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Wat doe jij nou met je geloof? 
 
Liturgiesuggesties: 
Opwekking 124; Youth for Christ 198; Opwekking 334 
Opwekking 40 
Psalm 105: 1 en 2 
Handelingen 2: 14-25 en 37-40 
Gezang 463: 1, 4 en 5 
Na verkondiging: Gezang 78: 1, 2, 3 en 4 
Geloofsbelijdenis zingen 
 
      * 
 
Gemeente van onze Here Jezus Christus, jongens en meisjes, broeders en zusters, 
 
Wat doe jij nou ... met je geloof? 
* Geloof is iets heel persoonlijks. 
Het is iets tussen God en jou. 
Niemand kan voor jou geloven, want dan is het jouw geloof niet meer. 
Toch hebben velen moeite met het maken van de geloofskeuze. 
Misschien jij ook wel! 
Zo van: geloof ... ach laat maar zitten. 
 
* Geloof heeft iets met de kerk, met de gemeente van de Here Jezus Christus te 
maken. 
Daar wordt het geloof ontvangen, beleefd en aan anderen overgedragen. 
Toch vinden velen het moeilijk zich aan een gemeente te binden. 
Misschien ook jij wel! 
Zo van: geloof ... ja zeker, maar ik bind me nergens aan. 
 
* Geloof heeft ook iets te maken met je leven. 
Het moet toch aan je woorden en je daden te horen en te zien zijn dat je gelooft. 
Bij een ander zie je het doorgaans al snel als z'n leven niet overeenstemt met zijn 
geloof. 
Toch hebben velen er moeite mee om geloof en leven op elkaar te betrekken. 
Misschien jij ook wel! 
Zo van: geloof ... ja zeker, maar wat God wil zie ik toch anders. 
 
Je hebt het van de week vast wel gelezen in de krant: 
Nederland is op de vroegere DDR na ... het minst gelovige land van Europa 
geworden. 
In 1991 geloofde nog 55 procent van onze bevolking in een God, Allah, of welk ander 
hoger Wezen ook ...  
In Oost-Duitsland was dat nog maar 25 procent. 
Polen, het geboorteland van paus Johannes Paulus II, is met 94 procent religieus 
koploper in Europa. 
 
De cijfers over de kerkgang van die gelovige Nederlanders zijn nog onthutsender: 
Slechts 11 procent van alle Nederlanders gaat nog frequent naar de kerk: ten minste 
eenmaal per maand. 
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En terwijl de aantrekkingskracht van het christendom vermindert, neemt het aantal 
andersdenkenden toe. 
Een voorbeeld: Sinds 1971 groeide in ons land het aantal moslims van 54.000 tot 
460.000. 
Naar verwachting zal het aantal moslims of islamieten het aantal (synodaal) 
gereformeerden in het jaar 2000 overtreffen. 
Na de groepen niet-gelovigen, katholieken en hervormden is de islam dan de vierde  
godsdienstige 'zuil' in Nederland geworden. 
 
Sombere cijfers. 
En toch ... cijfers zeggen niet alles. 
Want ieder mens die in God gelooft is er één. 
In ieder mens die in de God van de Bijbel gelooft ... werkt de Heilige Geest. 
Maar is dat nu zo belangrijk? 
Waarom vind u, dominee, geloven in de God van de Bijbel zo belangrijk? 
Omdat wie niet in de God van de Bijbel gelooft ... niet behouden kan worden. 
Die gaat - zegt Jezus in de Bijbel - uiteindelijk verloren. 
Bovendien: Wie gelooft heeft iets meer, iets extra's boven een mens die niet gelooft. 
Een mens die niet gelooft ... die mist iets, die mist Ie¬mand. 
En die mist met die Iemand ook het uitzicht op een heerlijke toekomst. 
Een eeuwig leven met Jezus Christus dat door niets en niemand stuk te krijgen is. 
Geloven Anno 1994. 
Geloof jij, gelooft u in de Here Jezus Christus? 
 
Het thema voor de preek vanmiddag in deze tweede themadienst van het seizoen is: 
Wat doe jij nou ... met je geloof? 
Het gaat dus vanmiddag over geloof, over geloven. 
Het gaat er ook om ... wat je met dat geloof doet. 
Of ... zo je wilt: Wat heb je nou aan je geloof? 
Maar laten we eerst eens duidelijk omschrijven wat nu precies geloof, geloven is? 
 
