
Preek over Hebreeën 11,6: Op zoek naar God! 
 
Zingen: Wij zijn hier bij elkaar (opw. 573) 
Welkom en mededelingen. 
Votum en Groet 
Zingen: Soms als ik uw liefde voel (opw. 494) 
             You are holy (opw. 609) 
Gebed Hans 
Zingen: Open the eyes of my heart Lord (opw. 559) 
             More love, more power (opw. 342) 
Schriftlezing: Hebreeën 11,1-6 (Nieuwe Bijbelvertaling) 
Zingen: Als ik niet zou geloven… (nr. 261 uit: A.F. Troost, Zingende gezegend; wijs van Gez. 448 uit het Lied-
boek) 
 
Als ik niet zou geloven  
dat Gij God-met-mij zijt,  
mijn vuur zou spoedig doven,  
mijn licht scheen korte tijd.  
Uw liefde kent geen grezen,  
de mijne veel te veel;  
uw vlam warmt alle mensen,  
verlicht ons hart geheel. 

 
Als ik niet zou geloven  
dat de Messias kwam,  
het eeuwig licht van boven,  
uw vonk, uw vuur, uw vlam,  
dan zou mijn vlam verkwijnen,  
mijn vuur niet lang bestaan –  
Gij laat mijn fakkel schijnen,  
mijn lamp steekt Gij weer aan! 

 
Als ik niet zou geloven,  
o God, die goedheid zijt,  
dat niemand ooit kan doven  
de gloed die Gij verspreidt,  
ik zou niet kunnen leven,  
ik had hier rust noch duur;  
Gij hebt mij licht gegeven:  
uw liefde vonkt als vuur! 
 
Verkondiging: Op zoek naar God! 
3-Mail: Ben je voor of tegen Mij! 
Stil moment voor persoonlijk gebed. 
Zingen: Gezang 477 (Geest van hierboven…) 
             When the music fades (opw. 548) 
             Ik kniel neer en belijd (opw. 549) 
             Ik aanbid u (opw. 481) 
Bidden Hans 
Collecte  
Zingen: Heel de schepping geeft u eer (opw 586) 
Zegen 
Zingen: Vrede van God (opw. 602) 
 
Gemeente van onze Heer Jezus Christus! 
Het thema van vanmiddag is: Op zoek naar God! 
Zijn jullie op zoek naar God?  
Waarvoor zijn jullie vanmiddag naar de kerk gekomen? 
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Voor de muziek en het fijne zingen? 
Lekker anders dan gewoon. 
Of ben je gekomen met het verlangen om God hier te vinden? 
 
Ik las ergens dat je alle mensen zou kunnen verdelen in drie kampen:   
 

 Kamp A: mensen die God gevonden hebben     
 Kamp B: mensen die op zoek zijn naar God     
 Kamp C: mensen die niet op zoek zijn naar God 

 
In welk kamp zit jij? 
Geef daar voor je zelf eens een eerlijk antwoord op. 
Je hoeft niet je vinger op te steken. 
Maar het is wel goed om dat van je zelf te weten: zit je in Kamp A, B of C? 
 
Laat ik met het laatste kamp te beginnen.  
Daarin zitten o.a. de mensen die er van overtuigd zijn dat God helemaal niet bestaat. 
Maar ik denk dat de meeste mensen in Kamp C er eigenlijk weinig over nadenken. 
Als je ze vraagt of God bestaat zullen ze zoiets zeggen als: O ja, best mogelijk. 
Ik geloof vast dat er wel iets is.  
Maar God is voor hen niet iemand waar ze een band mee hebben. 
Want eigenlijk hebben ze God helemaal niet nodig. 
Ze kunnen zichzelf heel goed redden. 
Ze hebben plezier en ze genieten van het leven. 
En dat kunnen ze heel goed zonder God. 
 
Je moet er niet op rekenen, dat mensen uit Kamp C ooit terecht komen in Kamp A. 
Of ze moeten gewoon over God struikelen, zodat ze niet meer om Hem heen kunnen. 
Dat komt voor! 
Maar het is niet waarschijnlijk. 
Mensen uit Kamp C zullen blijven zitten waar ze zitten. 
 
