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Lieve mensen, de oprechte wens 

van mijn hart en mijn gebed tot God 

is gericht op uw zaligheid (geluk). 

(vrij vertaald naar Romeinen 10:1)

Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem 

gelooft, zal niet beschaamd worden… 

Want ieder die de Naam van de Heere 

zal aanroepen, zal zalig worden.

Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie 

zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem 

geloven van Wie zij niet gehoord hebben?

(Woorden van Paulus, Romeinen 10:11, 13-14)



Wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder 
die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is. 

(1 Petrus 3:15)

Vandaag begin ik echt! Ja, ik had het al eerder moeten doen, 
maar nu voel ik de verantwoordelijkheid meer dan ooit 
tevoren. Ik kan niet anders dan je schrijven over de hoop die 
in mij is. Ik wil schrijven over hoe je God kunt ontmoeten in 
het gewone dagelijkse leven en Hem kunt leren kennen door 
Zijn brief, de Bijbel, te lezen. Ik daag je uit om dat te doen.
De Bijbel is voor de hele mensheid. Hij is door God Zelf 
geïnspireerd en heeft de kracht om levens te veranderen, ook 
jouw leven. Het is eigenlijk een brief, die God aan de mensen 
heeft geschreven. Je kunt erin ontdekken dat Jezus, Gods 
Zoon, de hoop voor onze wereld is, zeker deze wereld waarin 
ieder hoopvol perspectief lijkt te ontbreken.
Graag neem ik je al schrijvend mee om samen met mij mensen 
te ontmoeten. Heel gewone mensen die nooit eerder Gods 
Brief lazen, maar er compleet door zijn veranderd. Tijdens 
mijn levensreis ben ik verschillende mensen tegengekomen. 
Over deze ‘toevallige’ ontmoetingen vertel ik, omdat ze hen 
en mij hebben bemoedigd. De ontmoetingen die ik beschrijf 
zijn soms werkgerelateerd en soms ontstaan op straat, tijdens 
het wandelen met mijn hond Noor. 

BRIEF AAN DE LEZER
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In het dagelijks leven ben ik werkzaam als freelance re-integratie-
consulent en coach, voor diverse opdrachtgevers. Ik word 
ingehuurd om een tijdje op te trekken met mensen uit alle lagen 
van de maatschappij. De mensen waarmee ik mag werken zijn 
om verschillende redenen vastgelopen in hun bestaan. Ik vind 
het een eer dat ik gedurende een bepaalde periode een tijdje mag 
meereizen met deze kostbare mensen. Op dat moment ben ik 
niet alleen een voorbijganger, maar maak ik tijdelijk onderdeel 
uit van hun leven.

Als ik van een afstandje naar mijn leven kijk, zie ik een soort rode 
draad. Ik zie dat er niet zoiets bestaat als toeval, maar dat dingen 
altijd een bepaald verband hebben en met een doel plaatsvinden. 
Wat zou ik graag even in de toekomst kijken, maar ik heb geleerd 
dat ik het leven mag aanvaarden zoals het elke dag op me afkomt. 
Dat leven is een geschenk. Jezus zei Zelf: Wees dan niet bezorgd 
over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf 
zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad (Mattheüs 
6:34). Wat een heerlijke wetenschap! Mijn tijd en mijn leven zijn 
in de hand van God (Psalm 31:16). Dat relativeert alles.

Je leest wellicht dingen waar je nooit eerder over hebt nagedacht 
of van hebt gehoord. Je staat er misschien niet afwijzend 
tegenover, maar het is gewoon niet eerder op je weg gekomen. 
Dat kan. Dan hoop ik dat je met een open houding verder zult 
lezen. Ik geloof dat je dit boek niet toevallig in handen hebt. 
Mijn wens voor jou is dat de verhalen en ontmoetingen je zullen 
raken en dat je zult ontdekken dat er meer is tussen hemel en 
aarde dan de dimensies die jij en ik kennen. Ga je mee op reis?

