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maandag 28 mei 2018

Hoop op God. Laat de moed nooit varen!

De weg naar het beloofde land loopt door de woestijn

Hij zei tegen de Heer: “U wilde toch goed voor mij zijn? Waarom doet U mij dit dan aan? Het is 
voor mij te zwaar om voor dit volk te zorgen. Ik ben hun moeder toch niet? Ik moet hen naar 
het land brengen dat U hun beloofd hebt. Maar ik kan het volk toch niet als een kind in mijn 
armen dragen?” (Numeri 11:11,12, BGT)

Een paar jaar geleden kocht ik op een conferentie een schilderij met de tekst: ‘Walk through 
the desert to get to the promised land’. De kunstenares maakte het nadat ze een overdenking 
hoorde naar aanleiding van het genoemde gedeelte uit Numeri. Doordat het schilderij verder 
bijna helemaal zwart en donkerrood is, ziet het er nogal sombertjes uit. Het raakte me diep 
omdat ik op dat moment in een moeilijke periode in mijn leven zat. Het beroerde de pijn waar 
ik toen nog geen woorden aan kon geven. En nog steeds, nu die donkere periode alweer een 
tijdje achter me ligt, geeft dit schilderij me hoop, ondanks al z’n somberheid. Laat me je 
vertellen waarom. 

Het leven van Mozes intrigeert me. Hij ging door diepe dalen, maakte enorme fouten en had 
een zwak karakter. Door de gevolgen van een woede-uitbarsting moest hij vluchten. Hij redde 
zijn vege lijf maar van zijn hoge status aan het hof van de farao was niets meer over dan een 
leven in de anonimiteit als schaapsherder. Wat zal hij zichzelf en misschien ook God vaak 
verwijten hebben gemaakt. ‘Zoveel kansen gehad, en moet je nu eens naar me kijken’.
En dan komt plotseling dat intrigerende. Middenin dat nietszeggende leven pakt God hem op. 
In het geval van Mozes gebruikt Hij hem om grootse dingen te doen. Hoe donker en 
onbetekenend een leven ook lijkt, het wordt door God gezien. 

Je kijkt nu misschien naar je eigen leven en realiseert je dat jouw leven in niets op het door 
God aangeraakte leven van Mozes lijkt. Gelukkig staan er in de Bijbel genoeg andere 
voorbeelden. Bijzonder is het verhaal van Jezus over het muntje van de weduwe. Hoe klein de 
daad of hoe onbeduidend het leven, het wordt gezien. 

Ons leven lijkt soms op een zware tocht door een droge woestijn. We moeten er dwars 
doorheen. Maar weet, je bent op weg naar wat God heeft beloofd. Wie je ook bent, wat je ook 
doet, je wordt gezien. Dat is de hoop die het schilderij uitbeeldt. Een hoop die zeker is, een 
hoop die eeuwig is. 

Gebed
Heer, help mij mijn ogen gericht te houden op wat U heeft beloofd. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Numeri-11:11-12


dinsdag 29 mei 2018

Hoop op God. Laat de moed nooit varen!

Geloofscrisis

Maar Mozes antwoordde het volk: “Vrees niet, staat vast, en ziet het heil des Heeren, dat Hij 
heden aan ulieden zult doen.” (Exodus 14:13)

Geloofscrisis. Stel je voor je bent gevlucht voor de Farao, weliswaar bevrijd van slavernij, maar 
nu voor een onmogelijke situatie: voor je de zee en achter het leger van Farao. Zou je niet in 
een crisis raken?

Er staan veel voorbeelden in de Bijbel van mensen die na een opleving toch in een crisis 
raakten. Denk eens aan Elia na het gebeuren op de Karmel (1 Koningen 18), hij raakte op de 
berg in een diepe depressie (1 Koningen 19). Of Petrus, vol geloof stapte hij uit de boot. “Heer, 
als U het bent, zeg dan dat ik over het water naar u toe moet komen.” (Matteüs 14:22-33) Maar
even later zag hij de golven en begon bevreesd te worden. Geloofscrisis. Kun je erin terecht 
komen als christen? Misschien niet zo’n leuke vraag na Pinksteren. Wat moet je doen in zo’n 
situatie? Wat deed Mozes als leider van het volk? Hij deed drie dingen, belangrijke dingen om 
te onderstrepen in je Bijbel: 
‘Vrees niet, staat vast, ziet op het heil des Heeren’.

