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maandag 14 oktober 2019 

Hoe ziet de hemel eruit?

In verwachting

Wij weten dat de hele schepping in afwachting van dat grote moment nog altijd zucht en 
kreunt als een vrouw die moet baren. Dat geldt ook voor ons. Wij hebben als een voorproef van
het nieuwe leven de Heilige Geest ontvangen, maar toch zuchten en verlangen ook wij naar de 
dag dat ons lichaam zal worden verlost van ziekte en dood.  Deze verwachting is onze 
redding. Maar het is nog niet zover, anders zou het geen verwachting meer zijn. Iets dat er al is,
hoef je immers niet meer te verwachten. Maar zolang het er nog niet is, blijven wij het geduldig
verwachten. (Romeinen 8:22-25 Het Boek)

Paulus maakt in Romeinen 8 een vergelijking tussen zwangerschap en verlangen naar 
verlossing. Daarbij gaat het om de verlossing van ieder mens afzonderlijk, maar ook om de 
verlossing van Gods schepping als geheel. 

Volgens de Bijbel is de Geest de Verwekker van leven. Dat is waar voor de zwangerschap van 
Maria, moeder van Jezus onze Verlosser, maar het geldt ook voor het Lichaam van Christus – 
zijn kinderen die de Geest ontvangen hebben. Paulus noemt dat geschenk een ‘voorproef’ van 
dat wat nog komt. 

Het is belangrijk op te merken dat Paulus hier spreekt over een nieuwe schepping en verlossing
als feiten, maar tegelijkertijd dit voorbehoud maakt: ‘maar het is nog niet zover’. 

Kijk om je heen om te zien dat dit waar is. Christus is gekomen om de wereld te redden, dat 
geloven wij als christenen, maar ondertussen zijn wij er collectief getuigen van dat de 
schepping bezwijkt onder het kwaad. Kijk ook bij jezelf naar binnen, ook naar gedachten en 
eigenschappen waar je niet trots op bent, en je moet eerlijk vaststellen dat er nog veel 
herstelwerk moet gebeuren. 

En ook wanneer je gelooft (en geheel terecht) dat we door Christus verlost zijn van onze 
schuld, moet je vaststellen dat we daarmee niet onmiddellijk van alle ellende verlost zijn. Nog 
altijd is ons lichaam kwetsbaar voor ziekte en nog altijd zijn wij sterfelijke mensen. 

Moeten we ons dan maar neerleggen bij de teloorgang van deze schepping? Geven we de strijd
op en verzetten we ons niet langer tegen het verval? Natuurlijk doen we dat niet!

Gebed
Heer, wij verwachten de verlossing van U. Maar we weten dat U ons niet opgeroepen heeft om 
met de armen over elkaar te kijken hoe uw schepping bezwijkt. Zet ons in bij uw reddingsplan!

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen-8:22-25


dinsdag 15 oktober 2019 

Hoe ziet de hemel eruit?

Burger van twee werelden

...omdat hij uitzag naar een stad met een fundament door God zelf ontworpen en gebouwd. 
(Hebreeën 11:10)

Twee nationaliteiten, twee paspoorten, steeds meer mensen hebben dat; geboren in het ene 
land, maar al jarenlang verblijvend in het andere. Wereldburgers, aan hun accent hoor je nog 
dat ze iets meegenomen hebben uit het andere oorspronkelijke land.

Er wordt christenen wel verweten dat ze teveel gericht zijn op het leven na dit leven: op de 
hemel. Geen oog voor wat er hier gebeurt, hun verlangen naar een betere toekomst legde hun 
inzet voor deze wereld stil. 
Tegenwoordig heeft men in de theologie juist weer meer oog gekregen voor het leven nu. Wat 
doen wij als Gods rentmeesters met deze aarde, zorg voor de schepping, ons werk aan een 
goede, rechtvaardige maatschappij als een bijdrage aan het Koninkrijk? 

Maar het blijft ook wringen; al doen we nog zo ons best, we merken ook de geschondenheid 
van deze wereld, ziekte, dood, oorlogen en rampen. Vandaar dat we blijven verlangen naar een
beter thuis, de hemel.
Verlangen naar een betere wereld is ten diepste verlangen naar de Schepper van deze wereld.

