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maandag 18 april 2022           

 

Vaste Hoop 

 

Aan uw voeten, Heer 
 

Ik ben geraakt door de tekst uit Matteüs 28:9:  
Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op Hem toe, grepen zijn 
voeten vast en bewezen Hem eer. 
 
Ik voel me geroepen om met jullie te delen dat ikzelf zo vaak ervaar, dat ik niets anders nodig 
heb dan de voeten van Jezus te grijpen. Als ik stille tijd houd, stel ik me altijd voor hoe ik aan 
Zijn voeten zit, omdat ik alleen daar tot rust kan komen. Ik hoef dan helemaal niets. Als je 
namelijk aan iemands voeten zit, hoef je niemand aan te kijken. Je bent daar in Zijn 
aanwezigheid en dat is genoeg. Meer dan genoeg. En wat ik ook zo opvallend vind, is dat ik 
op de momenten dat ik aan Jezus’ voeten zit, altijd Zijn aanwezigheid ervaar.  
 
In Lukas 7:37-38 lezen we het verhaal van een bijzondere vrouw: Een vrouw die in de stad 
bekendstond als zondares, had gehoord dat Jezus bij de farizeeër (Simon) thuis zou eten en ze 
ging naar het huis met een albasten flesje met geurige olie. Ze ging achter Jezus staan, aan 
het voeteneind van het aanligbed; ze huilde en zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze 
droogde ze met haar haar, kuste ze en wreef ze in met olie.  
 
En in vers 44-50 lezen we: Toen draaide Hij zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon: “Zie 
je deze vrouw? Ik ben in jouw huis te gast, en je hebt me geen water voor mijn voeten 
gegeven; maar zij heeft met haar tranen mijn voeten natgemaakt en ze met haar haar 
afgedroogd. Je hebt me niet begroet met een kus; maar zij heeft, sinds Ik hier binnenkwam, 
onophoudelijk mijn voeten gekust. Je hebt mijn hoofd niet met olie ingewreven; maar zij heeft 
met geurige olie mijn voeten ingewreven. Daarom zeg ik je: haar zonden zijn haar vergeven, 
al waren het er veel, want ze heeft veel liefde betoond; maar wie weinig wordt vergeven, 
betoont ook weinig liefde”. Toen zei Hij tegen haar: “Uw zonden zijn u vergeven”. Zijn 
tafelgenoten dachten bij zichzelf: Wie is hij, dat hij zelfs zonden vergeeft? Hij zei tegen de 
vrouw: “Uw geloof heeft u gered: ga in vrede.” 
 
Dat is de boodschap van Pasen: Je bent vergeven, je bent gered en je mag gaan in vrede. 
 
Gebed 
Heer Jezus, dank U dat U waarlijk bent opgestaan. Dank U dat we aan Uw voeten mogen 
zitten en dat U er altijd bent.  
 
  

https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/MAT.28.9
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dinsdag 19 april 2022      
 

Vaste Hoop 

 

Als de dood… 
 

De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. De engel richtte zich tot de vrouwen 
en zei: “Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, Hij is 
immers uit de dood opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kijk, dit is de plaats waar Hij gelegen 
heeft.” (Matteüs 28:4-6 NBV21) 
 
Ooggetuigenverslagen komen zelden overeen. Ieder mens ervaart de dingen op andere wijze. 
Ga met een timmerman, een dichteres, een biologe en een kunstschilder het bos in, en 
ontdek dat ze allemaal met een ander verhaal terugkeren.  
 
Hoe zit dat wanneer er iets heel heftigs gebeurt? Dat kunnen we zien aan de hand van de 
beschrijvingen die ons zijn overgeleverd rond de opstanding van Christus. Wie op zoek wil 
gaan naar tegenstrijdigheden en verschillen, hoeft daar niet heel erg zijn best voor te doen. 
Vervolgens is dan de vraag: gebruik je die verschillen om het verhaal te ontkrachten, of 
geloof je juist dat de verslagen hierdoor aan geloofwaardigheid wínnen? 
 