Vrees niet: makkelijk gezegd, de Israëlieten stonden voor een onmogelijke situatie. En toch, een
goede raad: raak niet in paniek. Je emoties kunnen vooral in tijden van crisis je overal naartoe 
slepen. Een nuchter advies kan je steun geven.

Staat vast: dat is een moeilijke opgave. In een crisis word je heen en weer geslingerd. Een raad: 
ga bij enkele mensen die je goed kennen te rade. Een tweede raad is: blijf Gods woord lezen 
ook al heeft het voor je gevoel geen of weinig effect. In een voor mij moeilijke tijd las ik het 
boek Jesaja door. Geen makkelijk boek, maar achteraf waren dat tijden van rust.

Ziet het heil des Heeren: de Israëlieten zagen de zee voor zich, Petrus zag de golven, Elia 
twijfelde eraan of er nog gelovigen waren overgebleven. Jij en ik zien de omstandigheden. 
En Mozes? Hij zag op dat moment het heil, de redding, die God 'heden' zal geven.
Mozes vertrouwde, bleef vertrouwen op Gods beloften. Keek niet op de omstandigheden maar
op zijn God. Het doet mij denken aan de aansporing in de Hebreeënbrief: daarin gaat het ook 
over met volharding de wedstrijd lopen en… onze blik op Jezus houden, de Grondlegger en 
Voltooier van ons geloof. (Hebreeën 12:2)

We staan er niet alleen voor: God bracht een scheiding in het water van de Rode Zee, een engel
zocht Elia op en voedde hem, Jezus reikte Petrus de hand.

Geef nooit op, geloven is leren vertrouwen, iets wat je alleen maar met heel je hart en ziel kunt
doen.

Gebedssuggestie
Ga niet alleen door ’t leven, die weg is u te zwaar, laat Eén u sterkte geven, ga tot je Middelaar. 
(uit Johannes de Heer 53) 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Hebreeen-12:2
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-14:22-33
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woensdag 30 mei 2018

Hoop op God. Laat de moed nooit varen!

Kijk in de richting waar je naar toe wilt

Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet 
ziet. Want door dit (geloof) is aan de ouden een getuigenis gegeven.
Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat 
het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. (Hebreeën 11 vers 1 t/m 3, NBG51)

De titel bovenaan dit stukje hoorde ik laatst van iemand die een slipcursus had gedaan. Hier 
leerde hij wat te doen wanneer je auto in een achterwielslip raakt:
"Kijk in de richting waar je naar toe wilt. Onbewust handel je namelijk in de richting waar je 
naartoe kijkt. Je kunt dus bedenken wat dat betekent als je naar het gevaar (bijvoorbeeld de 
boom of de sloot) blijft kijken."

Voor mij heeft kijken in de goede richting ook alles te maken met hoop en daarmee met geloof.
Het bijbelgedeelte hierboven heeft voor mij in de loop der jaren meer inhoud gekregen. 
Vroeger legde ik de nadruk op het geloof als 'het bewijs der dingen, die men niet ziet'. Dat hielp 
mij om zeker te zijn van mijn geloof. Later kreeg het andere deel van dit vers meer betekenis 
voor mij: 'Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt.' Tijdens stormen in mijn 
leven was het met name hoop die mij op de been hield. Hoop dat God een moeilijke situatie 
zou ombuigen of misschien wel zou gebruiken voor iets beters. Dat kon ik van tevoren nooit 
zien. Zoals ons bijbelgedeelte eindigt: 'zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het 
waarneembare'.