      * 
 
1 Geloof, wat is dat nou? 
Een aantal uitspraken van jongeren: 
 
"Geloven in God is voor mij vertrouwen op God. 
'Iemand' die naar je luistert als je ergens mee zit. 
'Iemand' die je nooit in de steek laat als je je hart geopend hebt voor Hem. 
'Iemand' die van je houdt. (...) 
Je voelt dat God bij je is door bepaalde handelingen die je doet en door bepaalde 
dingen die je zegt op een gegeven moment. 
 
"Geloven in Jezus Christus is het vertrouwen in Jezus Christus. 
We moeten vertrouwen. 
Geloof kan niet zonder vertrouwen. 
Geloven en vertrouwen trekken samen op." 
 
"Geloof houdt voor mij in dat je nooit alleen bent. 
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Als je erg in de put zit kun je altijd tot God praten als je denkt dat je bij niemand 
terecht kunt." 
 
Wat is geloof, wat is geloven? 
"Geloven in God is voor mij vertrouwen op God". 
Dat is het nu precies. 
Dat is midden in de roos. 
Zo gebruikt de Bijbel het woord geloof en zo gebruiken wij het vaak onder elkaar. 
Iemand vertelt je bijvoorbeeld een sterk verhaal en jij kunt daarop reageren met te 
zeggen: Ik geloof je. Of ... ik geloof je¬niet. 
En dat betekent dan: Ik vertrouw je. Of ... ik vertrouw je niet. 
Iemand geloven is je vertrouwen op hem of haar stellen. 
 
Veel mensen denken bij geloof aan een mening, een overtuiging, een 
levensbeschouwing. 
Ze zeggen: Ik geloof wel dat er een God is. 
Of: Ik geloof wel dat er een Macht boven mij staat. 
Zo denken blijkbaar 55 procent van de Nederlanders. 
Dat is net zoiets als: Ik geloof dat Napoleon keizer van Frankrijk is geweest. 
Maar ... verder doet het hen niets, het ráákt hen niet. 
Veel belangrijker is dat je weet dat God er is voor jou en dat je bij Hem terecht kunt, 
dat Hij naar je luistert, dat Hij voor je zorgt. 
Daar heb je wat aan! 
 
Een meisje van 17 schreef: 
"Ik vind wel dat je wat aan het geloof hebt op school. 
Bijvoorbeeld als je problemen hebt met examens, of als je niet goed bent in een 
bepaald vak. 
Dan vraag ik 's avonds voor het naar bed gaan of God  me met de problemen wil 
helpen door me kracht en wijsheid te geven. 
En dat neemt vaak een hele zorg van me af, al was het alleen maar dat je eens open 
en vrij over je zorgen kunt praten." 
 
Geloven in God betekent: op God áán kunnen, bij Hem terecht kunnen. 
Iemand hebben om op terug te vallen in moeilijke ogenblikken van je leven. 
 
Als je nog op school zit denk je natuurlijk het eerst aan problemen op school. 
Aan proefwerken, tentamens en examens. 
Aan een vak dat je niet ligt. 
Of aan moeilijkheden waar je thuis niet over kunt praten. 
Of aan momenten waarop je het niet meer ziet zitten. 
Later komen er nog wel andere problemen. 
Je kunt tegenslag krijgen. 
Je kunt ziek worden. 
Je kunt uitgeschakeld zijn. 
Of iemand moeten missen van wie je veel hield. 
In zo'n situatie blijkt de echtheid van je geloof. 
Daarom is het zo nodig te weten of je echt gelooft. 
En ... wat dat geloof voor je betekent. 
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Ik moest denken aan Jeroen. 
Wat heeft Jeroen niet een moeilijke weg moeten gaan. 
Maar wat heeft hij een kracht ontvangen vanuit zijn geloof. 
Zo kon hij afscheid nemen van allen die hem lief en dierbaar waren. 
Jeroen wist dat de Here Jezus eens zou komen om hem thuis te brengen in Zijn 
heerlijkheid. 
En hoe moeizaam de weg ook was ... 
En hoe de duivel - tot het laatste toe - ook geprobeerd heeft om tussen Jeroen en de 
Here Jezus een wig te drijven ... het is hem niet gelukt. 
Want Jeroen geloofde echt. 
Hij vertrouwde op de Here Jezus. 
Dat is geloof ... waar je iets aan hebt. 
Geloven ... daar heb je wat aan! 
 