Uiteindelijk is het voor ons allemaal een zaak van vertrouwen, van geloof. We staan niet zelf 
bij het lege graf, we moeten het doen met wat ons verteld is. Overigens zijn er goede boeken 
geschreven waarin de geloofwaardigheid van de opstanding van Christus met argumenten 
onderbouwd wordt, maar het is hier niet de plaats om daar lang bij stil te staan. Laten we 
liever stilstaan bij dat lege graf zélf – en bij de woorden die we in Matteüs 28 lezen. 
 
Twee vrouwen die de schrik van hun leven krijgen wanneer een engel als een soort 
bliksemstraal uit de hemel afdaalt om de steen weg te rollen en er plaats op te nemen. Wie 
van ons zou niet als de dood zijn? In ieder geval vielen de aanwezige bewakers ‘als dood 
neer’. De levende Jezus was zeker niet ‘als de dood’ – Hij was opgewekt en vol goede moed! 
En die twee Maria’s blijken stoere, onverschrokken dames! Natuurlijk zijn ook zij enorm 
geschrokken, maar ze blijven bij kennis en nemen alles in zich op. De engel legt uit wat er 
gebeurd is, en voegt daaraan toe: “Onthoud dat ik jullie dit gezegd heb.” En de vrouwen 
hebben het goed onthouden, anders hadden wij dit allemaal niet geweten! 
 
Is het niet prachtig? Merk op dat de levende Heer de vrouwen letterlijk tegemoetkomt  
(vers 9). 
 
Gebed 
Heer! Kom ons nu tegemoet! Kom ook ons ongeloof tegemoet!  
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woensdag 20 april 2022     
 

Vaste Hoop 

 

Alles is goed 
 

Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid 
van wat we niet zien. (Hebreeën 11:1) 
 
Vorige week donderdag was ik bij de uitvaart van de man met wie mijn moeder de laatste 10 
jaar van haar leven heel gelukkig geweest is. Sinds het overlijden van mijn moeder, drie jaar 
geleden, hielden wij contact met hem. Het laatste jaar ging zijn gezondheid achteruit. Elke 
dag vroeg ik God om hem te zegenen en te beschermen. Ik hoopte dat hij weer beter zou 
worden en nog veel gelukkige jaren zou hebben. Nog meer hoopte ik dat hij een levend 
geloof zou krijgen in de opgestane Heer. In die hoop nam ik die dag afscheid van hem. 
 
Die donderdag werd ’s avonds The Passion uitgezonden. Dit jaar was het thema ‘Alles komt 
goed’. Een hoopvolle vertolking van het lijdensverhaal van Jezus, in eigentijdse muziek. De 
indrukken van die ochtend en het thema van The Passion zetten me aan het denken. “Alles 
komt goed”. Wanneer kun je zeggen dat het goed is? Ik kom uit bij de tekst van vandaag uit 
Hebreeën 11. Aan de hand van veel voorbeelden leert dit hoofdstuk ons wat geloof precies is. 
Het eerste vers laat ons zien dat geloof en hoop niet zonder elkaar kunnen. In de NBV21-
vertaling staat er: 
Geloof is de zekerheid dat alles waarop we hopen werkelijkheid wordt, het overtuigt ons van 
de waarheid van wat we niet zien. 
Geloof is de grondslag, de zekerheid, van alles waarop we hopen. Of zoals de HSV-vertaling 
het verwoordt: Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt… 
Niet voor niets is een anker het symbool van hoop. Het geeft ons een vaste grond te midden 
van omstandigheden die soms hopeloos lijken. 
 
Hopeloos, zo moeten veel volgelingen van Jezus zich hebben gevoeld toen ze Jezus op Goede 
Vrijdag zagen sterven aan een kruis. Toen ze er na drie dagen getuige van waren dat Hij was 
opgestaan, hadden sommigen moeite om dat te geloven. Totdat hun twijfel plaats maakte 
voor geloof. Ze werden hoopvol in plaats van hopeloos. 
 