Maar als je in Kamp B zit, dan kun je in Kamp A terecht komen.  
Ja, als ik de Bijbel mag geloven dan zúl je in Kamp A terecht komen. 
Dat heeft God zelf beloofd. 
Wie Hem zoekt zal Hem vinden. 
Of, zoals Jantine zo even las, wie Hem zoekt zal door Hem worden beloond.  
Daar mogen we God dus aan houden. 
Hij laat niemand die Hem zoekt voor niets zoeken.  
 
Nog weer even de vraag: waar zit je? 
In Kamp A, B of C? 
Als je in Kamp C zit kun je voor de rest van de preek wel iets anders gaan doen.  
Want dan heb ik je weinig te bieden.        
 
Wacht, ik heb nog één vraag die ik je mee wil geven om over na te denken.  
Als je niet gelooft dat God bestaat of als het je niet interesseert of God bestaat –  
waarvoor leef je dan?  
Waarom ben je er? 
En waarom is de wereld er? 
Puur toeval? 
Zonder enig plan dat er achter zit? 
Zijn we allemaal in het leven terecht gekomen zonder dat er een bedoeling achter zit? 
Kun je echt leven met zo'n gedachte? 
 
Lijkt mij vreselijk moeilijk!  
Wat maakt ons leven de moeite waard? 
Wat geeft ons leven zin? 
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Dat kun je zoeken in veel dingen: je sport, je uitgaansleven, je vriend of vriendin. 
Straks een leuke baan waarmee je lekker kunt verdienen, een mooie auto. 
Noem maar op.  
Maar is het je wel eens opgevallen hoeveel mensen, die alles hebben wat hun hartje begeert, vaak helemaal niet 
gelukkig zijn? 
Waarom hebben psychiaters het zo druk? 
Er zijn zoveel teleurgestelde mensen, die alles hebben en zich toch leeg voelen.  
Wat is er in dit leven dat ons hart echt kan vullen? 
Iemand zei: 
 

Ik leid nu het leven, zoals ik me dat altijd in mijn meisjesdromen voorgesteld heb. Een leuke man, 
twee lieve kinderen, een mooi huis, bepaald geen geldzorgen, leuke vriendinnen. Maar ik word gil-
lend gek bij de gedachte dat ik zo nog eens dertig of veertig jaar voor de boeg heb. 

 
Ik hoop dat je niet wacht tot je ook ooit eens zo'n ervaring opdoet. 
Maar dat je je nu al afvraagt wat je leven werkelijke zin kan geven. 
En ik verzeker je, dat alleen God de leegte in je hart kan vullen.     
Dus kom maar gauw naar Kamp B.  
 
Oké, als je op zoek wilt naar God is er één voorwaarde vooraf.  
Dat lezen we ook in het stukje dat vanmiddag gelezen is:    
Als je God wilt naderen moet je geloven dat Hij bestaat! 
Dat moet je uitgangspunt zijn: geloven dat God bestaat. 
 
Dat betekent dat je helemaal open aan je zoektocht moet beginnen. 
Niet met een houding: God moet zichzelf maar eens bewijzen! 
Of: laten anderen maar eens bewijzen dat God echt bestaat! 
Als je vanuit zo'n houding zoekt, zul je God niet vinden.  
God kan zichzelf pas aan ons laten zien als wij openstaan voor wie Hij is.  
 
Ik denk aan een andere uitspraak die ook in de Bijbel staat:    
Nader tot God, dan zal Hij tot jou naderen (Jac. 4,8). 
Dat lijkt er misschien op dat God van jou vraagt dat jij de eerste stap zet. 
En dat Hij dan pas in beweging komt. 
Toch is dat niet zo. 
God heeft al heel veel stappen naar ons toe gezet. 
In heel veel dingen heeft Hij al laten zien wie Hij is. 
Door jou te maken, met je lichaam dat zo bijzonder in elkaar zit. 
Door je veel dingen te geven om blij mee te zijn. 
En vooral door zijn Zoon Jezus Christus naar ons toe te sturen. 
Om zo ook jou duidelijk te maken hoeveel Hij om je geeft. 
God heeft van zijn kant al zoveel gedaan om te tonen hoeveel jij Hem waard bent. 
 