       *  
 
Geloof is vertrouwen. 
Daar zijn we het wel over eens. 
Maar als ik iemand mijn vertrouwen geeft, dan moet die ander wel betrouwbaar zijn. 
Tegen iemand die ik nooit gezien heb, ga ik mijn hart niet uitstorten. 
Aan iemand die ik niet ken ... vertrouw ik mijn geheimen niet toe. 
Conclusie: Ik moet dus die ander, die mijn vertrouwen vraagt, eerst kennen, goed 
kennen. 
Ik moet weten wie hij is, hoe hij bekend staat. 
 
Zo is het eigenlijk ook met God. 
Wil je op Hem vertrouwen, dan moet je Hem ook kennen. 
Dat is niet niets. God kennen! 
 
Maar ... hoe leren God dan kennen? 
In het gewone leven leren we iemand kennen doordat hij of zij zich aan ons voorstelt. 
Doordat hij of zij iets vaak bij ons komt en iets van zichzelf vertelt. 
Nu, dat doet God ook. 
Ook God stelt Zich aan ons voor. 
Hij komt ons, u en jou en mij, vertellen Wie Hij is en wat Hij doet. 
 
In de Bijbel vinden we daar een heleboel prachtige voorbeelden van. 
Van mensen aan wie God Zijn Naam bekend maakte. 
En Zijn Naam, dat is Hij Zelf! 
En Hij verzekert ons, mensen, dat het wáár is, dat Hij meent wat Hij zegt. 
Enkel en alleen opdat we Hem op Zijn Woord zouden geloven, opdat wij op Hem 
zouden vertrouwen. 
 
Als je daar even over nadenkt kom je toch wel onder de indruk. 
God, Die de hemel en de aarde geschapen heeft en die jou en mij daarop een plaats 
om te leven heeft gegeven ... 
Die God vraagt ons om Hem te vertrouwen, Hem te geloven ... op Zijn Woord. 
Sterker nog, Hij heeft ons dat niet alleen verteld ... 
God is Zelf naar ons toegekomen. 
In Zijn Zoon Jezus Christus. 
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Die ons, mensen, gelijk geworden is. 
Die 33 jaar onder ons heeft geleefd en gewoond, als Eén van ons. 
Jezus is het Die gezegd heeft: Wie Mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. 
 
      * 
 
Daarover gaat het ook in het Schriftgedeelte dat we samen uit de Bijbel hebben 
gelezen. 
Op de Pinksterdag, na de komst van de Heilige Geest, - je weet wel met die tongen 
van vuur en met dat geluid van een harde wind en dat al de apostelen in vreemde 
talen gaan spreken ... 
Op die eerste Pinksterdag in Jeruzalem houdt Petrus een toespraak - een preek 
zouden wij zeg¬gen. 
En Petrus legt uit wat er gebeurt en gebruikt daarbij  z'n Bijbeltje. 
Hij wijst de mensen op een profetie uit het Oude Testament, uit Joël. 
Een klein profetisch boekje ergens midden in je bijbeltje. 
Wat zegt Petrus? 
Hij zegt: Als de Heilige Geest komt ... dan gaan er vreem¬de dingen gebeuren. 
Dan komt jong en oud in beweging. 
Dan gaan jongeren profeteren, dan gaan veertigers gezichten zien en dan gaan 
ouderen dromen dromen. 
Zie je het voor je: 
Jongens en meisjes die de straat op gaan om te vertellen van de machtige daden 
van God. 
Uw zonen en úw dochters - zegt Petrus. 
Da's dus een woord tot de ouders gericht. 
Om jaloers op te worden als ouders: 
Dat je kinderen zo vol zijn van de Heilige Geest dat God hen gebruikt om het 
evangelie aan anderen door te geven. 
 
En die ouders zelf ... die gaan gezichten zien. 
Die mogen iets zien van dat Koninkrijk van God dat eens in heerlijkheid zal komen. 
Die mogen iets zien van hoe het zal zijn als de Here Jezus op aarde terugkomt. 
En de grootouders ... die dromen hun dromen van een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde. 
 
