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maandag 7 oktober 2019 

Geloof dat werkt...

Wanhopig vertrouwen

Ik mag dicht bij de Heer leven, Hij heeft mijn leven gered.
Ik bleef op Hem vertrouwen – en dat bleef ik zeggen –
zelfs toen ik wanhopig was.
(Psalm 116: 9-10, BasisBijbel)

Wanhopig vertrouwen? Dan kan toch niet? In wanhoop zie je geen uitkomst meer. Hoe kan dat 
samengaan met vertrouwen? In de psalmen lezen we veel over wanhopige situaties, maar ook 
over vertrouwen op God. David, die veel psalmen geschreven heeft, verkeerde meer dan eens 
in levensgevaar. In wanhoop schreeuwde hij het dan uit naar God. Dat deed hij, omdat hij wist 
dat God altijd te vertrouwen is. David had door de jaren heen geleerd om op God te 
vertrouwen. Daardoor wist hij dat God in tijden van wanhoop zijn enige toevlucht was. In de 
twee verzen hierboven uit Psalm 116 zie je dat ook. We mogen elke dag dicht bij de Heer leven,
zodat we ook in tijden van wanhoop weten dat we op Hem kunnen vertrouwen.

Tijden van wanhoop heb ik in mijn leven ook gekend. Nog maar een jaar geleden heb ik 
gevreesd voor het leven van mijn zoon. De gebeden en het medeleven van gemeenteleden 
hebben mij toen goed gedaan. Het meest bijzondere was dat ik mijn wanhoop in de handen 
van God kon leggen. Bij wie zou ik anders met mijn angst terecht hebben gekund? Achteraf 
denk ik dat ik dit alleen kon doen doordat ik in mijn leven had geleerd dat ik God altijd kan 
vertrouwen. Dat vertrouwen kon groeien door gewoon elke dag dicht bij de Heer te leven. Door
in Zijn Woord te lezen, door mijn hart in gebed voor Hem open te stellen, door opgebouwd te 
worden in de kerk en mijn geloof te delen in de huiskring.

Met mijn zoon gaat het gelukkig weer goed. Toch heb ik altijd beseft dat vertrouwen op God 
niet hetzelfde is als zeker weten dat mijn zoon beter zou worden. Vertrouwen op God wordt 
voor mij op een prachtige manier verwoord in het lied 'Ik val niet uit Zijn hand' (Opwekking 
727). Dit lied raakt me diep, elke keer weer als ik het hoor. De woorden van dit lied zijn ook op 
een psalm gebaseerd: Psalm 16. Daar staat in vers 8: 'Steeds houd ik de HEER voor ogen, met 
Hem aan mijn zijde wankel ik niet.'

Wanhopig vertrouwen is dus mogelijk, doordat de wanhoop van het moment langzaam 
plaatsmaakt voor het vertrouwen in de Eeuwige God.

Om over na te denken
Hoe heb jij de nabijheid van God ervaren in tijden van wanhoop?

Gebedssuggestie
Heer, dank U voor de psalmen, die ons laten zien hoe we altijd op U kunnen vertrouwen. Dank 
U ook voor de hedendaagse liederen, die ons hart zo kunnen raken. Amen. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-16:8
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-16
https://www.songtexte.com/songtext/stichting-opwekking/727-ik-val-niet-uit-uw-hand-23be8843.html
https://www.songtexte.com/songtext/stichting-opwekking/727-ik-val-niet-uit-uw-hand-23be8843.html
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-116:9-10


dinsdag 8 oktober 2019 

Geloof dat werkt...

Geloof dat werkt ... tot in het oneindige omdat het God is Die werkt  

Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 
Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16) 

Een tijd geleden las ik in de krant een reactie op een kerksluiting die ongeveer zo luidde: 'het 
verbaast me niet want als iets onwaar is, verdwijnt het.' Als de schrijver bedoelde dat onwaar-
heid weg moet, ben ik het wel met hem eens en daarom ben ik ook zo blij dat Jezus en wat Hij 
zegt de waarheid is (Johannes 14:6) en niet zal verdwijnen. Het ware geloof werkt. En hoe! 

