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maandag 13 februari 2023           

 

Echtheid - een boodschap voor Sardes 
 

Wakker worden! 
 

‘Ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood, en Christus zal over u stralen.' Let dus goed op 
welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. Gebruik uw 
dagen goed, want we leven in een slechte tijd. Wees niet onverstandig, maar probeer te 
begrijpen wat de Heer wil. (Efeziërs 5:14-16) 
 
Een vriend van me vertelde hoe hun huiskring een ware metamorfose onderging toen ze 
samen het boek ‘Brieven aan de kerk’ van Francis Chan behandelden. Op hun kringavonden 
stond Jezus Christus weer centraal en de huiskring was geen plek meer om te klagen over de 
gemeente. Daar ben je juist zuinig op, het is het Lichaam van Christus. Hun huiskring was een 
levendig orgaan geworden ter ere van God en van Zijn kerk.  
 
Dat wil ik ook, dacht ik. Samen met mijn vrouw ben ik aan het lezen geslagen en hebben we 
dit boekje inmiddels ook geïntroduceerd op onze eigen huiskring. Er is beweging, ons 
geloofsleven is aan het veranderen. We denken na over onze toewijding en brengen de 
huiskring bij God in ons persoonlijk gebedsleven.  
 
Nu wil ik deze overdenking geen promotie van een boekje laten zijn, maar soms heb je het 
nodig om wakker geschud te worden. In de Bijbel deden de profeten en apostelen dat, in de 
late Middeleeuwen was dat bijvoorbeeld Luther en in deze tijd is dat misschien dit boekje.  
 
Wie dat zeker doet is Jezus Christus zelf in Zijn woorden aan de gemeente in Sardes. Blijkbaar 
zijn ze met z’n allen in slaap gesukkeld. Niet dat het zo’n suffe boel was geworden, nee, ze 
hadden hun focus verkeerd en bijna niemand had dat door. Deze gemeente was gericht op 
wat de mensen verlangden en niet op wat God verlangt. Je zou kunnen zeggen dat het in 
Sardes belangrijker was dat de mensen tevreden waren dan dat God dat was.  
 
Ik denk terug aan die gesprekken aan de koffietafel na de kerkdienst waarin geklaagd werd 
over de te lange preek. Ik laat de kringavonden de revue passeren die bol stonden van kritiek 
op de gemeente. En ineens kijk ik naar mezelf in de spiegel en realiseer me dat de woorden 
van Jezus aan de gemeente in Sardes net zo goed aan mij gericht zijn.  
 
Jezus zelf roept jou en mij op om wakker te worden, uit de dood op te staan. Hoe? Door je 
hart te onderzoeken en die gericht te houden op Hem die zegt: ‘Ik ben de weg, de waarheid 
en het Leven’.  (Johannes 14:6) 
 
  

https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/EPH.5.14-EPH.5.16
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/JHN.14.6


dinsdag 14 februari 2023      
 

Echtheid - een boodschap voor Sardes 
 

Zijn reputatie 
 

“Heb de HEER, uw God, lief met heel uw hart, en met heel uw ziel en met heel uw verstand.” 
(Matteüs 22:37) 
 
We zijn aangekomen bij de 5de boodschap, namelijk die aan de gemeente te Sardes. Eerlijk 
gezegd schrok ik er een beetje van. Kwam het te dichtbij? Word  ik of mijn gemeente hier 
aangesproken? De boodschap begint niet zoals gewoonlijk met een compliment. Deze 
boodschap en ook die aan Laodicea begint met een waarschuwing, een oordeel. “Ik weet wat 
u doet, men zegt dat u het leven hebt, maar u bent dood.” Er wordt niet gesproken over 
dwaalleer, vervolging, nee, het ging om hun naam, hun reputatie. Levend in eigen ogen, maar 
dood in Gods ogen.  
Het wordt in vers 2 nog wat verder uitgelegd: “Want Ik merk dat uw daden tekortschieten in 
Gods ogen” (NBV) of, zoals in de Naardense vertaling staat: “Ik heb je werken niet vol 
bevonden voor het aanschijn van God.” Ze hadden het karwei niet afgemaakt, waren 
halverwege gestopt, hun aandacht was alweer bij iets anders. Er was geen discipline en 
toewijding aan hun taak. 
Het toenmalige Sardes was een luxe, rijke stad. De eerste munt werd er gedrukt. Het was een 
stad van plezier, uitgaan en genieten, een decadente stad. Zoals wij nu ook onze plaatsen 
hebben. Ja dat komt dichtbij, de cultuur, de levenswijze van toen en nu lijken op elkaar. 
Vanmorgen zei Kees van Ekris in het ‘Eerst dit’-programma van de EO dit: “De zwakte en de 
zonde van de samenleving zie je terug in de kerk.” Wat zijn de zonden in onze cultuur, onze 
omgeving? We zijn nooit helemaal vrij van invloeden van de cultuur waarin we leven, het 
komt als vanzelf ook de kerk binnen. Lopen we dus hetzelfde gevaar als Sardes?  
 