Zo schakelt God, zo schakelt de Heilige Geest, jongeren, middle-agers en ouderen in 
in dat grote plan van God met deze wereld. 
De Heilige Geest - profeteert Joël - komt op alle vlees. 
 
En dat zal zijn "in het laatste der dagen." 
Petrus dateert het gebeuren. 
Het zijn de dagen die begonnen zijn toen de Here Jezus Christus aan het kruis zijn 
woorden sprak: "Het is volbracht!" 
Het kruis en de opstanding van de Here Jezus Christus, Goede Vrijdag en Pasen, 
zijn het begin van die laatste dagen. 
Het zijn de dagen waarin niet meer profeten als boodschappers van God het woord 
doen, maar waarin jonge¬ren en ouderen zullen getuigen van dat machtige 
heilswerk, waarin zondaren door het bloed van Christus een nieuw leven mogen 
beginnen. 
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Goede Vrijdag en Pasen - zei ik - zijn het begin. 
Die laatste dagen zullen eindigen als de Here Jezus Christus terugkomt op deze 
aarde. 
Dan zullen er wonderen zijn "in de hemel boven 
en tekenen op de aarde beneden: bloed en vuur en rookwalm. 
De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en 
doorluchte dag des Heren komt. 
En het zal zijn, dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden." 
 
      * 
 
Die laatste woorden ... weet je ... die zijn wat bij me blijven hangen toen ik de 
afgelopen week deze preek schreef. 
"En het zal zijn, dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden." 
Er worden dus mensen behouden. 
Er worden dus mensen gered. 
Waaruit? Waaruit worden mensen gered? 
Uit het oordeel van God. 
Welk oordeel? 
Nou je weet toch, dat Gods oordeel eens over deze wereld zal komen. 
Jezus Christus, God eigen Zoon, zal terugkomen om te oordelen de levenden en de 
doden - zo belijden we elke zondag ons geloof. 
 
Petrus vertelt iets over die oordeelsdag: 
Wonderen in de hemel. 
Tekenen op de aarde beneden. 
Bloed en vuur en rookwalm. 
Het lijkt wel oorlog. 
De zon zal veranderen in duisternis. 
En de maan in bloed. 
Het lijkt wel op de aswolken die bij een vulkaan uitbarsting te zien zijn. 
Dat zal allemaal gebeuren voordat Jezus terugkomt. 
 
Maar je hoeft niet bang te zijn. 
Ze zult dwars door dat oordeel heen behouden worden. 
Maar dan moet je wel je stem laten horen.. 
Je moet wel in je leven de naam van de Here Jezus aanroepen. 
Je wel je vertrouwen op Hem stellen. 
O ja, weet je het nog ... je vertrouwen op God, op de Here Jezus stellen ... dat was in 
inhoud  van ons woord geloven. 
Eigenlijk zegt Petrus niets anders dan: 
Wie gelooft in de Here Jezus Christus ... wie zijn of haar vertrouwen op Hem stelt ... 
die zal gered, die zal behouden worden. 
 
      * 
 
En dan gaat Petrus nog meer over de Here Jezus vertellen. 
We hebben dat gedeelte samen wel niet gelezen - moet je thuis nog maar eens 
doen. 
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Maar in de verzen 22-36 gaat dat bijbeltje van Petrus nog verder open en laat hij 
vanuit de Psalmen zien dat de Here Jezus uit de dood is opgestaan. 
En dat Hij naar de hemel is gegaan. 
En dat Hij daar nu zit aan de rechterhand van God, de Vader. 
"Jullie moeten weten, dat God Hem én tot Here én tot Christus gemaakt heeft, deze 
Jezus, die jullie gekruisigd hebben." Amen. 
 
De mensen in Jeruzalem op het Pinksterfeest hebben ademloos geluisterd naar de 
preek van Petrus. 
Ze werden diep in hun hart getroffen. 
De preek had hen geraakt. 
Ook niet zo verwonderlijk. 
Want zíj hadden deze Jezus aan het kruis laten nagelen. 
Zij hadden in de straten van Jeruzalem geroepen: 
"Kruisig Hem, kruisig Hem." 
Zouden ze het dan toch bij het verkeerde eind hebben gehad? 
Zou deze Jezus van Nazareth dan toch dé grote Profeet geweest zijn waar ze al zo 
lang op hadden gewacht? 
Petrus: "Wat moeten wij doen?" 
 