Zondag sprak Joop Strietman in De Meerkerk. Joop heeft door zijn wereldwijd opgedane 
ervaring en contacten een schat aan informatie over het reilen, zeilen en groeien van de kerk 
over de hele wereld, met name in die delen waar geen ruimte lijkt te zijn voor 'de God van de 
christenen'. Maar God werkt gestaag door aan Zijn plan; Zijn Evangelie zal niet worden gestuit. 
Matteüs 24:14 zegt: 'Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt 
verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen.'

En dan te bedenken dat Jezus' boodschap begon met een man of twaalf, daarna werden er 
zeventig geteld, toen - na een dramatisch ongemakkelijke preek - kwamen er op één dag 3000 
dopelingen bij (Handelingen 2) en daarna de heenzending van leerlingen om het Goede Nieuws
van Jezus aan de hele wereld te vertellen 'en hen te leren te onderhouden al wat Ik u geboden 
heb' (Matteüs 28:19 NBG51). Hoeveel christenen zijn er nu? Moeilijk te bepalen, men zegt rond
de 2.300.000.000. En laten we niet de miljoenen mensen vergeten die in die 2000 jaar Jezus als
hun Redder en Verlosser hebben aangenomen en inmiddels bij hun ware Heer thuis zijn. 

Geloof dat werkt. Omdat God werkt. Niemand kan Hem tegenhouden. Nog steeds gaan 
mensen daarom de wereld in om anderen op de boodschap van Jezus te wijzen; het is bekend 
dat duizenden mensen (vaak moslims) dromen en visioenen van Jezus krijgen en volgeling 
worden. In het voor christendom gesloten land Pakistan is een pastor met het hart op de tong 
voor Jezus die een miljoen volgers heeft. Maar misschien nog veel indrukwekkender is dat 2000
jaar na Jezus op zoveel plekken op de wereld de boodschap wordt gedeeld van mens tot mens. 
Bijvoorbeeld bij het helpen van mensen, maar net zo goed bij het uitnodigen voor een Alpha 
Cursus of het 'gewoon' getuige zijn van wat Jezus voor hen deed en hun leven veranderde. 

Om over na te denken
Levens worden niet alleen veranderd omdat er 'straks' een eeuwig hemels leven is bij Degene 
die ons schiep, maar levens veranderen al in het hier en nu omdat het eeuwig leven (dat wil 
zeggen: het kennen van de Vader en de Zoon, Johannes 17:3) al begonnen is.
Vragen: hoe ziet jouw 'eeuwig leven' er op dit moment uit? Merk je dat (geloof in) God ook in 
jouw omgeving of in jouw persoonlijk leven aan het werk is? Hoe? Ben je er deel van of zou je 
dat (meer) willen worden? Hoe? Wie of wat kan jou daarbij helpen, denk je?

Gebed
Dank, Heer, dat U niet laat varen wat uw hand begon. Dank dat U ons allen op het oog heeft en
dat we mee mogen bewegen met wat U aan het doen bent. Help ons daarvoor open te staan. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-17:3
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-28:19
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-24:14
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-14:6
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-3:16


woensdag 9 oktober 2019 

Geloof dat werkt...

Moeilijk te geloven

Zoals Mozes in de woestijn een koperen slang omhoog hield, zo moet ook Ik, de Mensenzoon, 
omhoog geheven worden, opdat ieder die in Mij gelooft, eeuwig leven zal hebben. 
(Johannes 3:14,15 Het Boek)

Johannes 3:16 krijgt zoveel aandacht dat je bijna zou missen in welke context deze woorden 
staan.

Jezus spreekt hier niet met ‘zomaar iemand’, maar met Nikodemus, een theoloog, een 
deskundige. Het is alsof we lezen over een schaakpartij tussen Grootmeesters, waarbij de Heer 
een niveau laat zien waar je hoogtevrees van krijgt.

