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maandag 21 oktober 2019 

Geloven zoals Abraham 

Leven in verbondenheid

“Ik ben God, de Ontzagwekkende. Leef in verbondenheid met mij, leid een onberispelijk leven.”
(Genesis 17:1)

Als ik de verhalen over Abram lees, raak ik verwonderd door alles wat hij heeft meegemaakt. 
Hij kreeg de opdracht van God om weg te trekken uit zijn eigen land (Charan) om naar het land 
te gaan dat God hem zou wijzen (Genesis 12:1). Maar Abram wist niet van tevoren welk land 
dat was, zijn bestemming was topografisch voor hem onbekend. Hij moest op pad gaan en 
blind op God vertrouwen. Op de weg naar het beloofde land kreeg Abram strijd, oorlog, ruzie 
te verduren. Ik kan me voorstellen dat Abram ging twijfelen aan Gods belofte. Maar als je 
Genesis doorleest, zie je keer op keer dat God Zijn belofte aan Abram herhaalde en nóg 
krachtiger verwoordde. Wat bijzonder dat God Abram tegemoet kwam en hem herinnerde aan 
Zijn belofte.

God beloofde Abram ook vele nakomelingen (Genesis 12:2), maar Sara werd niet zwanger, 
waarop Abram en Sara zelf de touwtjes in handen namen. Ismaël, zoon van Abram en Hagar 
(de slavin van Sara) werd geboren. Je zou verwachten dat God een hartig woordje te spreken 
had met Abram, omdat Gods belofte was dat Abram met Sara een zoon zou krijgen en niet met
Hagar. Maar in plaats van uit te spreken dat Abram niet zijn eigen plan had moeten trekken, 
herhaalde God opnieuw Zijn belofte aan Abram (Genesis 17:1-8). 

Als je dit gedeelte naleest in je Bijbel, lees je dat God Zichzelf eerst kenbaar maakte met de 
woorden: “Ik ben God, de Ontzagwekkende”. En vervolgens gaf God een opdracht, namelijk: 
“Leef in verbondenheid met mij, leid een onberispelijk leven.” 

Wat we mogen leren van Abrahams geloof (inmiddels had God hem de naam Abraham 
gegeven) is dat hij in verbondenheid met God leefde. Zelfs in het Nieuwe Testament wordt nog 
verwezen naar Abraham. In Romeinen 4:3 staat namelijk: 'Abraham vertrouwde op God, en dat
werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend.' Voor velen is Abraham een voorbeeld 
geweest en ook wij, als lezers van Preek door de Week, mogen ons laten raken door het 
getuigenis van Abraham. 

Laten we in verbondenheid met God leven en ons volledige vertrouwen op Hem stellen. Als 
God een belofte geeft, zal Hij die vervullen. En als we door twijfel, vragen of onzekerheid 
moeilijke tijden doormaken, zal God ons blijven herinneren aan Zijn belofte. 

Gebedssuggestie
Dank U, Here God, voor Uw beloften aan ons. Kom ons tegemoet als we twijfelen en help ons 
om in verbondenheid met U te leven.  

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen-4:3
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis-17:1-8
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis-12:2
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis-12:1
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis-17:1


dinsdag 22 oktober 2019 

Geloven zoals Abraham 

Abraham vertrouwde op God 

Wat moeten wij nu zeggen over onze stamvader Abraham? Indien hij als een rechtvaardige zou 
zijn aangenomen op grond van zijn daden, dan had hij zich daarop kunnen laten voorstaan. 
Maar niet tegenover God, want wat zegt de Schrift? ‘Abraham vertrouwde op God, en dat werd
hem als een daad van gerechtigheid toegerekend.’ (Romeinen 4:1-3) 
“Onze vader is Abraham”, zeiden ze. Maar Jezus zei: “Als u echt kinderen van Abraham bent, 
zou u moeten doen wat Abraham deed.” (Johannes 8:39)

Abraham is de vader van alle gelovigen. Ik ben een gelovige. Dus ik ben een kind van Abraham. 
Geen speld tussen te krijgen, toch? De omstanders bij Jezus zeiden het ook, maar Jezus zegt dat
als je kind van Abraham bent, je ook doet wat Abraham deed. En wat deed Abraham? Op God 
vertrouwen. De Bijbel laat zien hoe belangrijk dat is. 
In de lezing van zondag (Genesis 13:5-13) zien we een mooi staaltje van het verschil tussen 
Abraham en Lot. Abraham gunde Lot het beste en Lot deed dat ook... Hij koos voor wat 
zekerheid léék, vertrouwde op wat hij zag. En Abraham vertrouwde God. 

