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maandag 25 april 2022           

 

Er zit waarde in het onzichtbare  
 

Stel je eens voor… 
 

‘Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat 
Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, dat Hij is begraven, dat Hij 
op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat.’ (1 Korintiërs 15:3-4) 
 
Stel je eens voor dat jij in de tijd van Jezus leefde en als voorbijganger flarden van Jezus’ 
woorden en wonderen hebt meegekregen. Je hebt het persoonlijk gezien, maar ook van 
vrienden of familie gehoord, omdat zij getuigen zijn geweest van die woorden of wonderen. 
Dan wordt Jezus gekruisigd en wordt het stil… 
 
Drie dagen later gaat als een lopend vuurtje door het dorp dat Jezus’ lichaam niet meer in het 
graf ligt. Sterker nog, Hij schijnt gezien te zijn door diverse vrienden van jou. Zij zeggen dat 
Jezus niet dood is, maar dat Hij leeft. Je hebt het zelf nog niet gezien, maar geloof jij wat je 
familie en vrienden over Jezus zeggen? Net zoals zij eerder vertelden van de woorden en 
wonderen van Jezus?  
 
Sommige mensen geloven dat Jezus heeft geleefd en wonderen heeft verricht. Ze geloven 
dat de woorden van Jezus in de Bijbel zijn opgeschreven en dat daar een kern van waarheid 
in ligt. De Bijbel is wat dat betreft voor hen betrouwbaar om te geloven. Maar dan komt het 
verhaal van de opstanding van Jezus. Daar wordt over gestruikeld en is het opeens niet zo 
betrouwbaar meer. Hoe komt dat toch?  
 
De twee bovenstaande voorbeelden raken dezelfde kern, namelijk de twijfel over of het 
geloof in Jezus’ opstanding. Het is buitenmenselijk en ingewikkeld om het wonder van de 
opwekking uit de dood daadwerkelijk te begrijpen. Het gaat ons verstand te boven.  
 
Ons geloof vereist vertrouwen in datgene wat je niet ziet. Zelfs als je in de tijd van Jezus 
leefde en je via vrienden hoorde dat Jezus leeft, vraagt het vertrouwen van jou in het 
onzichtbare. Ook als je de Bijbel leest en leest dat Jezus is opgewekt, vraagt het om 
vertrouwen in het onzichtbare om daadwerkelijk te geloven.  
 
Paulus vertrouwde op de Schriften, zo lezen we in de Bijbeltekst bovenaan deze bijdrage. Hij 
geloofde in Jezus’ kruisiging voor onze zonden, Jezus’ begrafenis en Jezus’ opstanding. Geloof 
jij alle drie de aspecten, zoals ook Paulus deed? En wat heb jij nodig om het onzichtbare te 
geloven?  
 
Heer, laat Hebreeën 11:1 ons hart raken: ‘Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we 
hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.’  
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dinsdag 26 april 2022      
 

Er zit waarde in het onzichtbare  
 

Geloven in de opgestane Heer 
 

Tomas zei: “Ik wil eerst de wonden van de spijkers in zijn handen zien, en ze voelen met mijn 
vinger. En ik wil met mijn hand de wond in zijn zij voelen. Anders geloof ik het niet!”  
Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar, en Tomas was er nu ook bij. De deur was 
op slot, maar opeens stond Jezus weer tussen hen in. Hij zei: “Ik wens jullie vrede.” Daarna zei 
hij tegen Tomas: “Kom, voel met je vinger aan mijn handen, en voel met je hand aan mijn zij. 
Wees niet langer ongelovig, maar geloof!” Toen zei Tomas tegen Hem: “U bent mijn Heer en 
mijn God.” (Johannes 20:24-28 BGT) 
 
Ik probeer me weleens voor te stellen hoe de discipelen zich hebben gevoeld nadat Jezus 
gestorven en begraven was. Het moet een complete deceptie zijn geweest. Alles waar ze op 
gehoopt hadden, aan wie zij hun leven hadden toegewijd, het was voorbij. De nieuwe hoop 
die Jezus hun had gebracht was de grond in geboord. De ontsteltenis over de dood van Jezus 
moet bij de discipelen van Jezus het grootst zijn geweest. Tomas was een van hen.  
 
Aan het Bijbelgedeelte aan het begin van deze overdenking dankt hij zijn bijnaam: de 
ongelovige Tomas. Deze bijnaam doet hem eigenlijk geen recht. Tomas zou je eerder kritisch 
of sceptisch noemen dan ongelovig. Hij neemt niet zomaar wat aan, wat de anderen ook 
zeggen. Hij was de enige discipel die Jezus nog niet in levende lijve had gezien na Zijn 
opstanding. Hij was de enige bij wie de rouw nog niet was omgeslagen in euforie.  
 