Nikodemus durft vragen te stellen. Maar Jezus lijkt verbaasd over zijn onwetendheid en 
ongeloof: 
“U leert de Joden hoe zij met God en hun medemensen moeten leven. Begrijpt u niet wat Ik 
zeg? Ik weet waarover Ik spreek en vertel wat Ik gezien heb, en toch gelooft u Mij niet. Als u 
niet eens gelooft wat Ik over gewone, aardse dingen zeg, hoe zult u dan geloven wat Ik over de 
hemelse dingen zeg? Er is nog nooit iemand bij God geweest behalve Ik, de Mensenzoon, die bij
Hem vandaan komt.” (vers 10-13)

Je zou haast medelijden krijgen met Nikodemus… Laten we rustig nadenken voordat we hier 
iets van vinden. Ook voor ons, zoveel eeuwen later, zijn de woorden van Jezus nog altijd 
moeilijk te begrijpen. 

Jezus verwijst naar de geschiedenis van Israël. Nikodemus is daar bekend mee. Het volk van 
God werd gestraft met bijtende slangen nadat ze zich hardnekkig tegen Gods leiding hadden 
verzet. Als remedie tegen de giftige slangen moest Mozes een koperen slang maken en deze 
aan een paal ophangen. Een ieder die naar deze slang opkeek werd direct genezen. Dat is 
vreemd, als je bedenkt dat God verboden had om dergelijke beelden te maken. Ook vreemd 
dat Jezus Zichzelf met een slang vergelijkt. Of niet dan?

Wij kennen het beeld van een slang als esculaap, een verwijzing naar een Griekse ‘halfgod’. Gek
genoeg gebruiken we nog altijd gif als geneesmiddel. Echt begrijpen doen we dat nauwelijks, 
maar we vertrouwen de specialisten.

Er is niet veel moois te zeggen over een doodgemartelde man aan een paal. Maar Jezus leert 
dat dit de noodzakelijke remedie tegen het kwaad was: Hij werd Zelf tot zonde. (2 Korintiërs 
5:21)

Gebed
Vader, we hebben gehoord dat uw Zoon voor ons moest sterven, maar dat klinkt wreed en 
oneerlijk. Toch vertrouwen wij op uw wijsheid en op de werking van dit universele 
Geneesmiddel. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Korintiers-5:21
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Korintiers-5:21
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-3:10-13
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-3:16
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-3:14-15


donderdag 10 oktober 2019

Geloof dat werkt...

Werken voor je geloof?

De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang 
omhooggeheven heeft, opdat iedereen die gelooft, in Hem eeuwig leven heeft. Want God had 
de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet 
verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:14-16)

De titel van deze bijdrage zal wellicht diverse vragen bij je oproepen. Moeten we werken om 
geloof te verdienen? Wordt er van ons verwacht dat geloof allerlei verplichtingen met zich 
meebrengt waar we aan moeten voldoen? 

Joop Strietman sprak afgelopen zondag over een gedeelte uit Johannes 3. Halverwege dit 
hoofdstuk staat de bekende tekst: 'Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft 
gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft' (vers 
16). Laat dit nu net de kern raken van een geloof dat werkt: alleen door de genade van Jezus, 
Gods Zoon, die voor onze zonden gestorven is, ontvangen we eeuwig leven. Een geloof dat 
werkt, begint met geloven dat Jezus jou gered heeft. 
Moeten we dus werken om geloof te verdienen? Nee, het begint met geloven in Jezus de 
Redder. In Efeziërs 2:8 staat het ook geschreven: ‘Door zijn genade bent u nu immers gered, 
dankzij uw geloof.’ 

En als we dan geloven en gered zijn, moeten we dan aan verplichtingen voldoen, zodat we 
figuurlijk gesproken genoeg punten verzamelen om onze registratie als ‘gelovige’ te behouden?
De tekst in Efeziërs 2:8 gaat verder: 'Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van 
God en geen gevolg van uw daden.' Het gered zijn is pure genade en kunnen we niet middels 
onze daden verkrijgen. En als onze daden geen garantie zijn voor onze redding, hoeven we ook 
geen herregistratie of punten te behalen. 

