezeten is en daaromheen nog 24 tronen, met daarop 24 oudsten. Henk: 'Ongelooflijk, 
God deelt zijn macht met mensen, zonder Zijn almacht te verliezen.' 

Bij de hemel moest ik vroeger vooral denken aan 'de gouden straten, paarlen poorten en 
glazen zee'. Moet allemaal ongekend mooi zijn, maar het allerbelangrijkste van de openbaring 
aan Johannes is volgens mij toch dat God op de troon zit! Johannes krijgt een blik in het 
hierboven en hierna en ziet: God op de troon. Wat we er hier en nu ook van bakken, waar we 
misgaan en/of somber van worden: Het loopt God niet uit de hand! Wat een geruststelling. En 
wat goed dat Hij dat aan Johannes heeft laten zien om door te geven. Om door te geven!

Heb je ook weleens de neiging bij een boek al vóór het einde, als het te spannend wordt, even 
stiekem te kijken naar het slot? Kijken hoe het afloopt. De Openbaring ('onthulling') staat 
inderdaad achteraan, maar in de Bijbel kom je ook tussendoor van alles tegen wat met de 
uiteindelijke (eind)overwinning van God/Jezus te maken heeft. Ezechiël, Daniël, woorden van 
Jezus in de evangeliën. We kunnen het nodig hebben als het te spannend wordt. Of als we 
somber worden van de toestanden en omstandigheden. We mogen weten: God is op de troon!
En Hij wil mensen in het midden van de troon... Ongekend, onvoorstelbaar maar de waarheid 
van God! 

Gebed
Heer, bij U zijn... wat willen we meer dan dat? Maar hoe onvoorstelbaar is het wat U ervoor 
overheeft dat wij bij U zijn! Heer, help ons ons leven daar naar in te richten. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Exod%2033
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2Cor%2012
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Rev%204


dinsdag 4 juli 2017   

Het Meesterwerk van God

In de hemel staat een deur open …

Daarna keek ik omhoog. En ik zag in de hemel een deur openstaan. Weer hoorde ik de stem die 
klonk als een trompet. De stem zei: “Kom naar boven, dan laat ik je zien wat er vanaf nu zal 
gebeuren.” (Openbaring 4:1, NBV). 

Johannes, de schrijver van het boek Openbaring, verblijft in ballingschap op het eiland Patmos. 
Hij is aan het einde van zijn leven als hij een visioen krijgt. Wat hij ziet schrijft hij op …
Johannes ziet een open deur in de hemel. Hij wordt uitgenodigd om de hemel in te gaan, en 
vanuit de hemel zal hij zien ‘wat er vanaf nu zal gebeuren’. Hij krijgt vanuit de hemel een blik in 
de wereldgeschiedenis en wat er zal gebeuren. 

In de hemel staat een deur open … soms zou je net als Johannes wel even naar binnen willen 
kijken. En misschien zou je vanuit de hemel ook wel een blik op je eigen leven willen werpen en
willen weten wat er zal gebeuren. 

Soms zijn er periodes in je leven dat je het gevoel hebt dat er deuren dicht gaan. Je wordt 
ontslagen, je wordt ziek, je relatie loopt stuk … het leven loopt anders dan je had verwacht. Wij
weten niet wat er zal gebeuren. Maar toch .. soms gaat er een deur dicht .. maar in de hemel 
staat een deur - voor jou - open! Hoe bemoedigend is dat! Jezus houdt ook jouw leven in zijn 
hand, en weet wat er zal gebeuren. Hij opent ook voor jou nieuwe deuren.  

De vakantieperiode staat voor de deur. Een periode om - waar van toepassing en mogelijk - uit 
te rusten van je (vrijwilligers)werk, de drukte van je gezin, de zorg voor je ouders, en al je 
andere bezigheden. Een periode om terug te kijken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken 
naar het nieuwe jaar. Misschien zijn er voor je gevoel deuren dicht gegaan. Misschien zijn er 
ook nieuwe deuren voor je geopend?!

Om over na te denken
De vakantieperiode geeft de rust om na te denken: welke deuren zijn dicht of juist open 
gegaan? Wat is je verlangen? Welke deuren zullen zich mogelijk het komende jaar voor je 
openen?

Gebed
Jezus, dank U wel dat er in de hemel een deur openstaat! Wilt U mij helpen te vertrouwen dat 
U met mij meegaat als deuren sluiten en er nieuwe deuren opengaan! Wilt U mij de moed en 
de kracht geven om - samen met U - nieuwe deuren te openen. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Rev%204


woensdag 5 juli 2017  

Het Meesterwerk van God

Onthulling

Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon, de wezens en de 
oudsten; het waren er oneindig veel, tienduizend maal tienduizenden, duizend maal duizenden. 
Met luide stem riepen ze: ‘Het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe, en 
alle kracht, eer, lof en dank.’ Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, 
alles en iedereen hoorde ik zeggen: ‘Aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de 
dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid.’ De vier wezens antwoordden: ‘Amen,’ 
en de oudsten wierpen zich in aanbidding neer. (Openbaring 5:11-14)

Als kind vond ik het altijd reuze spannend om een cadeau uit te pakken. Wat zou er in zitten? 
Als het papier een beetje doorzichtig was, probeerde ik al te zien wat het was, Als ik de 
Openbaring van Johannes lees, bekruipt me ditzelfde gevoel wel eens. Ik kijk door het papier 
heen, maar ik zie nog niet wat het is. Of in ieder geval begrijp ik het nog niet.