Maar God pakt jou niet in je nekvel. 
Hij wil dat je uit je zelf bij Hem komt. 
Dat jij uit eigen vrije wil Hem je liefde verklaart en voor Hem kiest. 
God heeft al zoveel stappen naar jou toe gezet. 
Nu vraagt Hij van jou een stap naar Hem toe te doen. 
Als je dichter bij Hem wil komen, zal Hij nog dichter bij jou komen. 
 
Wil je die stap zetten?         
Bedenk daarbij wel dat God God is! 
Ik bedoel – als je met God in zee gaat, wordt Hij de baas van je leven. 
Dan heeft Hij bij al jouw beslissingen het laatste woord. 
Je kunt met God geen losvaste relatie aangaan. 
Dat Hij er alleen maar voor jou is als je Hem nodig hebt. 
 
Ik had het er deze week nog met een paar van jullie over op catechisatie. 
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Je moet God niet zien als een dokter. 
Die bel je als je ziek bent of andere gezondheidsproblemen hebt. 
Fijn als je een aardige dokter hebt. 
Maar je ziet hem liefst toch zo weinig mogelijk. 
 
Zo kun je met God niet omgaan. 
Als je Hem een plek in je leven geeft, dan verdient Hij ook de voornaamste plek. 
Dan zal verder alles om Hem draaien. 
Hij is God – of Hij is het niet! 
Hij is Heer – of Hij is het niet! 
Als je met Hem op weg gaat dan vraagt Hij van jou het volste vertrouwen. 
 
Dat is moeilijk, vind je niet? 
Hoe weet je of God je vertrouwen waard is? 
Is dat geen sprong in het duister? 
 
Ik vind van niet. 
Er zijn zoveel getuigenissen van mensen die met God een goede ervaring hebben opgedaan.  
Alleen daarom is het al het proberen waard. 
Ik zelf heb ook al vaak in mijn leven mogen merken wat ik aan God heb. 
Waar ik plezier aan beleef is er mooier van geworden. 
En als ik me zorgen maak of onzeker ben vind ik steun bij Hem.  
En ik ben lang niet de enige die je dat kan vertellen.  
 
In God gaan geloven is geen sprong in het duister. 
Maar het is wel een sprong.  
Je moet je durven toevertrouwen aan Hem. 
Geloven dat Hij door en door goed is – uit één stuk. 
Dat Hij trouw is en ons niet zal bedriegen.  
Dat je er niet minder van wordt als je Hem de controle over je leven geeft. 
 
Misschien wil je meer zekerheid, voor je die stap naar God toe zet.  
Maar hoeveel zekerheid wil je dan? 
Een wiskundige zekerheid zoals 1 + 1 = 2? 
Weet je, eigenlijk zijn er maar heel weinig dingen waar je echt zeker van kunt zijn. 
Weet jij bijvoorbeeld zeker of je scootertje wel betrouwbaar is.  
Maar dat is voor jou geen belemmering om er elke dag weer op te stappen. 
Toch weet je het niet wiskundig zeker. 
Je maakt een sprongetje. 
Je stapt over iets heen. 
Je stelt je vertrouwen in iets of in iemand. 
In de fietsenmaker die je scooter heeft nagekeken.  
Dat hoort gewoon bij het leven – dingen doen in vertrouwen.  
Pas als je vertrouwen hebt in mensen en in dingen kun je leven. 
 
Dat is met God ook zo. 
Pas op het moment dat je Hem vertrouwt, ga je als mens groeien.  
Geloven vraagt dus een sprong. 
Het is geen sprong in het diepe. 
Maar je springt naar iemand toe. 
Springen is je toevertrouwen. 
Je zet je zelf op het spel, maar je vertrouwt je zelf toe. 
God steekt zijn hand uit, maar jij moet die hand nog vastpakken. 
 
Dat is best spannend. 
Heb je wel eens slootje gesprongen?       
Dat lukt alleen als je je concentreert op de overkant.  
Als je naar je eigen voeten blijft kijken wordt het niks. 
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Met het springen kijk je dus niet meer naar je zelf, maar je kijkt van je zelf weg. 
Je kijkt naar de Ander. 
Onzekerheid kan je zo verlammen, dat je nooit durft springen. 
Onzeker ben je als je teveel naar je eigen voeten kijkt. 
Als je teveel op jezelf gericht bent. 
Word ik er misschien minder van als ik met God verder ga? 
Moet ik er niet teveel voor opgeven? 
Of: ben ik niet veel te slecht om bij God te horen? 
Of: kan ik dat wel maken tegenover mijn vrienden? 
 
