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Prediker: Joop Strietman 
 
Titel: Geloven zoals Abraham 
 

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,  

 

we zijn alweer ruim een maand onderweg in het nieuwe seizoen. Als PddW+ team hopen we dat 
jullie inmiddels weer helemaal in je kring ritme zit. Ook hopen we dat jullie de wat bredere aanpak 
van PddW+ kunnen waarderen en inmiddels daar je voordeel mee kan doen. Fijn dat we ook 
vanuit de kringen feedback ontvangen waar wij ons voordeel mee doen. Ook in deze PddW+ vind 
je onderaan weer een spontane bijdrage uit een huiskring met vragen rond de preek van Joop 
Strietman. En zo werken we samen aan een betere PddW+ met het doel om onze kringen meer 
verdieping te geven in het samen optrekken als gemeenschap van Jezus Christus.  

 

Wat onze bredere gemeenschap als Meerkerk betreft: afgelopen week sloten we de Najaar 
Bètacursus af. We hadden een mooie gemêleerde groep mensen die 4 maandagavonden met 
elkaar optrok. Onder hen ook 2 huiskringen! Die deelname van huiskringen zien we elke Bèta weer 
terug. En dat is bemoedigend! Voor de Bèta als geheel, maar zeker ook voor de huiskringen zelf. 

De bemoediging voor de huiskringen zelf ligt ‘m onder andere in waar Joop Strietman over spreekt 
deze zondag.  Namelijk het durven maken van keuzes en het nemen van beslissingen. Of zoals uit 
het leven van Abraham blijkt: het leren uit geloof te leven,  juist bij de afslagen en kruispunten van 
het leven. 

 

In het leven van een christen is een van die belangrijke kruispunten de doop. Vanwege dat belang 
geven we in de gemeente elk kwartaal de gelegenheid om gedoopt te worden. Dit kwartaal is er 
speciaal voor hen die meer willen weten over de doop een doopstudie op maandagavond 28 
oktober. De avond heeft een open karakter en je kunt er al je vragen kwijt. 

 

Net als bij de Bètacursus, willen we voor deze doopstudie ook de huiskringen uitnodigen. Het 
belooft een bijzondere avond te worden. We hebben de geheel vernieuwde Oude Schuur tot onze 
beschikking waar we voor het eerst ook alle multimediafaciliteiten kunnen inzetten om het 
samenzijn te ondersteunen. Dat zal de sfeer, studie en bespreking alleen maar ten goede komen. 

Voor het geval je de vraag stelt: waarom als huiskring naar de doopstudie? Antwoord: waarom 
niet? De doop is immers veel meer dan een individuele keuze. Het gaat ons als gemeenschap aan. 
Paulus noemt in I Korinthe 12 dat we gedoopt zijn tot één lichaam. Onze gemeenschap als 
gemeente en dus ook als huiskring ligt verankerd in de doop. In de doopstudie zullen we dan ook 
dit aspect van de doop - dat vaak over het hoofd gezien wordt - verder uit diepen. 

 

Tenslotte -  en dan zijn we weer terug bij de preek van Joop - hoeveel je ook over de doop studeert 
en het hoe ver je het onderwerp ook uitdiept - de doop is uiteindelijk een stap in geloof en 
vertrouwen. Daarom: mag de kringavond ons allen helpen om qua geloof in beweging te zijn en te 
blijven. De beweging van steeds meer vertrouwen op Jezus. De beweging van het steeds meer 
verstaan van Zijn stem en Hem gehoorzamen. De geloofsbeweging van in Zijn naam de juiste 
keuzen maken en de juiste afslagen nemen. 

 

Mag Gods Geest jullie daarbij persoonlijk en als kring leiden. Dat is ons gebed met en voor elkaar. 

Met een hartelijke zegengroet van het PddW+ team. 



 

 

=============================================================================== 

Bijbellezing: Genesis 13:5-13 (NBV)  
 
Aanvullende Bijbellezingen 

Genesis 17:1-2  
Spreuken 3:5-7  

Romeinen 4:1-8  
Johannes 8:31-39 

 

Bijzonderheden 

 Maandagavond 28 oktober doopstudie door Wigle, met vooraf gelegenheid voor de maaltijd - 
zie website. 

 Dinsdagavond 5 november voorbereidingsavond doop voor hen die de doop hebben 
aangevraagd - zie website. 

 Zondagmorgen 10 november diensten met mogelijkheid om gedoopt te worden. 
 

Enkele opmerkingen   

Onze levensweg bestaat uit een lange weg met allerlei afslagen en kruispunten. Op tal van 
plaatsen kunnen we kiezen waar we heen willen. Ook hebben we een uiteindelijke bestemming, 
die afhankelijk is van onze keuzes onderweg. Die keuzes worden weer bepaald door onze 
onderliggende uitgangspunten. Voor ons zijn dat de kwaliteit en de kenmerken van ons geloof. 

