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maandag 15 februari 2021 

Geloof

Betrouwbaarheid

In de Bijbel wordt gesproken over het woord ‘pistis’,  dat betekent: geloof, trouw of 
oprechtheid, en trouw zijn (zelf) of vertrouwen (van een ander). 
‘Is het ijs al betrouwbaar genoeg?’, een veelgehoorde vraag de afgelopen dagen. Als 
schaatsliefhebber houd ik zelf ook nauwlettend in de gaten waar en wanneer er geschaatst 
kan en mag worden. Niets zo mooi als natuurijs. De betrouwbaarheid van het ijs is niet overal 
gegarandeerd, er kunnen wakken zijn, of met een laagje sneeuw bedekt, waardoor het ijs 
betrouwbaar lijkt, maar het niet is. 

Hoe anders is God, Hij is trouw en betrouwbaar. Je kunt voor 100% van Hem op aan. Altijd, de
hele dag, het hele jaar, je hele leven! Maar het Bijbelse woord ‘geloven’ kan voor ons ook 
misleidend zijn. In onze cultuur is geloven ondergeschikt aan weten. ‘Ik geloof van wel’ 
betekent in feite ‘ik ben er niet zeker van’. In de Bijbel is geloof de hoogste vorm van 
zekerheid: het duidt op een onwrikbare overtuiging. Wie zegt dat hij iemand gelooft, zegt dat 
hij ten volle overtuigd is van zijn betrouwbaarheid. 

Hebreeën 11:1 Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons 
van de waarheid van wat we niet zien. Als je verder leest in hoofdstuk 11 volgt er een 
opsomming van geloofshelden door de Bijbel heen, zoals Noach, Abraham, Sara, Mozes en 
nog zoveel meer. Wat de grote overeenkomst is tussen al deze mensen is dat ze een rotsvast 
geloof hadden, ze geloofden in Gods trouw. David schrijft hierover in psalm 103 en psalm 91. 
Psalm 103:8 Liefdevol en genadig is de Heer, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. 
Psalm 91:1-4 Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw 
van de Ontzagwekkende, zegt tegen de Heer: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op U 
vertrouw ik.’ Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger en redt je van de dodelijke pest, hij 
zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een 
veilig schild.

Om over na te denken
Wie is jouw geloofsheld, wie is jouw grote voorbeeld?

Gebed
Groot is uw trouw, o Heer, Groot is uw trouw, o Heer, Iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, Aan mij betoond.

https://debijbel.nl/bijbel/NBV/PSA.91.1-psa.91.4
https://debijbel.nl/bijbel/NBV/PSA.103.8
https://debijbel.nl/bijbel/NBV/HEB.11.1


dinsdag 16 februari 2021 

Geloof

Vertrouwen in geloof...

“Waarachtig, ik verzeker u: wie gelooft, heeft eeuwig leven.” (Johannes 6:47 NBV) 
“Vast en zeker is het, zeg Ik u: wie vertrouwt heeft eeuwig leven! (Naardense Vertaling)

Morgen begint de Veertigdagentijd, in bepaalde kringen ook wel Vastentijd genoemd. Op 
welke wijze je deze periode ook invult, het is een tijd van bezinning op weg naar Goede 
Vrijdag en Pasen. Als we praten over Geloof, dan is deze (lange) periode echt een periode van 
geloof. En de invulling een daad van geloof. Anders zou je het niet doen, lijkt me. 
Maar wie van ons (lezers van de Preek door de Week) is niet overtuigd van de dood en 
opstanding van onze Heer Jezus en de redding die daarmee voor ons gegeven werd? Dat 
geloven we, ofwel: daar vertrouwen we op. 
Het Griekse woord pis’teuo wordt hierboven zowel met 'geloof' als met 'vertrouwen' 
vertaald. Allebei goed, ze zijn nauw aan elkaar verwant. Toch heb ik regelmatig een voorkeur 
voor vertrouwen. Omdat geloven in het hedendaagse taalgebruik ook kan duiden op iets wat 
je (slechts) als een goede mogelijkheid ziet. Erop vertrouwen is vaak een ander verhaal. 

Pis’teuo is meer dan een kansberekening, het is ervan overtuigd zijn en daar, in vertrouwen, 
naar handelen. De Bijbel is m.i. - in alle eerbied gezegd - één grote schreeuw van God/Jezus: 
'Vertrouw op Mij! Temidden van alles wat er speelt, temidden van iedereen die je van alles 
laat geloven en doen: Vertrouw op Mij! En op alles wat Ik zeg!' 