Hoop is voor mij in deze tijd belangrijker dan ooit. Al eerder schreef ik over mijn zoon die 
ernstig ziek is. Ik hoop op genezing en kies ervoor om juist daaraan te denken. Door in dit alles 
mijn blik op Jezus te richten krijgt die hoop voor mij nog meer betekenis. En als iemand het 
voorbeeld heeft gegeven van kijken in de richting waar je naartoe wilt, dan is het Jezus zelf wel.
In zijn moeilijkste uren koos Hij ervoor om te denken aan de vreugde die voor Hem in het 
verschiet lag.
Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de Grondlegger en Voltooier van ons geloof: 
denkend aan de vreugde die voor Hem in het verschiet lag, liet Hij zich niet afschrikken door de 
schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. 
(Hebreeën 12 vers 2).

Om over na te denken
Wat hoop jij?

Gebedssuggestie
Heer, wat is het vaak moeilijk om te leven in onzekerheid over de goede afloop van dingen. Wilt
U mij het geloof geven om altijd te hopen op het ongelooflijke. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Hebreeen-12:2
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Hebreeen-11:1-3


donderdag 31 mei 2018

Hoop op God. Laat de moed nooit varen!

Onherroepelijk verleden tijd

“Wat hebben we gedaan? We hadden die slaven nooit moeten laten gaan!” (Exodus 14:5 Het 
Boek)
“Waarom hebt u ons uit Egypte weggeleid?” (Exodus 14:11b Het Boek)

Tweemaal een uitroep vol spijt en vertwijfeling. Farao keert als een blad aan de boom om: hij 
liet na tien vreselijke plagen het volk van God vertrekken – maar kreeg daar spijt van en zette 
alsnog de achtervolging in. Opmerkelijk dat ons in Exodus verteld wordt dat het God is die het 
hart van Farao verhardde. Het geeft de indruk dat Farao een marionet is, in elk geval trekt hij 
niet zelf aan alle touwtjes. Mozes, de door God aangewezen leider (tegen wil en dank), krijgt 
tijdens de uittocht en in de jaren daarna keer op keer het gemekker en gejammer van het volk 
te verduren. De blijdschap over de uittocht en de bevrijding zijn vergeten, alles wat overblijft is 
ongeloof en ongehoorzaamheid. Je zal zo’n volk op sleeptouw moeten nemen… 

Zelfs de hoogste man van Egypte kan de tijd niet terugdraaien en de feitelijkheid van het heden
niet omkeren. Dergelijke bovenbaasjes denken dat ze de dienst uitmaken, maar als we 
terugkijken blijken het machteloze mummies in stoffige sarcofagen. 

En dat volk dan. Na genadeloze onderdrukking komen ze in de vrijheid en in de ruimte. Vrijheid 
in een harde werkelijkheid – een woestijnreis die een zware beproeving blijkt. Maar ook een 
reis die onnodig lang duurt vanwege hun ongeloof, hun ongehoorzaamheid en hun verzet.

Paulus schrijft in 1 Korintiers 10:11 dat dit alles gebeurd is als een voorbeeld voor ons. Dat geeft
te denken. Zijn wij bevrijd van de slavernij of hebben we de slavernij meegenomen op onze 
vlucht uit gevangenschap? Hebben we het verleden werkelijk achter ons gelaten als 
‘onherroepelijk verleden tijd’ of blijven we talmen, twijfelen en terugkijken?

De farao had spijt van de vrijheid die hij – afgedwongen door God – aan het Hebreeuwse volk 
moest bieden. Ook wij kunnen boze en bittere reacties verwachten vanuit het land van 
gevangenschap dat we achter ons gelaten hebben. Maar God is sterker. Ook wij kunnen 
vergeten hoe het was om afgebeuld te worden en geknecht te zijn. Weten we nog wel welke 
prijs er betaald is voor ons vrijheid?

Ons leven kan als een woestijnreis zijn. We kunnen op de donkerste momenten best begrijpen 
dat mensen opstandig en koppig worden. Zelf kunnen we net zo zijn. 