Dordrecht, september 2022 
Rieki Vermeer-Leeuwestein
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Ik loop op een stralende dag door wereldstad Rotterdam. De 
stad barst uit zijn voegen van het nieuwe leven. De geuren, 
het frisse groen, krokussen, narcissen en mensen die lijken te 
ontwaken uit een lange winterslaap. Ik sta stil en kijk om me 
heen. Plotseling overvalt het mij: een intens en overweldigend 
gevoel. Al die mensen – mijn naasten en medeburgers. Ze lopen 
voorbij. Mensen die zich haasten, zichzelf respecterende en 
worstelende mensen, vrolijke en verdrietige mensen, sterke 
en kwetsbare mensen, gezonde en zieke mensen, verslaafde 
en dakloze mensen. Ik realiseer me dat ze allemaal één ding 
gemeen hebben. Ze zijn op weg naar een ‘zekere’ bestemming, 
of ze zich daar bewust van zijn of niet. Wie van al deze passanten 
denkt werkelijk bewust na over het doel van het leven en het 
eindstation? 
Wat kunnen we druk zijn ons leven te leven zonder te beseffen 
dat we al stervende zijn. Dat de tijd die we op aarde hebben is 
afgemeten in jaren, maanden, dagen, uren, seconden… Als we 
dat terugbrengen naar een hoger perspectief, wat is dat dan? 
Een zucht? In de Bijbel staat dat voor God één dag is als duizend 
jaar en duizend jaar als één dag.1 God heeft een compleet andere 
perceptie van het begrip ‘tijd’. Ik verwonder me dikwijls over 
het feit dat we als mensheid in de ‘tijd’ leven, met elkaar 
‘geschiedenis’ schrijven, en allemaal onderdeel zijn van ‘een 

IS DIT ALLES?
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groot geheel’ waarvan we maar een beperkt beeld hebben. Het 
kan zo zinloos lijken omdat we eens zullen sterven. En dan? 
De bekende dichter David schreef: ‘Maar als we sterven, wie 
vindt dan nog onze standplaats?’2

Nu leven met het oog op straks
Zelf leef ik ook mijn leven van dag tot dag. Van mijn zorgeloze 
kindertijd, de puberteit, als jongvolwassene tot de dag van 
vandaag. Op oudejaarsdagen herinner ik me meestal alleen 
de hoogtepunten van het voorbije jaar. Ergens kun je tot de 
conclusie komen dat zo’n levenscyclus een beetje zinloos is.  
Al die schijnbaar vergeten dagen die wel zijn geleefd.
Ik groeide op in een groot, christelijk gezin. Nu ik zelf volwassen 
ben en een gezin heb, realiseer ik me steeds meer hoe vormend 
dat is geweest. Wat voor mij zo gewoon was – mijn enige 
referentiekader – is een wereld op zichzelf gebleken; een aparte 
wereld. Dat viel niet op toen ik opgroeide en het leven in onze 
regio nog redelijk verzuild was. Die verzuiling betekende een 
bepaalde veiligheid. Maar die veiligheid… die verwijt ik mezelf 
wel eens.
Jarenlang leefde ik in mijn eigen veilige wereldje te midden 
van die grote ‘boze’ wereld. Al jong leerde ik dat ik wel in deze 
wereld leef, maar niet van deze wereld hoor te zijn. Johannes 
schrijft er in zijn brief over: ‘Heb de wereld niet lief en ook niet 
wat in de wereld is.’3 Even later legt hij uit waarom het niet 
nuttig is om de wereld lief te hebben: ‘… de wereld gaat voorbij 
met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, die blijft 
tot in eeuwigheid.’4 Dit betekent concreet dat we in ons leven 
gericht zouden moeten zijn op wat er na dit leven komt. Dat 
we elke dag bezig zijn met zaken die er uiteindelijk werkelijk 
toe doen: de dingen van God.
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Wanneer ik in gedachten terugga in de tijd, stel ik mezelf de 
eerlijke vraag: hoe heb ik daar eigenlijk zelf vorm aan gegeven? 
Ik leefde toch eigenlijk ook gewoon voor mezelf. Ik werkte 
aan een bestaan waarin ik mijn eigen wereld creëerde: huisje, 
boompje, beestje en op zondag naar de kerk. Een christelijke 
levensstijl in onze maatschappij is prima te implementeren. 
Dat ging me dan ook goed af. Het helpt in ons ruimdenkende 
land dat je een enorme vrijheid hebt om te zijn wie je wilt. Als 
christen hoef ik niet zoveel concessies te doen om te leven in de 
wereld die ik geacht word niet zo lief te hebben. De uitdaging 
om als christen vorm te geven aan een leven dat op een eeuwige 
toekomst is gericht – een heerlijk hemels leven – ligt dus in het 
waakzaam zijn niet in de weelde van de wereld te verdwijnen en 
steeds opnieuw – om een vergelijking van Paulus te gebruiken 
– als een marathonloper mijn ogen gericht te houden op wat 
me nog staat te wachten: het uiteindelijke doel.5 Hierin ligt het 
gevaar dat je deel uitmaakt van een aparte wereld, zonder dat 
je daar uit volle overtuiging voor kiest. 