Abraham wordt terecht geprezen om zijn grote geloof. Daarbij worden altijd de grote dingen uit
zijn leven genoemd. Vertrekken uit zijn familie (op Lot na) naar een beloofd maar onbekend 
land, en het bereid zijn zijn zoon te offeren als God daarom vraagt. Zou God dat laatste 
gevraagd hebben om zijn geloof, zijn vertrouwen te testen? Of zou God het (ook) hebben 
gebruikt om door het niet laten doorgaan van dit offer, te laten zien dat de ware God (in 
tegenstelling tot de afgoden in de omgeving) geen mensenoffers wil. Alleen zijn eigen Zoon..., 
vele jaren later op dezelfde plaats... Misschien helpt het ons wel om beter te beseffen hoe 
groot en moeilijk het offeren van de Zoon aan het kruis was. 

Mooi om te lezen dat Abraham een groot geloof had, maar ook dat hij in de praktijk ervoer dat 
dat niet altijd gemakkelijk is als de omstandigheden niet meewerken. Als gebeden zijn 
verhoord, is het niet moeilijk om te geloven dat je dat in je hele leven zult vasthouden en op 
God zult blijven vertrouwen. Maar als de omstandigheden anders zijn dan we willen of hopen, 
ja, hoe gemakkelijk willen we er dan zelf een eigen stukje aan breien.

Abraham en al die andere grote Godsmannen en Godsvrouwen, ik kan niet aan hen tippen in 
de grote dingen waardoor ze bekend zijn geworden en ze in de Bijbel geloofshelden worden 
genoemd (Hebreeën 11), maar wat bemoedigend dat ook zij maar gewone mensen waren die 
bang konden zijn en konden miskleunen; wat een genade en geruststelling hoe God daarmee 
omgaat. God raakt niet van zijn stuk als er iets misgaat, maar gaat (buiten)gewoon verder met 
wat Hij voor ogen heeft... Daar kunnen wij echt op vertrouwen.

Om over na te denken
Wat zeggen de bijbelteksten bovenaan dit blad jou en wat voor betekenis heeft dat in jouw 
leven?

Gebedssuggestie
Dank, Heer, voor wie U bent en dat wij door uw genade mogen en kunnen geloven in uw 
volkomen betrouwbaarheid. Help ons te gaan in de voetstappen van geloof. Tot uw eer! 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Hebreeen-11
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis-13:5-13
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woensdag 23 oktober 2019 

Geloven zoals Abraham 

Wijsheid en vertrouwen

Vertrouw met je hele hart op de Heer,
en vertrouw niet op je eigen wijsheid.
Overleg al je plannen met Hem.
Dan zal Hij je leven leiden.
Verbeeld je niet dat je heel erg wijs bent.
Heb diep ontzag voor de Heer en blijf ver bij het kwaad vandaan.
(Spreuken 3:5-7, BasisBijbel)

Deze woorden zijn bijna drieduizend jaar geleden opgeschreven. Wonderlijk hoe actueel ze nog
zijn. Ook in onze tijd vertrouwen we massaal op onze eigen wijsheid. Een onderzoek toonde 
aan dat we gemiddeld zo’n 30.000 keuzes per dag maken! Veel kleine en soms wat grotere 
beslissingen. De meeste van die keuzes maken we niet bewust. De beslissingen die we wel 
bewust nemen komen meestal voort uit onze eigen … wijsheid.

Abraham is een van de grote voorbeelden in de Bijbel van mensen die niet op eigen wijsheid 
vertrouwen. Het vertrouwen in zijn Heer was zo groot dat hij zelfs bereid was zijn eigen zoon 
als offer op te dragen aan God. Ook op andere momenten in zijn leven koos hij voor de weg van
het geloof in zijn God. Wat was het geheim van Abraham? En wat is het geheim van gelovigen 
in onze tijd die God vertrouwen bij de keuzes die ze maken?

Abraham had God leren kennen. Niet zo maar van een afstand maar van heel dichtbij. Hij 
luisterde naar God en sprak met Hem. In onze tijd kunnen we God ook leren kennen. Door in 
de Bijbel te lezen, door te bidden, door te geloven. Ik heb gemerkt dat ik God hier elke dag 
beter door leer kennen. En dat heeft een effect op de keuzes die ik in mijn leven maak. Hoe 
dichter ik bij de Heer leef, hoe makkelijker ik de goede keuzes maak. Die 30.000 keuzes per dag 
zijn niet allemaal goed of fout. Wanneer je dicht bij God leeft, is God ook in en na die keuzes 
dicht bij je. En natuurlijk helpt Hij je bij het maken van de belangrijke keuzes.