De gemeente van Sardes had de naam - de reputatie - levend te zijn. Er waren voldoende 
activiteiten, er was van alles te doen. Maar toch zei Jezus: ‘Jullie zijn dood’. Hun werk voldeed 
niet aan Gods maatstaf. Werk alleen is niet genoeg, het gaat om de intentie waarmee je iets 
doet. Niet alleen van: ‘we zetten onze schouders eronder’, maar vooral: ‘doe het met geheel 
je hart, geheel je ziel en geheel je verstand’. Laat je in je werk, in je daden zien dat je God van 
harte liefhebt?  
God is een jaloers God, niet in de negatieve betekenis van jaloers, maar het heeft te maken 
met ‘opkomen voor zijn eer en goede naam’, Zijn reputatie! Het wordt heel duidelijk in het 
derde gebod: “U zult zich daarvoor (voor een beeld) niet neerbuigen en die dienen, want Ik, 
de HEERE, uw God, ben een naijverig (jaloers) God.” (Exodus 20:5) Onze aanbidding behoort 
alleen God toe, niets en niemand anders; dat moet de reputatie van de kerk zijn. 
 

Heb je gezien wat de beloning was in Sardes voor hen die niet volgen in het kwaad? Hun 
naam staat ‘in het boek des levens’, bevrijd van het oordeel, deel van Zijn Koninkrijk (lees ook 
eens Lukas 10:20). Jezus volgen is Zijn reputatie hooghouden, dan zal Hij jouw reputatie 
hooghouden bij zijn Vader.  
 

Gebed naar Opwekking 420 
Heer, geen andere naam is waard te ontvangen, de glorie en ere.  
  

https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/MAT.22.37
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/EXO.20.5
https://oje.home.xs4all.nl/txt/opwekking/OPW420.TXT


woensdag 15 februari 2023     
 

Echtheid - een boodschap voor Sardes 
 

Geloofsmasker 
 

“Men zegt dat u het leven hebt, maar u bent dood.” (Openbaring 3:1) 
 
Deze Bijbeltekst vind ik behoorlijk confronterend. Aan de buitenkant wordt iets gezien wat 
totaal niet strookt met hoe het er vanbinnen uitziet. Misschien kun je het wel vergelijken met 
een appel die glanzend rood is en er sappig uitziet, maar die vanbinnen helemaal rot en 
bedorven is. Zo kun je je anders voordoen aan de buitenkant dan hoe je je van binnen voelt. 
Je zet als het ware een masker op. Dat kan niet alleen als mens in deze maatschappij of als 
werknemer op je werk, maar dat kun je ook doen voor je geloofsleven. 
 
In de kerk kun je een masker opzetten en doen alsof je relatie met God koek en ei is, terwijl 
dat in werkelijkheid niet zo is. Het is je eigen verantwoordelijkheid om na te gaan of je hart, 
je motivatie en je gedachten op God gericht zijn. Als dat niet zo is maar je doet het 
voorkomen dat het wel zo is, dan heb je een ‘geloofsmasker’ op: het lijkt alsof je vertrouwen 
op God helemaal goed zit, maar vanbinnen ervaar je het totaal anders. 
 