Abraham was een man op reis; geroepen door God verliet hij zijn eigen stad, zijn land, zijn 
familie, op weg naar het onbekende. Maar God beloofde hem daar zegen, land en een groot 
volk. Hij ging op weg in vertrouwen op het beloofde. Bouwde hij zelf een stad, veroverde hijzelf
het land? Nee, hij verwachtte het van God, Die had hem geroepen met de belofte van het land.
De tekst uit Hebreeën laat ons een nog diepere verwachting van Abraham zien. Die was gericht 
op een verdere toekomst, op het hemelse Jeruzalem. Want ook al verkregen ze een land en de 
stad Jeruzalem en werd zijn nageslacht tot een groot volk, ook zij werden weer weggevoerd 
omdat ze ontrouw waren aan hun God. Hebreeën 3:9-19 zegt dat zij uiteindelijk de rust van 
God niet ingingen Er bleef dus een verlangen naar die rust die God zelf zou geven in het nieuwe
Jeruzalem, de stad gebouwd door God zelf.

Op aarde bleven ze zo vreemdelingen en bijwoners, wel om tot een zegen te zijn voor de 
wereld om hen heen, maar wonende in 'tenten', geen vaste verblijfplaats, altijd onderweg naar
die nieuwe stad. In het Nieuwe Testament pakt Petrus het thema van vreemdelingschap op. In 
1 Petrus 2:11 lezen we: 'Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden 
van vleselijke begeerten…'. God had hen uitverkoren, eens niet zijn volk, nu behorende tot 
Gods volk. Daarbij hoort een ander levenspatroon dat past bij ons burgerschap in de hemel. 
Temidden van de samenleving - dus niet teruggetrokken - door een goede levenswandel tonen 
dat er een ander Koninkrijk is waar ze toe behoren. Zo mogen ook wij leven als burgers van het 
'hemelrijk', meebouwende aan de samenleving, maar verwachtende het Rijk dat komen zal.

Gebedssuggestie
'Laat uw licht schijnen voor de mensen opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de 
hemelen is, verheerlijken.' (Matteüs 5:16) 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-5:16
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Petrus-2:11
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Hebreeen-3:9-19
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Hebreeen-11:10


woensdag 16 oktober 2019 

Hoe ziet de hemel eruit?

Hoe ziet de hemel er uit?

Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en Hij aan het bidden was, werd 
de hemel geopend en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op Hem neer, en er 
klonk een stem uit de hemel: Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik vreugde. (Lukas 3:21-22)

Na het overlijden van mijn moeder stelden mijn kinderen de vraag of oma nu in de hemel is. 
Mijn antwoord daarop was: Ja, natuurlijk is oma in de hemel. Een volgende vraag was: Hoe ziet 
de hemel er uit? Wat ik met een wedervraag beantwoordde: ‘Hoe denken jullie dat de hemel 
er uit ziet?’ Dan krijg je prachtige antwoorden: een prachtige natuur met bergen en meren en 
veel groen, heel veel bloemen in allerlei kleuren, en natuurlijk ook achtbanen, speeltuinen etc. 
Daarop volgde een meer indringende vraag van mijn kinderen, namelijk of oma daar weer zou 
kunnen lopen. Mijn moeder was rolstoelafhankelijk in de laatste fase van haar leven. Daar 
moest ik wel even over nadenken, maar ik redeneerde dat God goed is en dat oma natuurlijk in
de hemel weer kan lopen. De conclusie van een van de kinderen was: “Dan kan oma ook de 
radslag doen.” “Ja, oma kan ook weer de radslag doen.” Wat een heerlijke kinderlijke logica. Nu 
ik dit opschrijf, word ik er weer door geraakt. Hoe mooi om zo te geloven als een kind en wat 
een blijdschap en vertrouwen gaat daar vanuit. 

Als we kijken naar de Bijbeltekst over de doop van Jezus ervaar ik dezelfde blijdschap als het 
gaat om de hemel. In Lukas 3 vers 22 staat dat de hemel werd geopend en de heilige Geest 
daalde neer in de gedaante van een duif. En er klonk een stem uit de hemel die zei: “Jij bent 
mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik vreugde.” Wat zal dat een geweldige ervaring zijn geweest 
toen de hemel openging. Wat een ontzag en wat een vreugde zullen degenen die daarbij 
aanwezig waren, hebben gevoeld. 

Om over na te denken
Hoe zie jij de hemel? Welke woorden komen in je gedachten? Vraag het ook eens aan mensen 
om je heen, hoe zij de hemel zien, dat kan tot prachtige gesprekken leiden.

Gebed
Hemelse Vader, dank U voor de blijdschap in ons hart als we denken aan de hemel. Dank U dat 
we mogen weten van dierbaren bij U zijn. Help ons te vertrouwen op U en te geloven als een 
kind.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-3:21-22


donderdag 17 oktober 2019

Hoe ziet de hemel eruit?

We zullen Hém zien!