Denk trouwens niet dat ik altijd de juiste keuzes maak. Ook ik wil nog wel eens teveel waarde 
hechten aan mijn eigen wijsheid. Maar de wetenschap, dat het steeds beter leren kennen van 
Jezus mij helpt bij het maken van keuzes, maakt me blij.

Om over na te denken
Moet jij binnenkort een belangrijke keuze maken? Hoe kan dit gedeelte uit Spreuken je daarbij 
helpen?

Gebedssuggestie
Heer, dank U dat U mijn leven wilt leiden. Ik heb U nodig, Heer, bij de keuzes die ik maak. 
Amen.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Spreuken-3:5-7


donderdag 24 oktober 2019

Geloven zoals Abraham 

Zijn we al bijna in het Nieuwe Testament?

Hoe staat het dan met Abraham, die de stamvader van ons Joodse volk is? Als hij door zijn 
eigen inspanning vrij voor God stond, zou hij reden hebben om trots te zijn. Maar tegenover 
God kun je niet trots zijn. In de Boeken staat het zo: ‘Abraham geloofde God en daarom 
beschouwde God hem als een rechtvaardig mens.’ (Romeinen 4:1-3)

Aan tafel leest onze jongste dochter elke avond een bijbelgedeelte voor. Eerlijk gezegd was de 
goede gewoonte om na het eten samen wat te lezen wat ingezakt in de tijd dat we drie 
opgroeiende kinderen in huis hadden die, net als wij, een agenda vol verplichtingen en 
activiteiten hadden. 

We zijn bij Genesis 1 begonnen en lezen nu 1 Samuël. De bijbelverhalen zijn bekend, maar toch
is het goed om alles weer eens in verband te lezen. Ook bij geschiedenissen die je meent te 
kennen, duiken er zaken op die je niet wist of die je ineens opvallen. Eerlijk gezegd merk ik dat 
ik tijdens het voorlezen vaak snak naar het Nieuwe Testament. Wat moet je je als bijbellezer 
door een berg strijd, ellende en geweld heen werken om uiteindelijk Gods genade te 
ontdekken. Het lijkt het leven wel.

Dat is wat mij opvalt: de Bijbel stelt het niet mooier voor. In alle verhalen ontdek je óók hoe 
ongelofelijk eigenwijs en hardleers mensen zijn. En die verhalen brengen mij regelmatig in 
verwarring omdat ik denk: maar zo kan het toch niet gegaan zijn? Zo is God, de Vader van 
Christus en de Vader van ons, toch niet?

Het is prima dat ons geloof wat op de proef gesteld wordt. We worden immers niet sterker als 
we vragen uit de weg gaan. Ook de geloofsheld Abraham blijkt een mens met zwakke en 
ronduit lelijke trekjes en nergens wordt geprobeerd om die karaktereigenschappen te 
verdonkeremanen.

Abraham kreeg genade van God vanwege zijn geloof. Dat blijkt uit de woorden van Paulus in de
eerste verzen van Romeinen 4. Dát is het goede nieuws van de hele Bijbel: we maken er zelf 
een puinhoop van, stellen God en elkaar teleur maar: we zijn kennelijk het redden waard en 
God beloont geloof met genade.

Gebed
Heer, zoveel in uw Woord snappen we niet. We geven wel vrome antwoorden, maar soms 
blijven de vragen staan. We vertrouwen U. We geloven  in U. Omdat U goed en genadig bent.
…

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen-4:1-3


vrijdag 25 oktober 2019 

Geloven zoals Abraham 

Zondag sprak Joop Strietman over Abraham, die wel ‘de vader van alle gelovigen’ wordt 
genoemd. We lezen over Abraham in Genesis, het allereerste boek van de Bijbel. Maar hoe 
lang geleden ook, de lessen die we eruit kunnen leren zijn voor alle mensen in alle tijden. 
Abrahams leven laat zien dat hij door zijn geloofsvertrouwen in God en zijn gehoorzaamheid 
aan Hem een groot-gelovige is, maar toch ook een mens met fouten en tekortkomingen. Hij is 
een mens zoals wij, levend van Gods genade. Fijn dat de helden in de Bijbel zulke gewone 
mensen zijn! En dat God die dat alles ‘bewerkt’, gewone mensen in zijn heilsplan betrekt, 
waardoor ze meer naar Hem kunnen toegroeien (sommigen zelfs zo dat ze erom bekend 
worden). Dank aan God is hierin meer dan op zijn plaats, dat bedacht ook onze PddW-dichter...