 
Abraham was op weg gegaan, omdat God hem had geroepen. Zijn geloof was een diepe en 
ingrijpende persoonlijke keuze. Hij liet alles achter, al zijn bekende dingen, zijn familie (op neef Lot 
na), zijn zekerheid en wat hem vertrouwd was. Hij ging en stelde daarmee een daad van 
gehoorzaamheid, in overeenkomst met zijn diepe geloof dat God had gesproken.  
Lot lijkt op een afstand veel op Abraham, familie, tijd- en plaatsgenoot. Lots diepste motief is 
echter niet hetzelfde als dat van Abraham. God heeft niet tot hem gesproken. Hij is niet gegaan uit 
gehoorzaamheid. Hij ging alleen maar met zijn oom mee, om welke reden dan ook.  
 
Dat dieper liggende verschil laat zich bij tal van kruispunten en afslagen op hun levensweg 
onmiskenbaar zien en 'dus' ook bij hun uiteindelijke bestemming. Lot zit nog zo vast aan de dingen 
van deze wereld, neemt het niet zo nauw met de zondige praktijken van de mensen om hem heen 
en niets wijst erop dat hij een soort van relatie met God heeft zoals zijn oom die kent. 
 
Als we eerlijk naar onszelf willen zijn en belangrijke lessen willen leren over het leven in en uit 
geloof, dan kunnen we veel opsteken van de contrasten tussen Abraham en Lot.  
 
Maar ook Abraham is op bepaalde kruispunten en afslagen maar een mens zoals wij. Ondanks zijn 
grote geloof/vertrouwen verspreidt hij allerlei praatjes omdat hij bang is dat hij in de problemen 
gaat komen vanwege zijn mooie vrouw. Tot twee keer aan toe. Bemoedigend dat de helden in onze 
Bijbel zulke gewone mensen zijn!  
 
Joop gaf aan dat het zijn gebed is dat deze overdenkingen zullen leiden tot verdieping en tot meer 
kwaliteit van ons geloof, tot betere keuzes op onze levensweg en tot een geweldige bestemming 
en nalatenschap. En tot zegen van anderen! 
 

Liederen 

586 - Hij is Heer,  

687 - Heer, wijs mij Uw weg 
124 - Ik bouw op U 

575 - Jezus alleen 
785 - Fundament 

 



 

 

 

Vragen 

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Denk daarbij ook aan wat jou in de 
bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot 
je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?  

 

2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis wat de Heer de laatste weken in je leven 
aan het doen is 

a) in het lezen van de Bijbel (Woord)? 

b) in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)? 

c) in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)? 

d) in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)? 

e) in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven 
(Zegen)? 

 

3. Lees Genesis 13:5-13 ieder in zijn eigen Bijbel. Noteer ieder voor zich welke dingen jou daarin 
opvallen en waarom. Deel dat met elkaar.  

 

4. Geef een voorbeeld waar jij in de afgelopen tijd een keuze maakte en een afslag of kruispunt 
nam, ingegeven door het geloof. Met andere woorden, je handelde niet uit eigen menselijk inzicht 
of gevoel, maar uit inzicht verkregen door Jezus, door Gods Woord en Gods Geest. Misschien was 
het wel een geloofsstap die inging tegen de gedachten en gevoelens van je eigen vlees. Maar uit 
bewuste geloofsgehoorzaamheid liet je je leiden door de gezindheid van Christus en niet door je 
eigen menselijke gezindheid (zie voor de gezindheid van Christus Filippenzen 2).  

Wat deed die geloofsstap met je?  

 

5. Hoe kunnen we (al dan niet geknield) God aan het einde van onze kringbijeenkomst zoeken in 
gebed? Een gebed van verootmoediging. Een gebed vol dankzegging om Wie God is. Een gebed 
van voorbede voor elkaar en de wereld om ons heen. 

=============================================================================== 

Bijdrage van een kringleider 

1. Hoe zou jij in een paar woorden het geloof van Abraham willen omschrijven? 

2. Wat spreekt jou hierin aan? 

3. Als ons leven een lange weg is, aan welke afslagen en kruisingen denk je dan in je eigen leven? 
Wie was/is je Reisleider? 

4. Kun jij je voorstellen dat je (net als Abraham) alles achterlaat (wanneer God je roept)? 

5. Hoe kijk je naar de vluchtelingen van nu, die ook alles hebben moeten achterlaten? 

Maakt het voor jou verschil of het om economische of oorlogsvluchtelingen gaat? 

6. Lot is niet persoonlijk door God aangesproken. Hij maakt ook andere keuzes dan Abraham.  

a. Zal dat een verband kunnen hebben?  

b. Bestaat de kans dat God wel degelijk tot Lot heeft gesproken, maar dat Lot zijn stem 
niet hoorde?  

c. Ben jij altijd gefocust op Gods stem? 

d. Hoe kan je Gods stem verstaan, waar denk jij dan aan? 

7. Als je heel eerlijk naar jezelf kijkt; hoe vast zit jij dan aan zondige praktijken? Hoe verhoudt zich 
dat tot je relatie met God? 

=============================================================================== 