"Jullie moeten je bekeren en een ieder van jullie late zich dopen op de naam van 
Jezus Christus. 
Dan zullen je zonden vergeven zijn. 
En ... dan zul je de Heilige Geest ontvangen. 
Want voor jullie - ouderen - is de belofte en voor je kinderen en voor allen die tot 
geloof zullen komen." 
 
      * 
 
Geloof, geloven laat de Bijbel zien ... dat is iets persoonlijks. 
Jij moet je bekeren. 
Jij moet een ander mens worden. 
Jij moet gaan vertrouwen op de Here Jezus Christus. 
Jij moet die keus maken in je leven. 
Jij moet antwoord geven op wat God je belooft. 
Dat is dus heel persoonlijk. 
 
Maar geloof, geloven heeft ook alles te maken met de kerk, met de gemeente. 
Want God begrijpt dat je best wel steun kunt gebruiken. 
Daarom kun je elkaar in de gemeente zo geweldig stimuleren. 
Op een JV, bijvoorbeeld. 
Wist u als ouderen dat onze JV op dit moment meer dan vijftig leden telt? 
Dat geeft best wel eens organisatie problemen. 
Maar het is toch geweldig dat je samen elkaar kunt stimuleren in je geloof, in je 
christen-zijn. 
Maar niet alleen leeftijdgenoten ... 
Ook ouderen mogen met jongeren in gesprek zijn over de dingen van God en van 
zijn Koninkrijk. 
We rekenen dan ook op uw komst bij het nagesprek vanavond. 
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Over getallen gesproken ... 
Op die Pinksterdag komen in Jeruzalem ongeveer 3000 mensen tot geloof. 
Ze vormen samen de eerste gemeente van Jezus Christus. 
In vers 41-47 lees ik dat al die gemeenteleden, dat ze volharden bij het onderwijs van 
de apostelen, bij de gemeenschap, bij het breken van het brood en bij de gebeden. 
Samen gemeente-zijn. 
 

* 
 
Wat doe jij nou... met je geloof? 
Een paar uitspraken van jongeren: 
"Het geloof kun je overbrengen op een ander door een voorbeeld voor een ander te 
zijn." 
"Door te getuigen van je echte geluk en echte vrede die je gevonden hebt. Niet 
overtuigen." 
 
Een altijd somber gezicht en veel geklaag op de kerk is eerder anti-reclame dan een 
bewijs dat het evangelie inderdaad een blijde boodschap is. 
Wees een goed voorbeeld. 
Dat dwingt respect af. 
Dat trekt aan. 
Zeker in een tijd waarin veel schijngeluk en schijnvrede is. 
Jongeren snakken naar goede ervaringen. 
Juist als het gaat om geloof. 
Laat het zien. 
Laat dát merken. 
Ongedwongen. Als vanzelf. 
En als je toch weer in de fout gaat, kom er dan eerlijk voor uit. 
 
Intussen kan dit alles alleen als je zelf dicht bij de Here Jezus blijft. 
Als je voortdurend het contact met Hem blijft zoeken. 
En dat contact - door Bijbellezen en gebed - ook onderhoudt. 
Een lamp geeft immers alleen licht als hij in contact staat met de energiecentrale. 
Een tak kan alleen vrucht dragen als hij aan een vrucht¬boom vastzit. 
Jij kunt alleen iets doorgeven als je het zelf eerst ontvangen hebt. 
 
Wat doe jij nou ... met je geloof? 
Ik geef het door. 
Ik maak het waar in de praktijk. 
Met vallen en opstaan. 
Maar ik schaam mij het evangelie niet. 
Want het is niet alleen voor mij ... 
ook voor die ander ... voor zo velen als de Here, onze God, er toe roepen zal. 
 
Amen. 
 
Ds. Jan K.C. Kronenberg, Leeuwarden 20 februari 1994 
 

! Graag een mailtje wanneer deze preek in een gemeente wordt gelezen. ! 