Nadat Tomas Jezus heeft gezien en gevoeld slaat zijn droefenis om en komt hij tot een geloof 
die de toon zet voor ons. “U bent mijn Heer en mijn God.” Met twee keer het woordje ‘mijn’ 
heeft Tomas zich het geloof toegeëigend. Het zit verankerd in zijn hart, het verandert zijn 
leven. Hij gelooft in de opgestane Heer.  
 
Hoe zit dat met jou? Heb jij Jezus aangenomen als jouw Heer, jouw God? Geloof jij in de 
opgestane Heer? Jezus zei het al tegen Tomas: “Geloof!” Het is de opgestane Heer die jouw 
verleden, jouw heden en jouw toekomst radicaal verandert. Geloven in de opgestane Heer is 
geloven in wat Hij voor jou deed.  
 
Leg in mijn hart het verlangen om elke dag tegen U te zeggen: “U bent mijn Heer, U bent mijn 
God.” 
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woensdag 27 april 2022     
 

Er zit waarde in het onzichtbare  
 

Het onzichtbare éérst!  
 

In het begin schiep God de hemel en de aarde. (…) God zei: “Laat er licht zijn”, en er was licht. 
(Genesis 1:1,3)  
Door geloof komen we tot het inzicht dat het heelal door het woord van God geordend is, dat 
dus het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare. (Hebreeën 11:3) 
 
Zit er waarde in het onzichtbare? Daar ga ik wel vanuit, want – om maar iets groots te 
noemen – liefde is niet-zichtbaar en wie vindt liefde nou niet waardevol? Je kunt liefde niet 
aanwijzen of zeggen hoe het er uit ziet. Maar je ziet wel wat het uitwerkt! En dus bestaat het. 
Of, zoals ik onlangs las: er is geen wet zonder wetgever en geen schepping zonder Schepper. 
De Hebreeënschrijver zegt in bovenstaand vers dat (al) het zichtbare is ontstaan uit wat we 
niet kunnen zien. Zonder het onzichtbare zou er niets zichtbaars zijn ontstaan!  
 

Als we zeggen dat grote zaken als liefde en trouw niet-zichtbaar zijn, niet te vatten zijn, dan 
leidt dat ook naar God. Ook God kunnen we niet zien, maar wat Hij uitwerkt wel. Niet alleen 
de fysieke schepping maar ook de zachte krachten die ons toevallen wanneer we Zijn Heilige 
Geest ontvangen. In Galaten 5:22-23 lezen we ze: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriende-
lijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Ondanks dat we de Geest 
niet kunnen zien, zien we aan de uitwerking dat Hij er is. Daarom zegt Paulus in de verzen 24-
25: Als we leven door de Geest, laten we de Geest dan ook volgen. Wie Christus Jezus 
toebehoort, heeft zijn aardse natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen.  
 

Christiaan Vos gaf zondag met Mozes en Tomas twee voorbeelden van de waarde van het 
onzichtbare.  
Mozes wilde liever met het volk van God slecht behandeld worden dan tijdelijk genieten van 
de zonde, hij vond het lijden voor Christus meer waard dan al de rijkdom van Egypte. Hij liet 
zich daarbij niet van de wijs brengen, het was alsof hij steeds de onzichtbare God zag.  
Tomas was een discipel van Jezus, hij was erbij toen Jezus sprak over zijn naderende lijden en 
sterven. En bij drie van de vier keer vertelde Jezus erbij dat Hij na drie dagen zou opstaan uit 
de dood. Had Tomas niet opgelet of geloofde hij Jezus niet?, ik kan het me haast niet 
voorstellen. Begreep hij het niet? Hoe dan ook, Jezus kwam hem in zijn ongeloof tegemoet en 
wees hem op de grote waarde van het onzichtbare.  
 