Om over na te denken
Geloof je dat je gered bent? En als je gelooft dat Jezus jou gered heeft, enkel door Zijn genade, 
zal er dan niet van binnenuit een verandering in je leven plaats vinden? 

Paulus spreekt in Efeziërs 3:16-17 een gebed uit voor mede-gelovigen: 'Moge Hij vanuit zijn 
rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw 
geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.' 
Laat de Heilige Geest ons binnenste krachtig en sterk maken, zodat Jezus woning maakt in ons 
hart en we verbonden mogen zijn met Gods liefde. Als dit vanbinnen gebeurt, hoe zal die 
verandering dan zichtbaar worden aan de buitenkant?

Gebedssuggestie
Here God, laat ons (opnieuw) geraakt worden door Uw genade voor ons. Laat door onze daden 
Uw liefde zichtbaar worden. Amen. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Efeziers-3:16-17
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Efeziers-2:8
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-3
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-3:14-16


vrijdag 11 oktober 2019 

Geloof dat werkt...

Je zult toch maar het Koninkrijk van God mogen zien... 

Jezus zei: “Waarachtig, Ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van
God zien. Waarachtig, Ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij 
geboren wordt uit water en geest. Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is 
uit de Geest is geestelijk. Wees niet verbaasd dat Ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren 
moeten worden.” (Johannes 3:3,5-7) 

Geloof werkt... want Gód werkt. Dit geloof heeft met volkomen vertrouwen te maken en 
overgave, waarbij gezegd moet worden dat de vrije wil van de mens ook een belangrijke rol 
speelt. Gelukkig hoeven we elkaar niet te 'meten', Jezus zegt dat we allemáál opnieuw geboren 
moeten worden. Want wat uit een mens is (en dat zijn we) is uit een mens, maar wat geboren 
is uit de Geest... dáár gaat het om als je in Gods koninkrijk wilt komen/zijn. Je kunt nog zo goed 
zijn (bijna goddelijk, zegt psalm 8 zelfs) maar op zich is ieder mens volstrekt hulpeloos om Gods
Koninkrijk in te komen. Tenzij je door het geboren worden uit de Geest 'herboren' wordt, of 
'wedergeboren' of 'van boven geboren'. Maar hoe we het ook noemen, deze geboorte kan 
alleen tot stand komen door het aannemen van Jezus als je persoonlijk Verlosser en Heer. 
Joop vertelde dat een geloof dat werkt het kenmerk heeft dat het redding biedt voor ons als 
zondig mens tegenover een heilig God. Het fundament van ons geloof is niet alleen de redding 
die Jezus biedt, maar ook ons bewust zijn van onze nood van reddeloosheid zonder Hem. 

Het Griekse woord voor bekering betekent letterlijk - zo heb ik me laten vertellen - 'van 
gedachten veranderen'. Anders denken... in de Bijbel staan best wel dingen die veel mensen 
moeilijk of niet kunnen geloven. Duidelijk voorbeeld: Jezus stond op uit de dood. Maar als door
'de geboorte van Boven' je denken veranderd is, is het helemaal niet zo vreemd, zeker niet als 
je beseft dat het vantevoren al menigmaal was aangekondigd en honderden mensen de 
opgestane Jezus hebben gezien. Zou voor God iets te wonderlijk zijn? 
Het is voor God zelfs niet onmogelijk om (gedachten van) mensen te veranderen. Onlangs sprak
ik iemand die jarenlang leed onder iets wat haar en haar kind was aangedaan en hoe God haar 
(nadat ze Hem er om vroeg) heeft bevrijd van de pijn en de strijd toen zij de dader vergaf. Zij 
kon het niet, maar door de verandering die zij ontving door Jezus kon God het wel in en door 
haar heen. Ze vertelde hoe ze los kwam van de aangedane pijn. En mocht er ook maar iets 
dreigen op te komen van het vroegere 'je kunt dit niet', gaat ze terug naar 'nee, ik niet, maar Hij
wel'. Geloof dat werkt! Bevrijdend! 