Terug naar deze tijd. Bij het thema ‘Alles komt goed’ ligt de nadruk op hoop. Maar wanneer 
je die hoop versterkt met geloof, dan kun je zeggen: Alles is goed. Dan betekent goed zoveel 
meer dan gezond zijn en gelukkig leven. Je gaat beseffen dat een leven dicht bij Jezus goed is. 
Hoe onrustig de zee om je heen ook is, jouw anker geeft je een vaste grond. Alles is goed. 
 
Gebed 
Heer, ik wil geloven dat dicht bij U alles goed is. 
 
  

https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/HEB.11.1


donderdag 21 april 2022     
      

Vaste Hoop 

 

De Grote Omkering 
 

Tomas antwoordde: “Mijn Heer, mijn God!” (Johannes 20:28) 

 

In de kring bespraken we met elkaar wat ons in ons leven geraakt en geroepen had om Jezus 
te volgen. Ik ben altijd weer onder de indruk van deze geloofsverhalen. Sommigen zeggen om 
niet te veel te verwachten: “ik heb niet zo’n bijzonder verhaal”. Maar juist uit zo’n ‘gewoon’ 
verhaal blijkt hoe God iemand door en door kent en weet op welke manier iemand geraakt 
wordt zodat ze in Hem gaan geloven. Een ommekeer in de levens; niet alleen aanvaardden ze 
een aantal waarheden uit de Bijbel maar maakten ze een persoonlijke keuze voor Jezus.  

 

Pasen is de gebeurtenis van de Grote Ommekeer. Jezus stierf voor ons en stond op uit de 
dood. Zwak word sterk, Koning - knecht, dienstbaarheid in plaats van macht. Een patroon van 
omkering dat we in de hele Bijbel vinden. We kunnen het koninkrijk van God niet binnengaan 
door eigen kracht of een deugdzaam leven. Maar door ons leven te ‘verliezen’, Jezus te volgen 
in zijn dienstbaarheid. 

 

Er zijn vele getuigenissen in de Bijbel te vinden rond de opstanding van Jezus. Van 
ooggetuigen! Ze werden overtuigd door wat ze met hun eigen ogen gezien hadden. 
Een van hen was Tomas. Wie was hij? Slechts in enkele passages uit het Nieuwe Testament 
lezen we iets over hem. In Johannes 11:16 toont hij zijn trouw aan Jezus en wil Hem blijven 
volgen ook al kost hem dat zijn leven. Later, in Johannes 14:5 waar Jezus spreekt over zijn 
heengaan, zegt hij ongelovig: ”Wij weten niet eens waar U naartoe gaat om ons een plaats te 
bereiden, Heer, hoe zouden wij de weg daarheen weten?“  
Hij laat zich alleen overtuigen als hij het kan zien. In Johannes 20 lezen we dat hij niet 
aanwezig was toen Jezus de eerste keer aan de discipelen verscheen. Na de ingrijpende 
gebeurtenis van Jezus’ dood trok hij zich terug om alles op een rijtje te zetten. Ook liet hij zich 
niet overhalen door het verhaal van de discipelen en reageerde hij sceptisch. Hij stelt 
voorwaarden om te geloven dat Jezus was opgestaan. Hij zou pas gaan geloven als hij zijn 
vingers in Jezus’ wonden mocht leggen. Tomas zou pas overtuigd worden door de feiten. Een 
dood iemand kan immers niet midden in onze geschiedenis opnieuw tot leven komen. Zo’n 
sceptische houding nemen de mensen om ons heen ook vaak aan. Misschien willen ze nog 
geloven in een ‘spirituele, geestelijke opstanding’ maar een lichamelijke…? 