Laten we niet weggooien of wegstoppen wat we niet kunnen zien of begrijpen, zeker niet als 
het met God te maken heeft. Het onzichtbare van Hem mag op de eerste plaats, waarna 
zichtbare en waardevolle dingen worden bewerkstelligt. Paulus haakt in op het belang 
daarvan als hij zegt: ‘Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare, 
want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig.‘ (2 Korintiërs 4:18) 

 

Een persoonlijke vraag om vandaag of de komende tijd eens verder over na te denken:  
Op welke onzichtbare dingen richt jij je met name en op welke zichtbare?  
Bij welke ligt het zwaartepunt? Wil je dat zo houden? Waarom/waarom niet? 
  

https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/GEN.1.1-GEN.1.3
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/HEB.11.3
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/GAL.5.22-GAL.5.23
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/GAL.5.24-GAL.5.25
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/GAL.5.24-GAL.5.25
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/2CO.4.18


donderdag 28 april 2022     
 

Er zit waarde in het onzichtbare  
 

Naar Jeruzalem 
 

“Omdat je Me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.”  
(Johannes 20:29 NBV21) 
 
Weet je wat ik geloof? Dat geloof voor een belangrijk deel een keuze is. Laat me dat 
toelichten. 
 
Je leert allerlei dingen vanaf het moment dat je als een baby op aarde komt. Hopelijk word je 
liefdevol ontvangen en worden je goede manieren bijgebracht. Uit persoonlijke ervaring 
weet ik inmiddels dat opvoeden niet alleen een kwestie is van leren, maar vooral ook van 
afleren. Dat geldt voor kinderen én hun ouders… 
 
Hoe zit dat met geloofsopvoeding? Het is niet wezenlijk anders. Kinderen doen hun ouders na 
– tot op zekere leeftijd. Het is een natuurlijk imitatieproces waarbij je niet alleen leert van 
wat je te horen krijgt. Je leert vooral ook door het voorbeeld dat je ouders en andere 
opvoeders je geven. Wanneer je daar over nadenkt, besef je weer wat een serieuze taak 
opvoeders hebben. 
 
En wat leren de opvoeders zelf? In mijn beleving krijg je heel veel lessen in vertrouwen, 
nederigheid en de kunst van het loslaten. Wat een geruststelling wanneer je je kinderen aan 
Gods zorg mag toevertrouwen, bij leven, maar ook daarna. Je kiest voor geloof omdat je 
ontdekt hebt Wie er betrouwbaar is en je hoopt dat je kinderen ook zo leren kiezen. 
 
Tomas had aanschouwelijk onderwijs van Jezus gehad. Hij onderscheidt zich niet op 
negatieve wijze. Hij is de leerling die moedig reageert op Jezus’ voornemen om naar 
Jeruzalem te gaan. Tomas weet dat dit een levensgevaarlijk plan is, maar zegt: “Laten ook wij 
maar gaan, om met Hem te sterven” (Johannes 11:16).  
 
Tomas had behoefte aan bevestiging. Daarin staat hij niet alleen. Het is moeilijk om te 
geloven zonder te zien. Ook wij moeten met ons hart kiezen – soms tegen ons hoofd in.  
 
Merk je ook die hoopvolle lading op in de woorden van onze Heer? “Gelukkig zijn zij die niet 
zien en toch geloven”… (Johannes 20:29). 
 
Zouden wij dat kunnen zijn? Volgelingen van Jezus die Hem op zijn Woord geloven? Die zich 
door zijn Geest laten leiden tot we opgegroeid zijn tot volwassen, stabiele gelovigen? Ja, ik 
geloof dat wij dat zijn. 
 
Gebed  
Heer, soms slaat de twijfel toe. We weten dat U daar niet door verrast wordt. Ons geloof is 
beschamend zwak. Dank U voor broers en zussen, voor uw Woord, voor uw Geest. Leid ons 
op de goede weg naar het hemelse Jeruzalem. 
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vrijdag 29 april 2022       

 

Er zit waarde in het onzichtbare  
 

Geopende ogen       
 

En hij bad: ‘HEER, open zijn ogen en laat het hem zien.’ (2 Koningen 6:17) 
 
Ergens met andere ogen naar kijken. Eigenlijk best een vreemde uitdrukking. Je hebt 
tenslotte maar één paar ogen. En toch weten we allemaal dat wanneer je je best doet om het 
van een andere kant te bekijken, je soms tot een heel nieuw inzicht komt of een heel andere 
conclusie trekt. 
 
Hoe kijken we naar een situatie, hoe kijken we naar de mensen om ons heen? Kijken we 
vanuit ons eigen beperkte beeld op de wereld of proberen we met Gods ogen te kijken? En 
hoe doe je dat dan?  
 