Dank God

Dank God dat Hij ons Israël schiep
Het Joodse volk met Zijn verhalen
Een toevluchtsoord in vele talen

Waar Jezus op het water liep

Dank God dat Mozes is gekomen
Om uit Egypte weg te gaan

Tien wijze woorden te verstaan
Voor het Beloofde Land van dromen

Dank God dat David als een herder
Het schapenvolk tot hoogte bracht

-  Veroveringen ongedacht –
Door God geleid ging hij steeds verder

Dank God dat Hij profeten gaf
Om uit te spreken wat zou komen

Een toekomst met zo rijke stromen
Helaas gepaard gegaan met straf

Dank God dat Hij ons Jezus zond
Belofte van zo lang geleden

Verzoening in een droevig heden
De eindvervulling van ’t verbond

Dank God dat Christus ons verhaalt
De weg te zijn tot onze Vader

Elk uur brengt Hij de Zijnen nader
Opdat ons leven niet verschraalt

Dank God dat Jezus in ons woont
Om plaats te maken voor Zijn daden

Ons elke dag weer op te laden
En met Zijn liefde ons beloont!



zaterdag 26 oktober 2019

Afgelopen zondag sprak Joop Strietman over 'Geloven zoals Abraham'. 
Bijbellezing: Genesis 13:5-13.

Na onlangs over Johannes 3 en Nicodemus gesproken te hebben ging Joop ver terug in de tijd 
naar Abraham: de vader aller gelovigen. En wel Abraham in het contrast met zijn neef Lot. 
Waar Abraham de God-volger is, zien we Lot meer als een meeloper die bij te maken keuzes 
totaal anders kiest dan Abraham. Met alle consequenties van dien, voor beide mannen. Als we 
eerlijk naar onszelf willen zijn en belangrijke lessen over het leven in en uit geloof willen leren, 
dan kunnen we veel opsteken van de contrasten tussen Abraham en Lot.

Maar hoewel Abraham een groot geloof had, was hij niet zonder eigenaardigheden en fouten. 
Daar kunnen we van alles van vinden, maar is het niet ook bemoedigend dat grote helden 
(m/v) uit de Bijbel mensen op dat punt net als wij zijn? 

De kern van wat Joop duidelijk wilde maken is dat onze levensweg bestaat uit een lange weg 
met allerlei afslagen en kruispunten. Op tal van plaatsen kunnen we kiezen waar we heen 
willen/zullen gaan. Ook hebben we een uiteindelijke bestemming, die afhankelijk is van de 
keuzes die we onderweg maken. Die keuzes worden op hun beurt weer bepaald door onze 
onderliggende uitgangspunten. Voor ons is dat de kwaliteit en de kenmerken van ons geloof. 

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

Wat zegt het jou dat de grote geloofsheld Abraham - zoals jij en ik - fouten had/zonde deed en 
toch geliefd is en bewonderd wordt als 'de Vader van alle gelovigen'? 

Terwijl Abraham bekend staat om zijn geloof en gehoorzaamheid, zien we dat Lot vastzit aan de
dingen van deze wereld en hij het niet zo nauw neemt met de zondige praktijken van de 
mensen om hem heen. Hoe ga jij met zulke situaties om, mede denkende aan het 'midden in 
de samenleving' dat we in onze gemeente graag zien? 

***
Morgen spreekt Wigle Tamboer over: 2 Korinthe 5:14-17 (NBG51)
Titel: We zijn tot inzicht gekomen...

GELOVEN BEGINT THUIS 
Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en 
jongeren van morgen, 27 oktober 2019. 
Peuters: De twee zonen, Matteüs 21:28-31
Kleuters: Geloofshelden: Simson, Richteren 13-16
Middenbouw: Gideon krijgt een belofte van God; Thema: God belooft de Midjanieten te 
verslaan; Richteren 6 en 7:1-22
Bovenbouw: Zorg; psalmen. Gods regels zijn goed, Psalm 19:8-15
X-pact: Woord; Handelingen. Thema: de kerk. (X-perience weekend, X-press blijft hele dienst 
bij X-pact.)

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/Rechters-6
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Korintiers-5:14-17
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-1
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-19:8-15
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Rechters-13
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-21:28-31
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis-13:5-13


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.