Een gemeente kan bijdragen aan het op zoek gaan naar God, aan het verkrijgen van kennis 
over God en aan een bemoediging of aanmoediging om met God te praten en Hem te 
betrekken in je leven. Maar het is niet de verantwoordelijkheid van de gemeente dat jouw 
relatie met God goed is. Echter, vanuit de gemeente mogen we als broeders en zusters elkaar 
natuurlijk wel scherp houden en vragen hoe het zit met jouw relatie met God. Mocht je zelf 
een geloofsmasker – op wat voor manier dan ook – dragen, zou je dan eerlijk antwoord 
geven als een broeder of zuster daar bij jou naar vraagt? Misschien is het ook goed om het 
eens terug te vragen of er sprake is van een geloofsmasker bij hen? Bespreek dan met elkaar 
wat je lastig vindt en bid voor elkaar.  
 
God is een liefdevolle God en het gaat Hem om de binnenkant, om jouw hart en of je gericht 
bent op Hem. Wil je samen met een broeder of zuster eens over jouw binnenkant in gesprek 
gaan? Want God geeft je de belofte dat je Hem zult vinden als je vanuit je hart zoekt: “Jullie 
zullen Mij zoeken en ook vinden, als jullie Mij tenminste met hart en ziel zoeken.” (Jeremia 
29:13) 
 
Wat houdt je nog tegen? 
  

https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/REV.3.1
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/JER.29.13
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/JER.29.13


donderdag 16 februari  2023        

 

Echtheid - een boodschap voor Sardes 
 

Wat ga jij doen? 
 

“Word wakker, versterk uw laatste krachten: u bent op sterven na dood.”  
(Openbaring 3:2 NBV21) 
 
Er zijn bedenkers, bouwers, voort-bouwers, herstellers en vernieuwers. Iemand krijgt visie 
voor een goede zaak. Dat kan een gebouw zijn, een onderneming of een project. Hij of zij 
neemt de tijd om onderzoek te doen en komt vervolgens met een weldoordacht concept, 
een ontwerp, een calculatie. Daarna kan dezelfde persoon – maar meestal is het iemand 
anders die over specifieke kennis en vaardigheden beschikt – dit plan gaan uitvoeren. Deze 
persoon weet hoe je kunt realiseren.  
 
Als het bouwwerk staat, het project gereed is, ben je niet klaar. Er zal iemand moeten komen 
om de boel te verzorgen, de ideeën fris te houden, opmerkzaam te blijven en waar dat 
mogelijk is wat doelmatiger te gaan werken. 
 
We leven in een wereld van verval. IJzer roest, hout verrot, eten beschimmelt en ideeën 
kunnen ook een beetje muf gaan ruiken. Er zijn mensen nodig die wat gaan schaven en 
schuren, behouden en herstellen. Ook in overdrachtelijke zin, wanneer het niet om iets 
materieels gaat.  
 
Kijk naar clubs, bedrijven en organisaties die niet op tijd investeren in herstel en innovatie. Je 
zult zien dat ze niet groeien maar stagneren. Soms is consolidatie het maximaal haalbare, dan 
maak je bewust een pas op de plaats, maar ondernemende mensen zullen steeds op zoek 
blijven naar mogelijkheden die de zaak vooruithelpen. Je hebt een geest van innovatie nodig, 
creativiteit, herstel, herleving! 
 
Als het om ons geloof gaat, dan betekent stilstand ook achteruitgang. Het is noodzakelijk 
jezelf geestelijk te voeden en het is net zo belangrijk om een omgeving te creëren waar 
anderen zich ook verder kunnen ontwikkelen. Na verloop van tijd ben je immers allemaal toe 
aan nieuwe uitdagingen, steviger voedsel, verdere groei. Dat is gezond! 
 
De Bijbeltekst hierboven is in een eerdere vertaling als volgt verwoord:  
“Wees wakker en versterk het overige dat dreigt te sterven.”  
 
Het was deze Bijbeltekst die Anne van der Bijl ertoe aanzette om op pad te gaan om zijn 
broers en zussen in Christus bij te gaan staan. Als visionair en pionier zette hij een beweging 
in gang die uitgroeide tot een internationale organisatie. (Open Doors) 
 
Zijn wij geroepen om te plannen, te bouwen, voort te bouwen, te herstellen of te 
vernieuwen? In welke fase bevinden we ons en wat ga jij doen?  
 