God keek naar alles wat Hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het 
werd morgen. De zesde dag. Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. 
(Genesis 1:31 – 2:1)   ... Tegen de mens zei Hij: “Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan, 
zwoegen zul je om ervan te eten, je hele leven lang. Dorens en distels zullen er groeien, toch 
moet je van zijn gewassen leven. (Genesis 3:17-18)
Later schrijft Paulus (in Romeinen 8:19 en 22): Met reikhalzend verlangen wacht de schepping 
op het openbaar worden der zonen Gods. Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in
al haar delen zucht en in barensnood is. 

Hoe ziet de hemel eruit? Een mooie vraag. We kunnen daar allerlei beelden van hebben, al dan
niet op de Bijbel gebaseerd. Ik dacht o.a. aan: God op de troon, de wezens en de oudsten 
eromheen en miljoenen engelen (Openbaring 4 en 5), maar ook aan het nieuwe Jeruzalem dat 
uit de hemel neerdaalt (Openbaring 21). Ook zijn er 'vele kamers', Jezus gaf dat aan toen Hij 
terugging naar de Vader om plaats te bereiden voor Gods kinderen, Jezus' broers en zussen. 
(“Ieder die de wil van mijn Vader doet, is mijn broer en zuster en moeder.” - Matteüs 12:50) 

Maar welke beelden we ook hebben van de hemel, de essentie van de hemel is - ik citeer Henk 
Binnendijk - de tegenwoordigheid van God. Veel belangrijker dan hoe de hemel eruitziet is hoe 
God/Jezus is! Ik stel me voor dat er een siddering van geluk door de rijen gaat als God/Jezus 
zich laat zien. We zullen Hem zien zoals Hij is en aan Hem gelijk worden. (1 Johannes 3:2) Dat is 
niet te bevatten, maar zou het dit betekenen: we zullen zien zoals Hij is en daardoor volledig de
gezindheid van Jezus krijgen waardoor de zonde niets meer te vertellen heeft, volkomen heeft 
afgedaan. Vele kamers/woningen (Johannes 14:2) maar geen enkele ruimte meer voor de 
zonde. Wat een verademing, wat een rust en vreugde. De hele cyclus van ongehoorzaamheid 
met alle nare gevolgen zal niet opnieuw plaatsvinden. De eerste mens was God ongehoorzaam.
Daarmee werd zijn gezindheid totaal anders dan wat wij later de 'gezindheid van Jezus' zijn 
gaan noemen. (Filippenzen 2:5) En is het niet de redding door Jezus en de erkenning van zijn 
offer en het aannemen van zijn gezindheid die ons tot Jezus' broers en zussen doet worden? 

Om over na te denken
Paulus schrijft in Collossenzen 3:1-2: 'Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef 
dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, 
niet op wat op aarde is.' En in Fillippenzen 3:20: ‘Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, 
waaruit wij ook de Here Jezus Christus als Verlosser verwachten.’ Henk Binnendijk gaf er deze 
woorden aan: Laat je beheersen door de hemel, niet door de aarde. 

Gebedssugestie
Heer, de keren dat we in de Bijbel lezen over mensen die iets van uw glorie hebben ervaren 
doen ons beseffen hoe ontzagwekkend groots U bent. Dank voor Uw niet loslatende genade 
om ons tot U te brengen. Help ons nu al als hemelburger te leven. Tot uw eer, rentmeester-
schap van uw schepping en ons onuitsprekelijke geluk. Dank, duizendmaal dank! 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-3:20
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Kolossenzen-3:1-2
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-2:5
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-14:2
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Johannes-3:2
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-12:50
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Openbaring-21
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Openbaring-5
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Openbaring-4
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen-8:19-22
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis-3:17-18
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis-1:31


vrijdag 18 oktober 2019 

Hoe ziet de hemel eruit?

Voetballen in de hemel

De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik 
vrees geen gevaar, want U bent bij mij. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, 
ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. (Psalm 23: 1,4,6 NBV) 

“Meester, kun je ook voetballen in de hemel?” vraagt een jongetje dat dol is op voetbal aan 
een kinderwerker. “Jij wel, in de hemel kun je eindeloos voetballen.” 
Nog diezelfde dag belt een verontruste moeder de kinderwerker op. “Mijn kind kijkt uit naar de
hemel omdat hij daar eindeloos mag voetballen! Hoe kom je erbij dat je daar kunt sporten, laat
staan voetballen?” “Mevrouw, het gaat niet om de sport die je daar kunt beoefenen, maar om 
het plezier dat je eraan beleeft. Je zoon wordt zo dolgelukkig als hij voetbalt, ik ben ervan 
overtuigd dat hij in de hemel minstens zo blij zal zijn.”