 

Uiteindelijk roept Tomas uit: ”Mijn Heer, mijn God!” Hoe verandert hij van de diepste twijfels  
tot de hoogste geloofsbelijdenis? Toen Jezus de tweede keer kwam, nodigde Hij Tomas uit om 
zijn vingers in Jezus’ wonden te leggen. Jezus wist waar Tomas mee zat en kwam hem daarin 
tegemoet. Jezus kende Tomas’ twijfels en angsten, maar Jezus had hem ook lief. Hij was er 
dan ook voor hem. Toen zag Tomas zijn wonden niet alleen als bewijs dat Jezus was 
opgestaan maar ook van Zijn liefde voor hem. Toen riep hij uit: “Mijn Heer, mijn God!“ 
En tot ons zegt Jezus: “Zalig zijn zij die niet zien en toch geloven.” (vers 29) Jezus had ons toen 
al op het oog, Hij kent onze vragen en twijfels, maar heeft ons lief.  
Het getuigenis van de apostelen en andere ooggetuigen moge ons helpen om vanuit dezelfde 
overtuiging als een belijdenis tegen elkaar te zeggen: Jezus, de Heer, is waarlijk opgestaan! 

https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/JHN.20.28
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/JHN.11.16
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vrijdag 22 april 2022       

 

Vaste Hoop 

 

God heeft het bewezen!  
 

Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos, dan bent u nog een gevangene van 
uw zonden en worden de doden die Christus toebehoren niet gered. Als wij alleen voor dit 
leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Maar Christus is 
werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen. (1 Korintiërs 15:17-20)  
 
Ooit - ik was een dertiger - voelde ik volkomen vanuit het niets een pijnlijke steek bij of in 
mijn hart. En hoe ik het ook probeerde, ik kon geen adem meer halen. Ik voelde echter geen 
seconde paniek, maar ervoer een verlangen en hoorde me mezelf denken: misschien ben ik 
over een halve minuut bij Jezus…!  
Even daarna verdween de pijn van de steek en kon ik weer ademhalen en mijn leven ging 
gewoon weer z’n gangetje. Maar wat het ook was, er was wel iets gebeurd. Het bracht mij in 
elk geval dat ik verwonderd en tevreden vaststelde dat ik in die situatie vasthield en uitkeek 
naar wat God voor ons heeft klaarliggen. Ik twijfelde er geen moment aan en leek er ook 
klaar voor. En dat is  heel geruststellend gebleken in het verdere verloop van m’n leven. 
Ik heb geen idee wat mij aan levens- en doodservaringen nog te wachten staat, maar ik hoop 
dat het vertrouwen op God mij steeds dicht bij Hem zal houden. Want daar is alle reden toe. 
Als gevolg van Goede Vrijdag en Pasen! Door Hem en Hem alleen!  

 

In de Korinte-brief die ik hierboven aanhaalde, somt Paulus een aantal bewijzen en sterke 
aannemelijkheden op van de opstanding van Jezus. En dat is goed om mensen eraan te 
herinneren dat Gods Woord wáár is en het de mogelijkheid biedt om je daaraan vast te 
houden, in alle omstandigheden. Het is meer waard dan alle ‘ja-maar’s van mensen bij elkaar.  
 

Maar heb je als gelovige ‘bewijzen’ nodig? In Romeinen 1:20 staat dat Gods eeuwige kracht 
en goddelijkheid in zijn werken voor het verstand waarneembaar zijn. Ook alle profetische 
voorzeggingen kunnen behulpzaam zijn in je zoektocht, en uiteraard is het fijn als de bewijzen 
zich opstapelen en ontkenning haast onmogelijk maken, maar toch is geloven niet een 
kwestie van verstand maar veel meer van ons hart en onze wil.  

De een heeft aan tien bewijzen nog niet genoeg, anderen hebben slechts één of géén bewijs 
nodig. Maar hoever je ook gekomen bent in de bewijsvoering, je krijgt er geen cijfer voor. Wat 
God wil is dat je blijvend bij Hem wil horen en je Hem – op Zijn woord! - vertrouwt om dat te 
bereiken. Door Goede Vrijdag en Pasen kán dat ook.  