Gebed 
Heer, open onze ogen, geef nieuwe dromen. Versterk en vernieuw ons! 

https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/REV.3.2


 vrijdag 17 februari 2023   
 

Echtheid - een boodschap voor Sardes 
 

Het binnenste buiten  
 

“Ik weet wat u doet; men zegt dat u het leven hebt, maar u bent dood. Word wakker, versterk 
uw laatste krachten: u bent op sterven na dood. Want Ik merk dat uw daden tekortschieten in 
Gods ogen. Herinner u dat u de boodschap hebt ontvangen en begrepen. Houd eraan vast en 
kom tot inkeer.” (Openbaring 3:1b-3) 
 

U bent op sterven na dood, het zal je maar gezegd worden. Dat is schrikken, zeker als je je het 
idee hebt dat het wel goed gaat. Maar positief gezien: op sterven na dood houdt in dat je nog 
wel leeft. Word wakker, zegt Jezus, versterk je laatste krachten. Denk terug aan toen je de 
blijde boodschap van het Evangelie ontving en begreep. Houd je daaraan vast, kom tot inkeer.  
 

De mensen in Sardes hadden het waarschijnlijk zelf niet in de gaten hoe ze ervoor stonden, 
hoe God naar hen en hun daden keek. Iedere keer als ik moeilijke teksten van Jezus lees, prijs 
ik me gelukkig dat we mogen weten dat God niet opgeeft wat Zijn hand begon. Niet voor 
niets biedt Hij ook de mensen in Sardes inkeer aan en daarmee houvast. Laten we bij alle 
moeilijke teksten vooral niet vergeten hoe goed, barmhartig en geduldig God is. 
Jezus heeft het over wakker worden en laatste krachten. Laatste krachten, dan kun je niet 
zoveel meer zelf. Maar is dat niet vaak een goed moment om dan alles in Gods hand te 
leggen? De rijke jongeling uit Markus 10 kon een heel mooi rijtje goede werken opsommen, 
maar toen Hij aan Jezus vroeg: “Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het 
eeuwige leven?” kreeg Jezus hem lief maar gaf Hij toch een voor de man moeilijk antwoord. 
Toen de leerlingen zich vervolgens afvroegen wie dan nog wel gered kan worden, zei Jezus: 
“Gered worden ligt niet in de macht der mensen, maar voor God is alles mogelijk.” (WV78) 
Moet Gód het dus doen? Dát vaststellen is een goed begin maar iedereen heeft ook een 
eigen verantwoordelijkheid en keuze gekregen. Mag ik zeggen: Bid erom èn ga ervoor!   
 

Ook in de brief voor Sardes klinkt een bemoediging en belofte voor de vast- en volhouders: 
“Wie overwint mag zich ook in het wit kleden. Ik zal zijn naam niet uit het boek van het leven 
schrappen, maar juist voor hem pleiten ten overstaan van mijn Vader en zijn engelen.”  
Waar Jezus bij Sardes sprak over daden die niet vol voor God bevonden werden, belooft Hij 
hen hier witte kleren, teken van zuiverheid en reinheid, ‘omdat ze het verdienen’. Niet omdat 
ze volmaakt waren, maar omdat ze - Godzijdank - door Jezus’ offer volmaakt gereinigd en ge-
rechtvaardigd voor God werden gemaakt. En daarvoor ruilde Jezus zijn volmaakt reinwitte 
kleren in voor de besmeurde zooi van ons en werd Hij veroordeeld tot de dood terwijl wij het 
Leven ontvingen. Dat is het Evangelie – wie anders dan God heeft een zo blijde boodschap?!  
 

Als je de boodschap aan Sardes leest, kun je niet om de hartsgesteldheid heen. Spreuken 21:2 
zegt iets wat daar mooi bij past: ‘Een mens kiest in eigen ogen steeds de rechte weg, de HEER 
toetst wat hem innerlijk beweegt’. Daar kun je je misschien weleens ongemakkelijk bij voelen, 
maar is het niet heel positief dat als je hart op God gericht is, het voor God geen probleem is 
wanneer je daden niet opleveren wat je hoopte of verwachtte? 
 