Zet die vragen opzij en spring! 
God vangt je op en maakt je leven mooi, zoals Hij alleen dat kan. 
Hij geeft je een houvast dat blijft, ook als alles in je leven verder kapot valt. 
De enige die je die zekerheid kan geven is Hij.  
 
Nader tot God – en Hij zal tot jou naderen. 
Ik herhaal het nog eens: Hij is al zo dichtbij gekomen. 
In de mens Jezus Christus heeft God een gezicht gekregen. 
In Jezus Christus heeft God laten zien hoe ver Hij is gegaan in zijn liefde voor jou. 
 
Binnenkort is het weer Goede Vrijdag. 
Daar leven we in de kerk weer naar toe: de gedenkdag van het sterven van Jezus. 
Ik weet dat meerderen van jullie vorig jaar de film The Passion of the Christ hebben gezien.   
        
Vond je het niet indrukwekkend? 
Zo ver is God gegaan om ons voor zich te winnen.  
Om jou voor zich te winnen! 
 
En nu gaan we zo meteen luisteren naar een lied van 3-mail. 
En daarin komt Jezus naar je toe met een vraag. 
De vraag: Ga je mee met Mij? Hoor je wel, of hoor je niet naar Mij? 
Hier is mijn hand – pak'm aan! Geef me jouw liefde, je trouw. 
 
Als dat lied gezongen is, zijn we samen een moment stil. 
En in die stilte kun je aan God je antwoord geven.  
En geloof me, God is er al blij mee als je zegt: Ik ga op zoek naar U. 
En help me dat ik U ook echt zal vinden. 
Luister nu maar eerst naar 3-mail. 
Luister naar de vraag van Jezus.        
 
Lied van 3-mail 
 
GA JE MEE MET MIJ 
 
Refrein: 
Ga je mee met Mij ? Ga je mee met Mij ? 
Hoor je wel, of hoor je niet naar Mij ? 
Doe je mee met Mij ? Doe je mee met Mij ? 
Ben je voor of ben je tegen Mij ? 
 
Geloof je het wonder dat jij, 
terug bij de Vader kunt komen door Mij ? 
Hier is Mijn hand pak'em aan ! 
Op weg naar de Waarheid, zullen wij gaan. 
Het leven is niet wat het lijkt, 
kom bouw met Mij mee aan een Nieuw Koninkrijk 
 
Waarin alles wat krom was weer recht wordt gezet. 
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Wie gevallen was wordt opgericht, wie verloren leek, wordt gered ! 
 
Refrein: Ga je mee met Mij ? etc................ 
 
Geef me je liefde je trouw ! 
Mooie woorden, grote daden, vraag Ik niet van jou. 
En als je down bent of bang, 
roep dan Mijn naam, want Ik ken jou allang. 
Kom, je bent veilig bij Mij. 
Zit je vast, ben je verslaafd ? Dan maak Ik je vrij ! 
 
Ik steek vuur in je aan, Ik leg troost in je mond Daarmee deel jij broden en vissen in't rond 
 
Refrein: Ga je mee met Mij ? etc............. 
 
Til niet zwaar aan je eigen gewicht ! 
Werp geen schaduw vooruit, geef warmte en licht. 
Kijk met je hart om je heen. 
 
Zie de kleine mensen, grote mensen, arme mensen, rijke mensen, jonge mensen, oude mensen, dikke mensen, 
dunne mensen, blije mensen, boze mensen, stoere mensen, stille mensen. 
 
Zijn ze moe, zijn ze ziek, verdwaald of alleen. 
Sta er eens bij stil, doe er maar wat aan, draai er niet omheen ! 
 
Ik ken jou, Ik weet hoe je bent, 
ja, jou heb Ik nodig, juist met jouw talent ! 
Durf jij te geloven in Mij ? 
Ik gaf jou Mijn leven, zo kocht Ik je vrij. 
 
Of denk je, dit kan ik niet aan ? 
Vertrouw dan op Mij, dat Ik naast je zal staan, Ik was al voor je gegaan ! 
 
Refrein: Ga je mee met Mij ? etc....................(2x) 
20 februari 2005. 