In het verhaal in 2 Koningen 6 bidt Elisa of God de ogen van zijn bediende wil openen. 
De Arameeërs kwamen ’s nachts bij Dotan aan en omsingelden de stad. Toen de bediende van 
Elisa de volgende morgen opstond en naar buiten kwam, zag hij dat de stad omsingeld was 
door een leger met strijdwagens en paarden. “Wat moeten we beginnen, heer?” riep hij uit. 
Zijn meester antwoordde: “Wees niet bang, wij zijn met meer dan zij.” En hij bad: “HEER, open 
zijn ogen en laat het hem zien.” De HEER opende Elisa’s knecht de ogen, en toen zag hij dat de 
heuvels vol stonden met paarden en wagens van vuur, die Elisa omringden. 
 
Er staat niet beschreven wat de reactie van de dienstknecht was, maar ik kan me voorstellen 
dat zijn mond wijd openviel en dat het even duurde voordat hij doorhad wat hij zag. Zou hij 
toen niet op zijn knieën zijn gevallen om God te danken en te aanbidden? 
 
Zou het ook niet een mooi gebed voor onszelf zijn? Heer, open mijn ogen. Laat me niet blind 
zijn voor de dingen van uw koninkrijk. Laat me zien voor wie ik vandaag iets kan betekenen.  
 
De dienstknecht van Elisa keek niet in een andere dimensie of in een schijnwereld maar in 
een wereld die veel echter was dan die hij met zijn natuurlijke ogen zag. Die paarden en 
wagens van vuur waren er echt. Wat een troostrijke gedachte is het dat God er ook altijd bij 
is, ook al zien we Hem niet. We mogen en kunnen op Hem vertrouwen. Dat heeft Hij 
bewezen op Goede Vrijdag. 
 
Laten we bidden met de woorden van Paulus uit Efeziërs 1:  
Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader in al zijn luister, u de Geest schenken die 
inzicht geeft in wat geopenbaard is, opdat u Hem zult kennen. Moge uw hart verlicht worden, 
zodat u zult zien waarop u hopen mag nu Hij u geroepen heeft. 
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zaterdag 30 april 2022     

 

Afgelopen zondag sprak Christiaan Vos over Hebreeën 11:24-28 en Johannes 20:24-29.  
Titel: Er zit waarde in het onzichtbare.  
 

Naar aanleiding van onze serie over de Bergrede, kreeg Christiaan het op zijn hart om deze 
zondag te spreken over 'de zaligspreking van de opstanding', te weten ‘Zalig wie niet zien en 
toch geloven’. Woorden van Jezus in Johannes 20 tegen Tomas nadat Jezus de door Tomas 
gevraagde bewijzen had geleverd. Hoe bijzonder. Jezus komt Tomas - met zijn ongeloof in de 
opstanding - liefdevol tegemoet om vervolgens zijn aandacht te richten op ongezien geloven.  
 
‘Zalig wie niet zien en toch geloven’, het is God vertrouwen op Zijn Woord.  
 
In de andere lezing zien we dat Mozes liever één was met zijn volk van ongeziene slaven dan 
tijdelijk te genieten van zonde; het was zijn identiteit. Hij vond het lijden voor Christus meer 
waard dan al de rijkdom van Egypte. In Hebreeën 11:27 (Het Boek) schrijft Paulus over Mozes: 
‘Hij liet zich niet van de wijs brengen, het was alsof hij steeds de onzichtbare God zag.'  
 
Er zit waarde in het onzichtbare. Dat komt met name tot uiting wanneer je je leven leidt naar 
de bedoeling van wat God met je voor heeft. Leven in geloof, vertrouwen op God dat wat Hij  
heeft geopenbaard ook voor nu volledig waar is en waardevol. Met recht: vól van waarde.   

*** 
Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag? 
  
Toen Jezus alsnog aan Tomas verscheen, uitte deze zijn geloof met deze ultieme 
geloofsbelijdenis: (U bent) mijn heer en mijn God.  
Hoe zou jij vandaag - ondanks alles wat in deze tijd speelt - je geloof onder woorden brengen? 
Op welke manier(en) worden de onzichtbare dingen van God zichtbaar in jouw leven?  
 
Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 24 april 2022 op de website.  

*** 
De dienst van morgen, 1 mei, begint om 10:00 uur. Bijbeltekst Matteüs 6:7-15 (NBV21)  
Titel: Onze Vader. 

 

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 niet meer nodig is. 
 

De programma's van de kinderen en jongeren van morgen:  
Meerkids: zie de Weekinfo van 29 april 
X-pact: Voorbeeldig geloof: de schouders waarop we staan, Hebreeën 11-12 

 
 

 
 
 
 

https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/HEB.11
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/JHN.20.24-JHN.20.29
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/HEB.11.27
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/MAT.6.7-MAT.6.15
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/HEB.11


  



 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