Gebed
Heer, Bevrijder, maak ons los van ons donkere verleden.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Exodus-14:11
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Exodus-14:5


vrijdag 1 juni 2018

Hoop op God. Laat de moed nooit varen!

Het is wat het is en het is wat het wordt 

“Ach HEER, mijn God, U hebt met uw grote kracht, met uw machtige arm, de hemel en de 
aarde gemaakt. Voor U is niets onmogelijk.” “Ik ben de HEER, de God van al wat leeft. Is er ook 
maar iets dat voor Mij onmogelijk is?” (Jeremia 32:17 en 27) 

Joop Strietman gaf ons zondag voorbeelden uit z'n eigen leven en vanuit de Bijbel waaruit 
bleek dat voor God niets te wonderlijk is. Zoals de doortocht door de Rode Zee. Maar God is 
ook overvloedig. Hij beloofde de hoogbejaarde, kinderloze Abraham een groot nageslacht. Het 
'kon' eigenlijk niet, maar God kwam zijn belofte na. Uiteraard. Maar daar bleef het niet bij: God
gaf hem later nog zes zonen! (Genesis 25:1-6) In Efeziërs 3:20 staat dat God meer kan geven 
dan wij zelfs maar kunnen bedénken.  
Dat zien we ook bij de Samaritaanse vrouw (Johannes 4). Ze kwam voor water, maar Jezus 
wilde haar veel méér geven: lévend water, het geestelijke water dat het aardse  verre overtreft 
en eeuwig meegaat. Ze was er zo blij mee dat ze het meteen ging doorvertellen. 

Vanwege het 'alles kunnen' van God en zijn goedheid en grootheid en alle andere eigenschap-
pen van Hem kunnen we met een gerust hart alle mogelijke èn onmogelijk lijkende dingen bij 
Hem brengen. En ik weet heus wel dat God niet al mijn problemen gaat oplossen; waarom zou 
Hij? En zou ik me niet als een verwend koninkje gaan gedragen - wat juist niet de bedoeling is?)
Ik kan een mooie lijst maken van 'onmogelijke' gebeden die God toch verhoorde, maar ook een
lijst van gebeden die niet opleverden wat ik wilde. En wie kan dat niet? Maar met God aan je 
zijde is opgeven eigenlijk geen optie. Want Hij gaat altijd verder, waarbij het eeuwige nog 
belangrijker is dan het tijdelijke. 
In het TV-programma 'Ik mis je' vertellen mensen bij het graf van een geliefde over hun verlies, 
gemis, teleurstelling en/of boosheid bij en na het overlijden van hun dierbare, maar ook van de
troost en kracht die zij van God hebben ontvangen waardoor ze na verloop van tijd toch nog 
door konden gaan. Zelfs in hun omstandigheden! Het bemoedigt mij enorm te zien dat God 
niet loslaat, zelfs niet op momenten dat je er als mens geen heil meer in ziet. 
Toen Jezus stervend aan het kruis uitriep: “Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ 
(Matteüs 27:46), had God Hem (vanwege onze zonden) wel verlaten, maar niet in de steek 
gelaten! Belangrijk om te weten en je aan vast te houden. God laat niet los, ook als het er  
misschien op lijkt! Blijf op God hopen, laat de moed nooit varen! Ik wens het je toe, in welke 
omstandigheid je ook verkeert.

Om over na te denken
Leg jij mogelijke èn zogenaamd 'onmogelijke' dingen aan God voor? Voel je je vrij om niets 
achter te houden en ook te blijven vertrouwen? 
Herinner je je situaties uit je eigen leven die onmogelijk leken en een onverwachte wending 
kregen? Speelde God daarin een rol? Welke? Wat deed dat met je houding naar God? 
Hoe houd je het vertrouwen dat God het beste met je voor heeft en je niet uit het oog verliest?