Om over na te denken
Jezus zei: “Waarachtig, Ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van
God zien.” (Johannes 3:3) Het koninkrijk is er, maar het zien komt na de geestelijke geboorte. 
Anders denken, anders leven. Hoe ver weg we ook kunnen zijn, God biedt een nieuwe 
geboorte aan, een nieuw leven. Hij heeft ons zo lief dat Hij ons Zijn Zoon gaf... 

Gebed
Heer, dank dat geloof in U werkt en U mensen geestelijk herboren doet worden wanneer we 
ons daarvoor openstellen. Help ons, als we die verandering hebben ontvangen, ook uw 
koninkrijk te zien en ons leven er naar in te richten. Tot uw eer.  

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-3:3
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-8
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-3:3-7


zaterdag 12 oktober 2019

Afgelopen zondag sprak Joop Strietman over Johannes 3:14-16 (NBV). Titel van de overdenking 
was: Geloof dat werkt...

Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 
Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Het is de tekst van Johannes 3:16, 
wellicht de bekendste bijbeltekst. Het is deel van het gesprek tussen Jezus en Nicodemus, de 
joodse leider die (geestelijk) opnieuw geboren worden maar moeilijk kon begrijpen. 

Geloof dat werkt... hoe ziet dat eruit? Dat geloof is in elk geval meer dan denken of 
ervanuitgaan dat er een God is. Het is het geloof dat de mens vanbinnen verandert. Het is 
daarom niet vreemd dat Jezus tegen Nicodemus spreekt over wedergeboorte en hem verzekert
dat iedereen opnieuw geboren moet worden, want alleen dan kun je Gods koninkrijk zien.

Het fundament van ons geloof, is niet alleen de redding die Jezus ons biedt, maar ook het 
terdege bewust zijn van onze nood van reddeloosheid zonder Hem. Een geloof dat je redding 
biedt als zondig mens tegenover een heilig God; een wanhopige schreeuw in vertrouwen op de
Here Jezus, waar niets anders helpen kan. Net zoals de Israëlieten in hun wanhoop opkeken 
naar de koperen slang, waar geen andere remedie overbleef in een levensbedreigende situatie.
(numeri 21) 

*** 
Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag? 

Als jou gevraagd wordt wat je geloof voor jou betekent, waar zou je dan aan denken? 
Als zondig mens tegenover een heilig God... Herken je je daarin? En hoe ga je daarmee om? 

Hoe zou je 'opnieuw geboren' aan anderen kunnen uitleggen? 

Wat betekent op God vertrouwen voor jou in je daag'lijks leven? 

***
Morgen spreekt Henk Binnendijk in De Meerkerk over: Hoe ziet de hemel er uit?

GELOVEN BEGINT THUIS 
Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en 
jongeren van morgen, 13 oktober 2019. 

Peuters: Het verloren schaap, Lukas 15: 4-7
Kleuters: De schepping: dieren en mensen, Genesis 1:20 - 2:4
Middenbouw: Mozes, een reis vol beloften deel 1, God belooft met de Israëlieten mee te gaan 
naar het beloofde land, vervulling van de belofte aan Abraham (Doortocht door de Rode zee), 
Exodus 14:15-30
Bovenbouw: Gebed; Mozes in de woestijd, Exodus 16
X-pact: Zorg, Lukas, Jezus' hart voor de zwakken

Als je als ouder een keer bij je kind bij Meerkids wilt meekijken, weet je zeer welkom!

Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-1
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Exodus-16
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Exodus-14:15-30
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis-1:20
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-15:4-7
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Numeri-21
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-3:14-16


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 kunen 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: 
Bennebroekerweg 517 
2132 MD 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 zijn ook regelmatig te beluisteren via Groot Nieuws Radio.

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.