Johannes geeft ons een inkijkje in de hemel. Wat hij ziet gaat zijn voorstellingsvermogen te 
boven. Hij probeert het ons in de woorden van Openbaring duidelijk te maken, maar wat hij 
gezien heeft is misschien wel niet in woorden te vatten. In zijn boek 'Het meesterwerk van God'
legt Henk Binnendijk dit principe uit met een voorbeeld. Stel je eens voor dat je een haring uit 
de Noordzee haalt, in een vissenkom meeneemt en Amsterdam laat zien. Daarna gooi je de vis 
terug in de Noordzee. Al zou de haring aan de andere vissen proberen uit te leggen wat hij 
gezien had, ze zouden het niet begrijpen, want ze kunnen zich niets voorstellen van die andere 
wereld.

Dit voorbeeld helpt me ook om me er bij neer te leggen dat ik het wezen van God niet zal 
kunnen vatten. Dat ik niet hoef te begrijpen waarom God bijvoorbeeld ellende toestaat. In 
ieder geval in dit leven op aarde nog niet. Het woord 'Openbaring' of 'Apocalyps' betekent ook 
'onthulling'. Als ik de verzen hierboven uit Openbaring 5 lees, dan verlang ik naar dat moment 
van onthulling. Samen met ontelbaar veel andere gelovigen God de eer kunnen geven die Hem 
toekomt. Mij met al die anderen neerwerpen in aanbidding. Dan hoef ik niet meer door een 
papiertje naar het cadeau te kijken, maar dan is het papier eraf en mag ik onze Heer zien zoals 
Hij is. Samen met jou?

Gebed
Heer Jezus, woorden schieten mij te kort. Ik aanbid U!

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Rev%205


donderdag 6 juli 2017  

Het Meesterwerk van God

Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn

“Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in 
om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar 
breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.” (Matteüs 
6:20,21)

Ik heb er al eens eerder over geschreven; over het meisje van een jaar of achttien, dat op straat
door Henk Binnendijk werd aangesproken. Hij vroeg haar: “Mag ik je een vraag stellen?” “Mag 
het ook een serieuze vraag zijn? Geloof je in God?” Ja, antwoordde ze en ze begon direct 
enthousiast te vertellen dat ze er zo naar uitzag en naar verlangde om naar de hemel te gaan 
en Jezus daar te ontmoeten. Om dicht bij Hem te zijn. 

Ik was van dezelfde leeftijd als het meisje. En ik zag iets in haar dat ik ook wilde. Tot die avond, 
dat ik naar dit TV-programma zat te kijken, dacht ik dat ik het wel prima vond om een plekje 
‘achter in de hemelzaal’ te krijgen. Als ik maar binnen was! Dat was voor mij voldoende.

Maar nadat ik de liefde voor haar Heer zo duidelijk op haar stralende gezicht gezien had, dacht 
ik: dat wil ik ook! Ik ben op zoek gegaan en heb de Vader en Jezus en de heilige Geest leren 
kennen. En ik ben net zo verliefd geworden als het meisje dat ik zag op TV.

Ik verlang naar de hemel om heel dicht bij God te zijn. Hij is mijn allergrootste Schat. Een schat 
die ik nooit meer kan kwijtraken. Hij houdt van mij zoals Hij ook van jullie houdt. Maar we 
moeten die liefde wel beantwoorden. Door tijd met Hem door te brengen. Door alle dagen te 
praten en te wandelen met Hem. ‘Maar daar heb ik helemaal geen tijd voor’, zeg je misschien. 
Dat kan zo zijn. Maar dan moet je misschien eens kijken welk deel van je tijd je gebruikt voor je 
schatten hier op aarde. 

Die schatten zullen allemaal vergaan. Durf je ze op te geven om er iets moois van 
eeuwigheidswaarde voor terug te krijgen? Corrie ten Boom schreef: de hemel is geen 
bedenksel of een sprookje; de hemel is een plaats, die bereid is voor mensen, die bereid zijn.

Gebed
Heer, maak ons bereid om heel dicht bij U te komen. Wakker uw liefde in ons aan, zodat de 
wereld ook aan ons kan zien, dat er een geweldige God is om te ontmoeten!

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matt%206
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matt%206


vrijdag 7 juli 2017 

Het Meesterwerk van God

We naderen het einde van het seizoen 2016/2017 met het jaarthema 'Geraakt & Geroepen'. De
dichter van het PddW-team schreef hierover een gedicht dat verwijst naar zowel Paulus in 
vroeger tijd als naar ons anno nu. Als titel schreef hij 'Getuigen' boven het gedicht omdat 
Geraakt & Geroepen tot getuigen leidt.