Gebed 
Heer, dank dat we mogen weten dat U altijd meer kunt en verder kijkt dan wij kunnen. Help 
ons altijd aan U, uw beloften en uw mogelijkheden vast te houden.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-27:46
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zaterdag 2 juni 2018

Afgelopen zondag sprak Joop Strietman in De Meerkerk over Exodus 14:1-14, de doortocht 
door de Rode Zee. Titel van de dienst: Hoop op God. Laat de moed nooit varen. 

De doortocht door de Rode Zee, hoe moeilijk wil je het hebben?! Met heel je hebben en 
houden ingesloten zijn tussen de zee voor je en achter je een machtig leger tegen wie jij in de 
verste verte niet opgewassen bent. Naar de mens gesproken 100% kansloos. En toch had God 
die weg gewezen... Hoe zou je je voelen? Achteraf weten we dat God op een bijzondere manier
uitredding gaf. Een manier die alleen Hij kon. Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? We 
kunnen weten dat voor de Schepper van hemel en aarde (en alles wat daarop, daaronder en 
daarboven is) niets te wonderlijk is, maar de vraag is meer: stel je daar je vertrouwen op en hoe
doe je dat als het mis lijkt te zijn of te gaan?
Joop vertelde hoe de 'eerste zaadjes van geloof en overtuiging' in zijn hart werden geplant juist
toen hij op 11-jarige leeftijd werd geconfronteerd met het plotselinge overlijden van zijn zus. 
En over de verslagenheid bij hem, zijn vrouw en medewerkers van Operatie Mobilisatie toen 
het schip De Logos verloren ging. Het leek onwerkelijk, onbestaanbaar en in strijd met alle 
geestelijke logica. Het was triest, maar bevestigde de volledige afhankelijkheid van God. 
Joop gaf aan de hand van de geschiedenissen van Abraham en Sara, Jozef, David en Jezus meer 
voorbeelden van uitredding uit onmogelijke situaties, waarin God het krachtige en 
hoopgevende fundament bleek voor hun leven, en omdat het is opgetekend en doorgegeven 
ook voor de gelovigen na hen. Verwerping, lijden en de (kruis)dood lijken niet te horen bij Gods
plan, maar ook als er dingen gebeuren die we niet begrijpen, mogen we weten dat ons 
vertrouwen niet beschaamd wordt wanneer dat op Hem gefundeerd is.
*** 
Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag? 

Kun jij de voorbeelden van Joop aanvullen met gebeurtenissen in deze tijd en in je eigen 
leven? Heb je het vertrouwen in God kunnen vasthouden of hervonden en zo ja, wat of 
wie heeft je daarbij geholpen? 

Welke plaats heeft 'bid zonder ophouden en dankt onder alles' (1 Thessalonicenzen 5:17-
18) in jouw leven? Hoe ziet jouw dank eruit als het leven moeilijk is? 

Kun je aangeven waarom jij God vertrouwt? Heb je dat ook met anderen kunnen delen?
***************
Morgen spreekt Wigle Tamboer in De Meerkerk over Handelingen 5:41,42 (NBV).

GELOVEN BEGINT THUIS
Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en 
jongeren van morgen, zondag 3 juni 2018.  
Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.

Peuters: De twee zonen. Matteüs 21: 28-31 
Kleuterbouw: God is bij mij, verhaal van Noach, Genesis 6 en 7   
Onderbouw: Petrus wordt dapper door de kracht van de Heilige Geest, Handelingen 3:1-26 tot 
en met 4:1-22   
Bovenbouw: Gebed. Moed hebben om je geloof te delen. Handelingen 4: 13-31. 
X-pact: Zending: Midden in de samenleving, 1 Petrus en 2 Petrus 
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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. Voor wie meer wil weten over het 
christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een 
tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook 
die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je 
aanmelden, zie de website.

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 zondagsdiensten van zowel 9:00 uur als 11:00 uur zijn via de website onder het kopje 
'Media' live mee te beleven (audio). Vanaf de middag is de overdenking op de site te zien.
De diensten ook 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.
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