Echt vrij
Dat moet ik even uitleggen, want dat ging ik pas inzien toen 
ik de vreugde leerde kennen van echte geestelijke vrijheid. Dat 
maakte mij tot een ander mens, ja tot een echte christen. Zoals 
gezegd kwam ik ter wereld in een christelijk gezin en werd ik 
door mijn ouders opgevoed met christelijke overtuigingen. Er 
zijn vele getuigen die mijn ouders hebben horen beloven dat 
ze dat zo zouden doen, toen ik als baby werd gedoopt. Toch 
is christen zijn of worden geen erfenis die je van je ouders 
meekrijgt. Zij kunnen je niet dwingen die weg zelf ook te 
bewandelen. Ouders kunnen hun kinderen wel laten zien hoe 
goed het is om op God te vertrouwen en Hem te geloven op 
Zijn Woord.
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Dat Woord is de Bijbel. Ik heb dat Woord mogen leren 
omarmen toen God me liet zien en begrijpen wat de Bijbel 
mij heel persoonlijk te zeggen heeft. Wat ik bedoel is dat het 
bijzonder en waardevol is om in een christelijk gezin op te 
groeien. Daar ben ik dankbaar voor. Maar dat is geen garantie 
of een voorwaarde om in de hemel te komen. Zeker niet! Toen 
ik werd geboren in een christelijk gezin werd ik dus in naam 
christen. Dat bracht ook een bepaalde verantwoordelijkheid, 
want het zou zich ook tegen mij kunnen keren als ik daar niets 
mee zou doen.
Jezus sprak in de week voor Zijn sterven indringend over 
deze verantwoordelijkheid. Hij was strenger voor mensen 
die uit een gelovig nest kwamen dan voor mensen die niet 
dat voordeel hadden gehad. Hij sprak zich geregeld duidelijk 
uit tegen mensen uit gelovige milieus, zoals de farizeeën en 
schriftgeleerden, de religieuze leiders van die tijd. Vandaag 
de dag zou Hij wellicht dezelfde woorden gebruiken tegen 
vrome kerkmensen die alleen in naam christen zijn. Zoals ik 
zelf ook was. 
Jezus zei, vrij vertaald: ‘Vrome kerkmensen, Ik heb zoveel 
werk aan jullie gehad. Ik heb profeten en dominees naar 
jullie gestuurd. Ik heb je geroepen zoals een moederkip haar 
kuikens verzamelt, maar jullie hebben het niet gewild.’6 Dat 
is een aanklacht van formaat. Hij wijst erop dat het toen en nu 
een keuze is om Hem wel of niet op Zijn Woord te geloven. 
Kerkmensen die wél de boodschap van God hebben gehoord, 
maar er niet met volle overtuiging naar leven, zullen een 
zwaarder oordeel krijgen dan mensen die nog nooit over Hem 
hebben gehoord. In het niet willen ligt een grotere veroor-
deling dan in het niet weten. 
In Johannes 1:11-12 staat: ‘Hij (Jezus) kwam tot het Zijne, 
maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Maar allen 
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die Hem wel aangenomen hebben, hun heeft Hij macht 
gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn 
naam geloven.’ Voor mij werd dat een haast niet te bevatten 
waarheid. Deze waarheid maakte me vrij, geestelijk vrij. Ik 
ervoer vrede en rust in mijn hart en mijn denken. Ik hoefde 
niet meer te strijden tegen de onrust in mijn hart. 
Toen ik Zijn stem hoorde, die mij toefluisterde: ‘Ik heb voor 
jou betaald. Je bent vrij, je schuld is afbetaald,’ kreeg ik de 
zekerheid dat ik nu en op de dag van mijn sterven vrije toegang 
heb tot God. Dan zal Jezus de woorden uitspreken: ‘Vader, Ik 
wil dat zij bij Mij is, die U Mij hebt gegeven. Ik heb voor haar 
betaald.’