Iedereen kent in zijn leven wel van die geluksmomentjes. Dat kan in van alles zitten: 
bergwandelen, een goed gesprek met een vriendin, lekker koken, in de tuin werken, een 
zonsopgang in de ochtendspits, de lach van je kind of, voor het jongetje in de zondagsschool, 
een potje voetballen. Het tovert een glimlach op je gezicht en geeft een gevoel van voldoening.
Nog veel dieper gaan de eerste zonnestralen na een donkere periode in je leven: een 
goednieuws-gesprek met de arts na een intensieve behandeling, een relatie krijgen op een 
moment dat je het niet meer verwacht, de eerste keer dat je weer écht kunt lachen terwijl je in
de rouw bent, de opluchting bij het overlijden van een doodzieke vriend dat het lijden eindelijk 
voorbij is, grip krijgen op je leven na een zware depressie, of een spandoek maken met 
‘welkom thuis’ erop nadat je partner kritiek heeft gelegen op de IC. 

Het lijkt wel of God je iets wil laten zien, inkijkjes in Zijn Koninkrijk, Ik ben erbij, bij jou! Je krijgt 
moed en kracht om door te gaan als je dat beseft. Je wordt nóg blijer van die kleine 
geluksmomentjes als je God ervoor kunt danken. 
Samen optrekken met God, in de hemel doe je niet anders. Het is Gods woonadres. Ik weet 
niet of je er kunt voetballen, maar wat je daar ook doet, je doet het sámen met Hém! En je 
leven hier op aarde zit vol met voorproefjes daarvan. 

Gebed
Heer, dank U dat ik hier op aarde soms even de hemel kan zien, kan proeven, kan voelen. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-23:1-6


zaterdag 19 oktober 2019

Afgelopen zondag sprak Henk Binnendijk over 'Hoe ziet de hemel eruit?' 
Bijbellezing: Romeinen 8:18-22.  

Toen Henk Binnendijk eens voor de radio gevraagd werd: “Hoe ziet de hemel eruit?”, zei hij: “Ik 
weet het niet.” Maar toen de vragensteller de microfoon voor Henks mond bleef houden, kon 
hij er toch wel een half uur over praten. En er later een boek over schrijven en op Family7 een 
serie van 13 uitzendingen van een half uur vullen. Ja, er is vanuit de Bijbel best wel wat te 
zeggen over de hemel. Maar wat we ook kunnen benoemen of verzinnen, de essentie is de 
tegenwoordigheid van God. En dat moet zo onvoorstelbaar mooi zijn dat Jezus er alles voor 
over had om ons bij de Vader te kunnen brengen. 

De redding van de aarde staat tegenwoordig volop in de belangstelling. Veel mensen zijn zich 
meer dan voorheen bewust geworden dat 'we' iets moeten doen om het niet verder uit de 
hand te laten lopen. Maar is het niet bijzonder en tekenend dat 2000 jaar geleden Paulus al 
schreef dat de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is en met reikhalzend 
verlangen wacht op het openbaar worden der zonen Gods? Het herstel van de aarde zal toch 
van de hemel moeten komen, waaraan we uiteraard van harte als goede rentmeesters mogen 
meewerken.

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

Henk Binnendijk gaf ons in het spreken over de hemel mee om 'ons te laten beheersen door de
hemel, niet door de aarde'. Aan welke dingen in je eigen leven denk je als je dat leest? 
In hoeverre ben je in je leven bewust van je hemelburgerschap? Hoe uit zich dat?
Waarvoor zou je God willen danken en zijn naam willen prijzen ondanks de gebrokenheid en de
moeilijke dingen van deze aarde? Zou dit een oefening kunnen zijn op dagen dat het leven in 
deze wereld zwaar is? 

***
Morgen spreekt Joop Strietman over Geloven zoals Abraham. Bijbellezing: Genesis 13:5-13. 

GELOVEN BEGINT THUIS 
Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en 
jongeren van morgen, 20 oktober 2019. 
Peuters: De kostbare parel, Matteüs 13: 45-46 
Kleuters: Geloofshelden: Gideon, Richteren 7
Middenbouw: Mozes, een reis vol beloften deel 2; God belooft met de Israëlieten mee te gaan 
naar het beloofde land, vervulling van de belofte aan Abraham (Manna uit de hemel, het water
uit de rots, de slangenplaag), Exodus 16 en 17 en Numeri 21:4-9
Bovenbouw: Zending; Mozes in de woestijn, De tien regels, Exodus 20:1-21
X-pact: Zegen, Johannes, De 'Ik ben'-teksten

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/Johannes-1
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Exodus-20:1-21
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Exodus-17
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Exodus-16
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Rechters-7
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-13:45-46
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen-8:18-22


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.
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