Gebed Here God, help me om mijn hart zuiver te doen zijn en te houden.    
  

https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/REV.3.1-REV.3.3
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/PRO.21.2


zaterdag 18 februari 2023     
 

Afgelopen zondag deel 6 van de preekserie ‘Hoe denkt Christus over Zijn gemeente?’ Joop 
Strietman sprak over Echtheid - een boodschap voor Sardes, Openbaring 3:1-6 (NBV21). 
 

De gemeente van Sardes staat bekend als een levende kerk, maar in het ‘echt’ blijkt er sprake 
te zijn van een cultureel christendom met ‘christenen in naam’. Waar presentatie belangrijker 
is geworden dan de innerlijke heiligheid en gehoorzaamheid.  
Wat een gevaar is dat, voor elke kerk. Ook in onze tijd. De verandering en de impact van de 
kerk op de samenleving begint bij ons zelf! Einstein zei eens: “Als alle christenen in de wereld 
zouden leven zoals Jezus het leerde, dan zou de christelijke godsdienst de oplossing zijn voor 
alle sociale problemen waar de mensheid mee worstelt.”  
Een christendom zonder de innerlijke kracht en absolute gehoorzaamheid aan Gods woord, 
zonder liefde voor de naaste, krijgt dat niet voor elkaar.  
De kern van wat Jezus zegt tegen de Sardes-kerk is dit: je buitenkant en je reputatie interes-
seren me niet. Het gaat mij om je hart, je motivatie, je gedachten en je dagelijkse leven als er 
niemand is die kijkt! Het gaat mij om de echtheid aan de binnenkant! 
 

De kerk (als die) van Sardes heeft een opwekking nodig, een herleving, een wakker 
worden! We lezen dat ‘enkelen’ in die gemeente een uitzondering vormen. Geen foutloze 
christenen, maar wel mensen die met Jezus leven en als er iets fout is, dan belijden ze dat en 
doen ze het weg. Mensen die door hun geloof verenigd zijn met Jezus. Dit zijn wat in vers 2 
‘uw laatste krachten’ worden genoemd. Zij vormen het laatste restje hoop voor de toekomst 
van de kerk! Als zij gelovig, volhardend, eendrachtig en specifiek gaan bidden, is er nog hoop! 
Een kleine groep wordt een instrument in Gods hand om de kerk nieuw leven in te blazen. 
Door terug te keren naar de beginselen! “Houd eraan vast”, zegt Jezus, “Kom tot inkeer.” Geef 
die beginselen niet weg. Ook Sardes is nog steeds een ‘gouden kandelaar’, met alle 
problemen die er zijn. Jezus spreekt de gemeente nog aan en werpt haar niet aan de kant.  

 

                                                                                   ***  
 

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

De boodschappen aan de zeven gemeenten doen ons ook in de spiegel kijken, naar de kerk 
en de mens van nu. Neem tijd om na te denken over deze woorden: ‘Herinner je de 
boodschap die je hebt ontvangen en begrepen’.   

 

Jezus is streng in de brief aan Sardes, maar heeft de gemeente niet opgegeven! En Hij geeft 
een beloftevolle bemoediging voor hen die volhouden. Wat zijn in jouw geestelijk leven 
bemoedigingen geweest? Heb jij ook anderen kunnen bemoedigen? Zo ja, hoe? 
 

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 12 februari 2023 op de website.  
 

  *** 

Morgen, 19 februari, begint de dienst om 10:00 uur. Bijbeltekst: Openbaring 3:7-13 (NBV21).  
Titel: Trouw - een boodschap voor Filadelfia. 
De dienst is ook te zien en mee te beleven via de livestream op www.meerkerk.nl.   
 

GELOVEN BEGINT THUIS  
 

De Meerkids en de jongeren van X-pact zijn van harte welkom in hun eigen diensten.  
Voor de programma’s van Meerkids morgen: zie de Weekinfo van 17 februari. 

https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/REV.3.1-REV.3.6
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/REV.3.7-REV.3.13


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  

 

Kerkelijk centrum en correspondentie-adres: 
Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63  

 

U kunt ook corresponderen via e-mail: info@meerkerk.nl   
webadres: www.meerkerk.nl 
 
Kantoor:  
Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72 

 

IBAN  NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN  802147306 

 

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. 

http://www.meerkerk.nl/