Hoopvol perspectief
Echt christen worden is dus van een andere orde dan in een 
christelijk gezin opgroeien of wekelijks naar de kerk gaan. 
De naam ‘christen’ is een eretitel voor me geworden. Door 
te geloven in Zijn naam hoor ik bij Jezus Christus en ben ik 
een geliefd kind van God. Ik werd van een naamchristen een 
echte christen.
De Bijbel is een bijzonder boek. Je kunt hem uiteraard puur 
rationeel lezen. Je zult in de Bijbel ontdekken dat er veel nuttige 
zaken in staan, die relevant zijn voor vandaag. Je kunt de Bijbel 
ook lezen als een prachtig, historisch en literair document of 
mooie poëzie. Hoewel dit allemaal goede manieren zijn om 
de Bijbel te lezen, is de Bijbel rijker en dieper dan dat. Het is 
namelijk Gods eigen Woord. Hij zegt: ‘Ik ben in dat Woord. 
Ik ben Zelf dat Woord. Ik kom heel dichtbij en Ik wil dat je 
Mij leert kennen en dat je Mijn hoopvolle beloften durft te 
vertrouwen.’7

Als je niet in een christelijk gezin bent geboren en niets over 
Jezus weet, dan is dat geen enkele belemmering om naar 
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God op zoek te gaan en met Hem te praten, te bidden. Hij zal 
Zichzelf op Zijn tijd en op Zijn manier aan je openbaren. Ik 
neem je graag mee in de verhalen van mensen die deze weg zijn 
gegaan. Dat is wat ik ‘hoopvol perspectief’ noem. De route naar 
de hemel is om in geloof Jezus aan te nemen. Niemand komt 
tot God de Vader dan door Zijn Zoon Jezus.8 

Waarom ik je schrijf
En zo was het op die stralende dag in Rotterdam dat ik besefte 
wat ik had, en dat ik dat met anderen en met jou wilde delen. 
Ik gun jou ook die echte geestelijke vrijheid en vrede in je hart.
Wat was ik egoïstisch geweest om het voor me te houden. Toen 
ik de reikwijdte en de diepte van de boodschap van het evangelie 
echt begon te begrijpen, zag ik ook hoe belangrijk het was om 
die met anderen te delen. Tot die prachtige voorjaarsmorgen 
hadden de inhoud en kennis me niet direct geraakt, maar nu 
kwam het bij me binnen. Als ik geloof dat ik alleen in de hemel 
kom wanneer ik Jezus als Gods Zoon leer aanvaarden en dat Hij 
het offer voor mijn zonden heeft gebracht, dan betekent dat ook 
dat er voor ieder die dat niet gelooft niet die goede toekomst is. 
Erger nog, dan wacht je een verschrikkelijk lot. Dat te conclu-
deren was letterlijk adembenemend. Het was onwerkelijk en 
ik voelde een enorme verantwoordelijkheid. Hoe had ik al die 
jaren zo zorgeloos en alleen voor mezelf en mijn gezin geleefd?
 
Daarom doe ik een eerlijke bekentenis. Ik leefde lang met de 
gedachte dat jij niet mijn verantwoordelijkheid was. Maar 
daar kom ik niet mee weg. Want dan zie ik al die mensen aan 
mij voorbijtrekken: groot en klein, jong en oud, arm en rijk, 
van Nederlandse afkomst of uit honderden andere landen en 
culturen. We hebben niet allemaal dezelfde bestemming, wel 
zullen we allemaal sterven. 



15

Is dit alles?