Getuigen

Geraakt te zijn door het eeuwig Woord
Maakt harten week en zinnen zoet
Vertrouwd met Liefde die bekoort
Meer passie voor vergoten bloed

Geroepen als Damascusganger
Werd Saulus stilgezet en blind

Drie dagen donker en steeds banger
Zijn leven was God niet gezind

Geraakt is Paulus weggegaan
En ziende werd de doop voltrokken

Nieuw kleed van Christus aangedaan
Volgeling bij de Weg betrokken

Geroepen tot discipelschap
Het leven gaat Zijn offer velen

Gedreven tot apostelschap
Aan anderen de Christus delen

Geraakt te worden, gezonden te zijn
Kent diepe vreugde en ware vrede

'Kom tot Hem' is een dagelijks refrein
Die opdracht neemt ook stenen mede

Geroepen tot heilig getuigenis
De Geest werkt toegang tot de Vader

Bevrijd van angst en duisternis:
Breng medeburgers tot Hem nader!



zaterdag 8 juli 2017

Henk Binnendijk sprak zondag over Openbaring 4: 1,2 en 6,7. 
Titel: Het Meesterwerk van God. 
Het is ook de titel van Henks nieuwste boek. In dit boek komen veel lijnen samen - leven, Bijbel,
prediking, geloof, geschiedenis - en komen uit bij het hart van het Evangelie. Waar ging en gaat 
het leven om? Waar komt het uiteindelijk in de Bijbelse boodschap op aan en hoe zal het met 
de aarde en de hemel verdergaan? Henks boek over Openbaring onthult een schitterend 
vergezicht: het onovertroffen Meesterwerk waar God aan werkt en waarvan de mens alleen 
nog maar kan dromen. 
Vanuit de verzen die zondag gelezen werden, ging Henk in op de troon en de levende wezens in
het midden van de troon. God wil mensen in zijn troon! 

Wat heeft jou geraakt in de dienst? Hoe heeft God daarin tot je gesproken? 

Wat is voor jou een/het meesterwerk van God in je leven? Hoe heeft dit jouw leven beïnvloed? 
Deel je dit met anderen? Raakt dit ooit zijn waarde kwijt?

Hoe dank of dien je God hier (nog) voor? Hoe zou je dit tot Zijn eer in je dagelijks leven (meer) 
kunnen gebruiken? 

************ 

Dit is de laatste Preek door de Week van dit seizoen. De schrijvers gaan genieten van een 
periode van rust en verfrissing. Het team wenst een ieder een goede zomerperiode toe. 

Leestips voor de zomer
Ben je op zoek naar goede lectuur voor in de zomerperiode, dan zijn dit beslist aanraders:
– Het meesterwerk van God, Henk Binnendijk
– Een geest van terreur, Tass Saada
– Ik ben de kerk, Thom S. Rainer, naar Nederland gebracht door samenwerking van een aantal 
Nederlandse kerken, waaronder De Meerkerk. (verkrijgbaar vanaf 4 juli)

Bovenstaande boeken zijn verkrijgbaar in de boekenhoek van De Meerkerk.
Voor meer informatie over deze boeken, zie het Meerkerknieuws dat op 2 juli uitkwam.
Daarin verder ook mooie artikelen over de uitwerking van waar we als Meerkerk voor staan en 
voor gaan. 
Neem gerust een paar extra exemplaren mee om uit te delen! 

*******************

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Rev%204


Meerkerk
Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft
dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de
aarde kwam. Door Zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in
een open relatie met God en met elkaar.

Missie
We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus.
We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten
Daarvoor  zijn  tal  van  activiteiten  ontwikkeld  voor  alle  leeftijden,  waaronder  de  wekelijkse
samenkomsten op zondagochtend om 09:00 en 11:00 uur. Nieuwkomers in de kerk kunnen zich
opgeven voor de Introductie Cursus, maar wilt u eerst meer weten over het christelijk geloof,
dan kunt u ook eerst vrijblijvend de Alpha Cursus volgen.

Correspondentie: 
Postbus 699
2130 AR Hoofddorp
IBAN  NL07 ABNA 0456 1173 26 
RSIN  802147306

Kerkelijk centrum:
Bennebroekerweg 515 
2132 MD Hoofddorp
Tel: (023) 562 65 63

Kantoor: 
IJweg 1100 
2133 MH Hoofddorp
Tel: (023) 563 58 72

U kunt ook corresponderen via e-mail: info@meerkerk.nl  
webadres: www.meerkerk.nl

De diensten zijn regelmatig te beluisteren via Groot Nieuws Radio (op zondag om 10:00 uur, 
1008 AM) en Seaport Radio (zondags 18:00 uur, 107,8 FM en 89,0 MHz op de kabel)

Preek door de week en PddW + dagelijks per e-mail ontvangen?
Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun 
je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de 
Bijbel door te lezen.


