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Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer, 

dit najaar hebben we 3 auteurs te gast in De Meerkerk. Aanleiding is ons 35-jarig jubileum als 
gemeente. We mochten reeds Tass Saada begroeten en deze zondag is Henk Binnendijk onze gast.

Henk is inmiddels 85 jaar en schreef onlangs een boek over de hemel, met als titel: Hoe ziet de 
hemel er uit? Als je zijn naam en deze titel zoekt via Google dan vind je o.a. een video van de 
boekpresentatie.

Met de titel van Henks boek heb je meteen al een vraag te pakken die je elkaar in de huiskring kunt
stellen.

Over vragen gesproken… Jullie hebben gemerkt dat we als PddW+ team zoekende zijn hoe we de 
input voor de kringen dit jaar kunnen verbeteren. Die verbetering is gericht op inhoud én vorm. 
Maar ook op het meer betrekken van jullie, de kring en de kringleden. Vanwege die beoogde 
betrokkenheid vroegen we jullie om te reageren en ons als PddW+ team te voeden met jullie 
ervaringen en suggesties. 

We mochten al een aantal reacties ontvangen en in deze PddW+ willen we jullie daaruit iets delen 
dat ons is aangereikt door een kringleidersechtpaar. Onderaan deze mail onder het kopje 
'Bijdragen uit een huiskringvoorbereiding' lees je de handreikingen die zij ons gaven. Deze zullen zij
gebruiken voor de uiteindelijke invulling van hun eigen kringavond. We vinden dit zo’n mooi 
voorbeeld van hoe zij dit doen, dat we jullie dit graag doorgeven om er je voordeel mee te doen. 

En met dit voorbeeld roepen we jullie wederom op om ons te blijven voeden. Op deze manier 
ontstaat er meer interactie tussen jullie als kring en wij als PddW+ team. Dit alles met het doel om 
samen de inhoud en vorm van PddW+ te verbeteren.

Met deze oproep vragen we jullie ook om als kring samen met ons te bidden dat de Heer ons leidt 
op de ingeslagen weg. Die weg is een weg van vallen en opstaan. Die weg is vooral ook een weg 
van verootmoediging voor Gods aangezicht. Van Hem moeten we het verwachten. 

Aan begin van dit seizoen hebben we daartoe ook samen gebeden op ons kick-off gemeenteavond.
We willen dat blijven doen. Verlangend dat God ons leidt naar Zijn hart en ons Zijn bedoelingen 
steeds meer laat zien. Zijn bedoelingen met ons persoonlijk, met onze huiskring, met onze 
gemeente.

Mogen we zo tezamen Gods huisgezin vormen en waarlijk een gemeenschap, een koinonia, zijn tot
Zijn eer.

Een hartelijke zegengroet,

PddW+ team
 
===============================================================================



Prediker: Henk Binnendijk
Titel: Hoe ziet de hemel eruit?
Bijbellezing: Romeinen 8:18-22 (NBG51), met nadruk op verzen 19 en 22

18 Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de 
heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden. 19 Want met reikhalzend verlangen wacht de 
schepping op het openbaar worden der zonen Gods. 20 Want de schepping is aan de 
vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om (de wil van) Hem, die haar daaraan 
onderworpen heeft, 21 in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de 
vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderenGods. 22 Want 
wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is.

Bijzonderheden:
Maandag 21 oktober begint de Huwelijks Cursus. Voor iedere huwelijkspartner een aanrader, maar
zeker voor hen die hemelse verwachtingen hadden van het huwelijk en inmiddels met beide benen
weer op de grond staan…

Aanvullende Bijbellezingen
Genesis 1:31 – 2:1
Genesis 3:17-18
Collossenzen 3:1-2
Fillippenzen 3:20

Enkele opmerkingen
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/heeft om ons bij de 
Vader te kunnen brengen. 

Paulus heeft het in zijn brieven aan de Kolossenzen en de Filippenzen over 'ons richten op wat 
boven is, niet op wat op aarde is' en dat 'wij burgers zijn van een rijk in de hemelen, waaruit wij 
ook de Here Jezus Christus als Verlosser verwachten.’ 