Wij zullen niet veel moeite hebben met de bijbeltekst bovenaan. En ook niet met Johannes 
3:16, schat ik in: 'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 
gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven 
heeft.' We kunnen dat van harte overtuigd geloven omdat God te allen tijde betrouwbaar is. 
Dat is één kant van de medaille. De andere kant is Jezus' oproep Hem ook te vertrouwen op 
de weg die we met Hem gaan. Want is het niet onze manier van leven waaruit ons geloof, ons
vertrouwen blijkt? 
Een paar voorbeelden die laten zien wat geloof in Hem, vertrouwen op Hem laat zien en hoe 
welgevallig dat voor Jezus is: 
– Markus 2:3-5. Vier mensen brachten hun verlamde vriend bij Jezus. Bij het zien van hun (!) 
geloof zei Jezus tegen de verlamde: “Vriend, uw zonden worden u vergeven.” 
– Matteüs 9:20-22. De bloedvloeiende vrouw drong zich naar voren, liet zich door niemand 
tegenhouden om bij Jezus te komen 'om maar zijn bovenkleed aan te kunnen raken'. 'Jezus 
draaide zich om, en bij het zien van de vrouw zei Hij: “Wees gerust, uw geloof heeft u gered.”
– Matteüs 15:22-28. De Kanaänitische vrouw die volhardend steeds dichter bij Jezus kwam, 
zich voor Hem neerwierp en zei: “Heer, help mij!”. Jezus leek haar af te wijzen, maar zij hield 
vol. Toen antwoordde Jezus: “U hebt een groot geloof! Wat u verlangt, zal ook gebeuren.”

Wat zijn geloofsdaden in jouw leven? Wat komt bij deze vraag bij je naar boven?

Gebedssuggestie 
Here God, dank dat U er alles aan gedaan heeft, nog doet en zult blijven doen om ons op U te
doen vertrouwen. Mag dat vertrouwen in mijn hart nestelen en in mijn leven zichtbaar zijn. 

https://debijbel.nl/bijbel/NBV/MAT.15.22-mat.15.28
https://debijbel.nl/bijbel/NBV/MAT.9.20-mat.9.22
https://debijbel.nl/bijbel/NBV/MRK.2.3-mrk.2.5
https://debijbel.nl/bijbel/NBV/jhn.3.16
https://debijbel.nl/bijbel/NBV/jhn.3.16
https://debijbel.nl/bijbel/NBV/jhn.6.47


woensdag 17 februari 2021

Geloof

DAN GELOOF IK WEL VOOR JOU

kijk – er hangt iets in de lucht
het waait, het wappert
als bonte vlaggen in de wind
die samen iets te vieren hebben

dat het waait,
dat weet je pas als je kijkt, luistert, voelt
weer leert geloven in de kracht
op je huid, door je haar
en straks zo sterk weer
in je rug

zelfs als je het moment pakt
vastlegt en bevriest
blijft het voelbaar, zichtbaar
en als je de kracht
van verbeelding behoudt
dan leef je nog volop

want het waait, het waait
en jij gaat dat voelen
geloof mij dan maar
als jij het niet meer kunt
dan geloof ik wel voor jou

dezelfde kracht die tranen droogt
water en wolken beweegt
blaast onzichtbaar jouw leven vooruit
jij, zo moe, zo futloos
kom: hijs je zeilen
laat je wanhoop van jaren
varen

De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en 
waar hij heen gaat. (Johannes 3:8)

https://debijbel.nl/bijbel/NBV/jhn.3.8


donderdag 18 februari 2021  

Geloof

Sprankje hoop

Noach wachtte zeven dagen. Toen liet hij de duif weer los. ’s Avonds kwam de duif terug, met 
een blaadje van een olijfboom in zijn snavel. Toen wist Noach dat het water op de aarde 
verder gezakt was. (Genesis 8:10-11)

Wie kent het niet, het verhaal van Noach? In veel kinderbijbels gaat het er nogal vrolijk aan 
toe: een goedlachse Noach en blije dieren die in paartjes aan boord mogen voor een gezellig 
boottochtje, zo lijkt het. Velen van ons zullen op deze manier ooit hebben kennisgemaakt met
Noach en zijn ark. 

De werkelijkheid echter is nogal grimmig. De mensheid had zich van God afgekeerd en alleen 
Noach en zijn gezin hadden nog vertrouwen in God. Noach moest een schip bouwen die hem 
tot redding zou zijn als de zondvloed kwam. Je staat er misschien niet bij stil, maar Noach had
geen idee wanneer deze rampspoed zou komen of hoelang deze zou duren. En hij wist al 
helemaal niet hoe zijn leven eruit zou zien als dit allemaal voorbij was. 
Noach wist wel dat God te vertrouwen was. Dat God hem zou redden, ook als al het wereldse 
waar hij aan gewend was rigoureus verandert of zelf helemaal verdwijnt. 