Ik geloof in eeuwig leven; een hemels, rijk leven. Het kan niet 
anders, want dit leven hier op aarde móet zin hebben.  Ik kan een 
leven zonder zin, een zinloos leven, niet verdragen. ‘Zinloos’… 
het woord maakt me bijna depressief. Nee, wij mensen hebben 
wel degelijk zin en doel nodig in dit aardse leven. 
Het spijt mij dat ik de boodschap van eeuwig leven niet eerder 
met je heb willen delen. Ik dacht dat het een onbegonnen zaak 
was en dat je er toch niet ontvankelijk voor was. Dat is een 
vooroordeel. Ook al kan ik zelf nauwelijks bevatten wat deze 
boodschap werkelijk betekent, het is een boodschap van hoop 
en licht voor een worstelende, ondergaande wereld. Onze door 
God geschapen aarde is in grote nood. Dat is een hoogst actueel 
thema. Daarom kan ik niet langer wachten om Zijn boodschap 
van hoop met jou te delen.
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Mijn hernieuwde geloofskeuze daagde me uit om dagelijks te 
vertrouwen op God en naar Hem te luisteren. Ik leerde elke 
dag aan Hem te vragen: ‘Wat wilt U dat ik vandaag zal doen? 
Hoe kan ik vandaag tot zegen zijn voor de mensen die U op 
mijn pad brengt?’

Burgertrutje
Op die dag in Rotterdam, waarover ik in het vorige hoofdstuk 
schreef, opende God mijn ogen voor de toestand in de wereld, 
mijn medereizigers onderweg naar een onbekende bestemming. 
Ik was die dag onderweg naar een eerste gesprek met een jonge 
vrouw. Ik noem haar echte naam niet, maar we zullen haar 
Priscilla noemen. Op zeer jonge leeftijd ging Priscilla werken als 
prostituee, in Rotterdam. Ik zou een tijdje met haar optrekken 
omdat ze de wens had uitgesproken om ‘uit te stappen’. 
Ze begon ons eerste gesprek met een confronterende aanval: 
‘Aha,’ zei ze, ‘ik verwachtte een hoogblonde dame, maar jij bent 
meer een burgertrutje.’
Priscilla was sceptisch. Misschien terecht. Wat had ze van mij 
te verwachten? ‘De meeste mensen zijn bang voor mij. En jij?’ 
In de loop van de tijd stelde ze me vaker zulke vragen. ‘Waarom 
wil jij eigenlijk met mij op dit terras zitten?’ ‘Waarom ben jij 
niet bang voor me of schaam je je niet voor mij?’

JIJ  BENT WAARDEVOL
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Ik geloof in één God de almachtige VaderIk geloof in één God de almachtige Vader
Schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en 
onzichtbaar is.onzichtbaar is.
En in één Heer, Jezus Christus,
eniggeboren Zoon van God,eniggeboren Zoon van God,
vóór alle tijden geboren uit de Vader.vóór alle tijden geboren uit de Vader.
God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God.
Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader,Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader,
en door Wie alles geschapen is.en door Wie alles geschapen is.
Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit de hemel 
neergedaald.neergedaald.
Hij heeft het vlees aangenomen door de Heilige Geest uit de Hij heeft het vlees aangenomen door de Heilige Geest uit de 
Maagd MariaMaagd Maria
en is mens geworden.en is mens geworden.
Hij werd voor ons gekruisigd,Hij werd voor ons gekruisigd,
Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begravenHij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven
Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften.Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften.
Hij is opgevaren ten hemel: zit aan de rechterhand van de Vader.Hij is opgevaren ten hemel: zit aan de rechterhand van de Vader.
Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden 
en doden
en aan Zijn rijk komt geen einde.en aan Zijn rijk komt geen einde.
Ik geloof in de Heilige Geest Die Heer is en het leven geeftIk geloof in de Heilige Geest Die Heer is en het leven geeft
Die voortkomt uit de Vader en de Zoon
Die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en 
verheerlijkt;verheerlijkt;
Die gesproken heeft door de profeten.Die gesproken heeft door de profeten.
Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk.Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk.
Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden.Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden.
Ik verwacht de opstanding van de dodenIk verwacht de opstanding van de doden
en het leven van het komend rijk.en het leven van het komend rijk.
Amen.
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ADRESLIJST VAN 
HULPVERLENENDE INSTANTIES

Het Leger des Heils
Hoofdkantoor Leger de Heils Nederland
Spoordreef 10
1315 GN Almere
info@legerdesheils.nl

De Hoop
Hoofdlocatie: De Hoop 992
Provincialeweg 70
3329 KP Dordrecht
info@dehoop.org

Housing First
Housingfirstnederland@gmail.com

 