Aan de hand van Romeinen 8:22 en 19 wil Henk ons meegeven dat 'alleen de hemel de aarde kan 
redden' - dit als diepere kijk op het redden van de planeet, wat uiteraard een goede zaak is (we 
hebben er maar één!), maar waar we God bij nodig hebben als het om de diepste redding gaat. De 
diepste redding van zowel de mens als de gehele schepping. 

Liederen
236 - Heilig, heilig, heilig
Glorieklokken 52 - Lichtstad met Uw paarlen poorten 
 665 - Tot aan die dag
God en God alleen



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 - ieder in zijn eigen Bijbel – Romeinen 8:18-22. Noteer ieder voor zich welke dingen jou 
daarin opvallen en waarom. Deel dat met elkaar.

4. 'Alleen de hemel kan de aarde redden' ten opzichte van ons 'rentmeesterschap voor de aarde'; 
hoe kijk je daar tegenaan en hoe werkt dat uit in jouw leven? 

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.

Bijdragen uit een huiskringvoorbereiding:

1.
Gespreksvragen:

- Henk Binnendijk zegt dat de essentie van de Hemel de tegenwoordigheid van God is. Hoe 
denk jij hierover?

- Laat jij je beheersen door de hemel, of door de aarde?
- Hoe kunnen we nu als hemelburgers leven?
- Heb jij wel eens de hemel op aarde ervaren? Deel 
- Op welk leven ben jij gericht en wat zegt de Bijbel hierover?
- Hoe zie jij de hemel?
- Wat doet het met je als een dierbare overlijdt en Christus wel of juist niet kent?
- Heb je wel eens met een stervende gesproken over de hemel?

***** 
2.
Datum    : 13-10-2019
Onderwerp  : Hoe ziet de Hemel eruit
Spreker : Henk Binnendijk
Centrale tekst : Romeinen 8:18-22



Eerste preekdeel: Romeinen 8:22  

Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is

- Volg je het actuele nieuws, herken je dan deze ‘zucht en barensnood’? Zo ja, waaraan?
- Wat zegt Jezus zelf over het verloop van de aarde? Matteüs 24: 1 t/m 13. Wat constateert 

Hij en waar waarschuwt Hij voor? En welke belofte zit hierin?
- (Wat zegt Paulus over de terugkomst van Jezus? Bijv 1 Tess 4: 16 t/m 1 Tess 5: 11  Leef jij 

ook niet in de duisternis? Of toch wel?                                                                Lees het laatste 
deel vs 9 t/m 11 nog eens apart en laat vooral dit diep tot je doordringen. )

Tweede preekdeel:   Romeinen 8:19
Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. 

- De ellende is kennelijk maar tijdelijk. Lees Rom 8:17, 18 en kerntekst vs 19 in verschillende 
vertalingen. Waarom is Paulus hier zo zeker van? 

- (Hoe bemoedigde Paulus de Tessalonicensers? Lees 1 Tess 1:2 t/m 7)
- Wat moet je doen om gered te worden? En voor wie geldt dit dan? Alleen de Israëlieten? 

Welke voorwaarden worden gesteld? Rom 10: 9 t/m 13
- Welk toekomstperspectief biedt de Bijbel ons en de wereld? Openbaring 21: 1 t/m 7

Nawoord:
De Bijbel bevestigt overal dat het op aarde niet gemakkelijk zal zijn. Maar Jezus belooft in datzelfde
Woord dat ons een gouden toekomst wacht. Een nieuwe wereld vol vrede, zonder ziekte, dood en 
geweld. De barensnood is dan voorbij. Laten we ons verheugen en verblijden in die Hoop (die we 
ontvangen door Jezus), en volharden in de ellende die we nu zelf, of om ons heen meemaken, of 
meegemaakt hebben. Laten we de Heer blijven zoeken, laten we elkaar bemoedigen. Wees er zijn 
voor elkaar, mogen we bidden voor elkaar dat we volhouden en standhouden. En weet: De Heer is 
altijd nabij!

Liederen
 Houd vol  798
 Ik zal er zijn  770
 Lopen op het water 789

********************************* 