Het verhaal van Noach heeft daarmee ook iets heel moois. Je proeft het wederzijdse 
vertrouwen. Noach kende Gods betrouwbaarheid en als volgeling had zich ook bij hem 
eenzelfde soort betrouwbaarheid ontwikkeld. Als een afspiegeling van Gods karakter. Prachtig
vind ik het als Noach een duif erop uitstuurt om maar geen sprankje hoop te hoeven missen. 

In ons leven werkt het eigenlijk net zo. We weten niet of en hoe tegenslag en rampspoed ons 
zal treffen. Je weet ook nooit hoelang het duurt als je erin zit en hebt geen idee hoe je wereld
eruitziet als alles weer normaal is. 
Wat je wel kunt weten is dat God betrouwbaar is. Net als Noach zien wij nog steeds de 
regenboog als teken van zijn trouw. In tijd zijn wij verder dan Noach en weten we dat God zijn
Zoon Jezus gaf. Door Hem zijn wij zeker van onze redding, leven in gemeenschap met God, 
onze Maker. 

De vrucht van de Geest is geloof, of anders vertaald, trouw. Deze vrucht komt in ons tot 
rijping als afspiegeling van Gods karakter. Trouw, betrouwbaar, te vertrouwen. En net als 
Noach kunnen we vol vertrouwen op God, elke dag uitkijken om maar geen sprankje hoop te 
hoeven missen. 

Gebed
Groot is uw trouw, Mijn God en Vader. Iedere morgen aan mij weer betoond.

https://debijbel.nl/bijbel/NBV/GEN.8.10-gen.8.11


vrijdag 19 februari 2021 

Geloof

Door het geloof…

'Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt en het bewijs der dingen die men 
niet ziet.' (Hebreeën 11:1)

We zijn gekomen aan het laatste drietal van de vrucht van de Geest. Deze gaan vooral over de
relatie tot onszelf: geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Vandaag dus geloof; het lijkt 
net of deze vrucht niet zo goed in het rijtje past. De andere acht duiden op een karaktertrek 
van God en sporen ons aan op Hem daarin te gaan lijken. Onze vreugde is een echo van Gods 
vreugde, onze liefde een weerspiegeling van Gods liefde. Maar we spreken niet van het geloof
van God, wel van zijn trouw. Trouw is duidelijk een eigenschap van God, Hij is betrouwbaar, 
we kunnen Hem op zijn woord vertrouwen. 

De Hebreeënbrief geeft ons een omschrijving van geloof als zekerheid van de dingen die men 
hoopt. In dat hopen grijpt de schrijver terug naar dingen die hij eerder in de brief heeft 
geschreven. De hoop op een toekomstige nieuwe wereld (2:5), de rust die God belooft 
(hoofdstuk 4), een eeuwige erfenis (9:15), een onwankelbaar koninkrijk (12:28) en een 
toekomende stad (13:14). Deze dingen liggen vast bij God en daarom mogen we er met 
zekerheid vanuit gaan dat het gebeurt. Zo geeft geloof vaste grond onder onze voeten voor de
toekomst. Je kunt het ook vertalen met: 'het geloof is de basis van de dingen die men hoopt'. 
Denk ook maar aan de woorden van Jezus in de Bergrede in Matteüs7:24-27. Als we ons 
levenshuis bouwen op zijn woord zal ons huis vast staan, ook als het stormt in ons leven. 

De zekerheid ligt niet in onszelf maar in Christus en wat Hij voor ons gedaan heeft. Hij legde 
het fundament van ons geloof met zijn offer aan het kruis. Wij delen daarin door het geloof. 
De gelovigen tot wie Paulus zich richt in de Hebreeënbrief hadden te maken met vervolging; 
juist in die omstandigheden mochten ze vertrouwen hechten aan een betrouwbare God.

Maar geloof als vrucht van de Geest heeft ook een ander aspect. Geloof is dan niet alleen een
set waarheden of een pak regels, maar een levensstijl waarin trouw en vertrouwen 
doorstraalt. Geloof heeft dan alles te maken met betrouwbaarheid, geloofwaardigheid en 
integriteit. 
De geloofshelden in Hebreeën 11 werden geprezen om wat ze deden vanuit hun geloof, niet 
om hun geloofsopvattingen. Zo werd Abel geprezen om het offer wat hij bracht, alleen het 
beste was goed voor God. Zijn offer was een afspiegeling van zijn toewijding aan God. 
Ook Noach wordt daar genoemd; zijn geloof bleek uit zijn gehoorzaamheid aan Gods woord, 
hij bouwde de ark, trouw aan wat God van hem vroeg zonder te zien waartoe. 
Misschien denk je wel: ja dat waren de grote geloofshelden, maar kan ik daaraan voldoen? 
Geloof, vertrouwen begint met kleine stapjes, maar elke daad verricht uit liefde tot Jezus zal 
blijven bestaan. Iemand vergeven, een vriendelijk woord, een liefdevol gebaar, trouw in ons 
werk, vriendenrelaties, etc. Welke zou jij hieraan willen toevoegen?