Voor God is niets onmogelijk. Ook dat is een bijbelse waarheid. Met Goede Vrijdag en Pasen 
heeft God Zelf het bewezen! De Heer is waarlijk opgestaan. En wij mogen datzelfde doen, uit 
Hem, door Hem en tot Hem!  
 

Trouwens, over onmogelijk en groots gesproken: Wat is onmogelijker of grootser: de 
opstanding van Jezus uit de dood door Hem die het universum schiep óf dat Jezus zijn leven 
gaf voor vriend en vijand, zelfs de vijand die Hem in zijn stervensuur bespotte en martelde?  
 

Zo groot is God, zo goed is Jezus. De toekomst in Hem ligt vast; die verandert niet, maar kan 
wel óns veranderen vanwege de vaste hoop die we in Hem mogen hebben.  
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zaterdag 23 april 2022     

 

Afgelopen zondag vierden we Pasen. Remy Splinter sprak over Matteüs 28:1-10 en 
Filippenzen 3:10-11 (NBV21) Titel: Vaste Hoop.  

 

We vierden en herdachten dat Jezus opgestaan is uit de dood! In tijden dat we behoorlijk 
hopeloos kunnen worden van alles wat gaande is in de wereld, is er alle reden om hoopvol te 
zijn als we Christus kennen. Ons geloof in Hem geeft ons de zekerheid dat alles waarop we 
hopen werkelijkheid zal worden (Hebreeën 11:1). In ons geloof mogen we er zeker van zijn 
dat de dood niet het laatste woord heeft, omdat Jezus het overwonnen heeft. We hebben 
hoop dat we voor eeuwig met Hem mogen leven. Voor altijd in Zijn nabijheid, zonder tranen, 
zonder pijn (Openbaring 21:1-5). De opstanding laat ons zien dat de dood overwonnen is, 
maar dat ook wij door de dood heen opgewekt zullen worden in Christus. In de Evangelie-
lezing zagen we dat Hij ons uitnodigt om Hem niet alleen te zien, maar ook om Hem vast te 
grijpen. Te onderzoeken of Hij echt uit de dood is opgestaan, want dat verandert alles.  

 

De opstanding moet verder gaan dan een geloofsovertuiging in ons hoofd. Het moet leiden 
tot een veranderd en vernieuwd hart. Het maakt dat we Jezus gaan zien voor wie Hij echt is: 
de Messias, de Zoon van de levende God. De enige die het waard is om aanbeden te worden. 
Door Hem te aanbidden geven we Hem de ultieme plek in ons leven, we erkennen Hem dan 
als het hoogste gezag.  
 

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

 

In de lezing staat o.a. dat de beide Maria’s Jezus vastgrepen en aanbaden. Hoe houd jij vast 
aan Jezus, hoe zorg je ervoor dat je Hem niet loslaat?  

 

Jezus aanbidden, hoe doe jij dat? 

 

Kun je zeggen dat de vaste hoop op de opstanding uitwerking heeft in je leven?  
Op welke manier? 
 
Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 17 april 2022 op de website.  

*** 
De dienst van morgen, 24 april, begint om 10:00 uur. Bijbeltekst: Hebreeën 11:24-28 en 
Johannes 20:24-29. Titel: Er zit waarde in het onzichtbare.  
 
 

Om de dienst fysiek bij te wonen is reserveren niet meer nodig! De dienst is ook te zien 

en mee te beleven via de livestream op www.meerkerk.nl.   
 

GELOVEN BEGINT THUIS 
Ook voor Meerkids en de jongeren van X-pact geldt dat ze van harte welkom zijn op de 
Bennebroekerweg èn reserveren daarvoor niet meer nodig is. 
 

De programma's van de kinderen en jongeren van morgen:  
Meerkids: zie de Weekinfo van 22 april 
X-pact: Koinonia, Filemon 
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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.  

 

Of beluisteren via podcast? De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te 
beluisteren via de podcast. Je vindt ‘m op Spotify, Apple podcast en Google podcast. 