Gebedssuggestie 
We mogen danken voor de trouw van God aan ons, en bidden dat wij trouw blijven aan de 
mensen en dingen die Hij ons heeft toevertrouwd.

https://debijbel.nl/bijbel/NBV/MAT.7.24-mat.7.27
https://debijbel.nl/bijbel/NBV/HEB.11
https://debijbel.nl/bijbel/NBV/HEB.2.5
https://debijbel.nl/bijbel/NBV/HEB.13.14
https://debijbel.nl/bijbel/NBV/HEB.12.28
https://debijbel.nl/bijbel/NBV/HEB.9.15
https://debijbel.nl/bijbel/NBV/HEB.4
https://debijbel.nl/bijbel/NBV/HEB.11.1


zaterdag 20 februari 2021

Zondag sprak Wigle Tamboer in deel zeven van de prekenserie over de vrucht van de Geest. 
Titel: Geloof (Trouw in NBG51). Bijbellezing: Galaten 5:22 (NBV). Tijdens de dienst vierden we 
online het Heilig Avondmaal: God die in Jezus Christus Zijn trouw aan ons bewees, een trouw 
tot in de dood.

Het Griekse woord voor Geloof (Pistis) werd in die dagen algemeen gebruikt voor 
‘betrouwbaarheid’, voor iemand die betrouwbaar is, waar je van op aan kunt. ‘Pistis' als 
trouw staat ook voor Gods trouw, tegenover de ontrouw van mensen (Romeinen 3:3). Hier 
zou je ‘pistis' ook kunnen vertalen met loyaliteit. God is steeds weer loyaal naar ons.
Hier zien we weer hetzelfde principe als bij alle aspecten van de vrucht van de Geest: 
God is trouw en betrouwbaar, zo ook wij in Christus. God is de eerste en onze Bron, wij 
mogen in Christus volgen.
‘Pistis' betekent ook volhardende, vasthoudende trouw; trouw tot het eind dus. Zoals Jezus 
tot het eind trouw was. Denk aan de Hebreeënbrief hoofdstuk 13. Hier wordt dit voorbeeld 
van Jezus’ volhardende trouw als voorbeeld gesteld aan herders en voorgangers. Dat ook zij 
tot het einde onveranderlijk trouw zullen zijn. 
Op deze zondag van Valentijnsdag sprak Wigle ook over trouw in het huwelijk, trouw in de 
kerk, trouw in vriendschap. De vrucht van de Geest herinnert ons er dagelijks aan om vol 
liefde te zijn, om trouw te zijn, enz.

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

Op welke manier zie jij raakpunten tussen geloof/trouw (of betrouwbaar) en het Heilig 
Avondmaal?

Waaraan denk jij bij geloof en trouw (of betrouwbaar) in je eigen leven? Zie je dat als vrucht 
van de Geest? Waarom/waarom niet?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 14 februari 2021 op de website.

*** 
De dienst van morgen 21 februari is te zien en mee te beleven via de livestream op 
www.meerkerk.nl om 10:00 uur. 
Spreker: Joop Strietman. Titel: Zachtmoedigheid. Bijbeltekst: Galaten 5:22 (NBV

Op dit moment is er geen mogelijkheid om fysiek een dienst in de grote zaal bij te wonen. 

GELOVEN BEGINT THUIS 

NB Ook de programma's van Meerkids en X-pact zijn alleen online mee te beleven. 

De programma's van de kinderen en jongeren van morgen: 

Onder- Midden- en Bovenbouw: Jozef in Egypte, Genesis 41:33-57
X-pact: Woord. Job, Hoe ga je om met pijn?

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

https://debijbel.nl/bijbel/NBV/ROM.3.3
https://debijbel.nl/bijbel/NBV/GEN.41.33-gen.41.57
https://debijbel.nl/bijbel/NBV/HEB.13
https://debijbel.nl/bijbel/NBV/GAL.5.22
https://debijbel.nl/bijbel/NBV/GAL.5.22


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 kunnen 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 10:00 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

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.


	Sprankje hoop

