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maandag 30 januari 2017  

Wees in Jezus geworteld en bouw op Hem

Alles komt tot bloei

Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, (…)
Alles wat hij doet komt tot bloei. (Psalmen 1:1a,3c) 

Niet meegaan met de rest. Tegen de stroom in zwemmen. Je eigen weg kiezen. Hoe lastig kan 
dat zijn! Vooral voor jongeren is het moeilijk om niet mee te gaan met alles wat zo gewoon is 
geworden onder leeftijdsgenoten. Want je wilt erbij horen. Je wilt gezien worden en 
meepraten. Je hebt waardering en liefde nodig, en daarom doe je gezellig mee met de rest.

Totdat het achteraf niet meer zo gezellig blijkt te zijn en je met de brokstukken blijft zitten. 

Maar ook de meesten onder ons die hun jonge jaren al een tijd achter zich hebben gelaten, 
vinden het moeilijk om niet mee te gaan met de massa. Want dat is voor iedereen de 
makkelijkste weg. Niet nadenken, gewoon een beetje meepraten, jezelf verdoven met 
beeldscherm, eten en drinken. We laten ons zo makkelijk meeslepen en laten ons misleiden 
door alles wat er vanuit de wereld tot ons komt.

Dat kan lang goed gaan. Maar er komt vroeg of laat in ieders leven een tijd van droogte. Van 
verlies en van verdriet. En hoe diep reiken jouw wortels dan? Ben je diep genoeg geworteld in 
Gods woord en heb je daarin steeds je vreugde gevonden? Dan mag je jezelf gelukkig prijzen! 
Want dan zal je vruchtdragen. Alles wat je doet zal tot bloei komen. Wat een grote rijkdom en 
genade is dat. 

Gelukkig zijn we als we dagelijks eten van Gods Woord.

Gelukkig zijn we als we zijn Woord ook doen.

Gelukkig wie schuilen bij Hem.

In Hem vindt ons hart meer vreugde dan anderen in koren en wijn.

Wie zijn Naam kent, kan op Hem vertrouwen, Hij verlaat niet wie Hem zoeken.

Wie goed luistert, zal het goed vergaan, wie op de Heer vertrouwt is gelukkig.

Gebed
Heer, wij willen allemaal gelukkig zijn en veel vruchtdragen in uw Koninkrijk. Help ons om 
iedere dag bewust tijd te nemen om te lezen in de Bijbel en uw woorden te overdenken. Dat ze 
niet alleen zullen landen in ons hart en onze gedachten, maar dat we er ook naar zullen 
handelen. Spoor ons aan door uw Geest. Dank U wel. Amen.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen%201


dinsdag 31 januari 2017  

Wees in Jezus geworteld en bouw op Hem

Een stenen hart of een hart van vlees 

Ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante Woord, dat uw zielen zalig kan maken. 
(Jacobus 1:21)

We zeggen zo vaak: het gaat in het christelijk geloof om ons hart. Vaak als tegenstelling tussen 
hart en hoofd. Verstandskennis of ervaring van het hart. Nu ik zelf ouder word, merk ik wel dat 
het aankomt op de vorming van ons karakter, de gezindheid van Christus. Maar hoe gaat dat te 
werk, hoe gaat God om met de soms weerbarstige kanten van dat karakter. Ik zelf ben 
bijvoorbeeld best snel geïrriteerd, al laat ik dat natuurlijk niet merken.

Onze vorming gaat door Woord en Geest. Vandaar dat het zo belangrijk is om dat woord te 
kennen, het in je op te nemen, erover te mediteren zoals het zo mooi in Psalm 1 staat: Gelukkig
de mens die... vreugde vindt in de wet van de Heere (de hele Bijbel) en Zijn wet overdenkt bij 
dag en nacht. Want als we ergens vreugde in vinden, dan zoeken we het zelf op; dan is 
Bijbellezen geen plicht, opgave of sleur, nee, dan merk je dat het je blij maakt, vreugde geeft. 
Ter ere van Hem.

Maar nu terug naar de bovenstaande tekst. Vers 21 begint met: Leg daarom af alle vuilheid en 
elke uitwas van slechtheid (boosheid). Er gaat dus een handeling vooraf aan het 'met 
zachtmoedigheid het Woord aannemen'. Denk ook even aan de twee wegen in Psalm 1, de weg
van de rechtvaardige en van de goddeloze. Er is dus een keuze. 
Ik zie vier aspecten om het woord van God aan te nemen:

– Juiste voorbereiding om Gods woord te ontvangen (leg alle vuilheid af)
– Gewenste houding (zachtmoedigheid)
– Wat wij ontvangen (het in u geplante woord van God)
– Het te verwachten resultaat (uw ziel behouden)

Jacobus verwijst in zijn brief ook elders naar dat levenbarende Woord bij onze wedergeboorte; 
zie Jacobus 1:18: Hij wilde ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen. Daar 
begon het Woord in ons leven te werken, als een natuurlijk proces, niet aangeleerd. Dat heeft 
ons leven geworteld en een vaste grond gegeven. 

In de voorbereiding dus alle vuilheid en boosheid wegdoen, alles wat niet goed is in ons 
karakter. We zullen voortdurend te maken hebben met de 'oude mens'. Maar, staat er, het in u 
geplante Woord kan uw ziel behouden. Boosheid of geïrriteerdheid omzetten naar een 
zachtmoedig karakter lijkt heel moeilijk, maar ik denk aan Mozes die een Egyptenaar 
doodsloeg, maar later de zachtmoedigste mens op aarde werd. Het woord van God doet zijn 
werk in ons harde, versteende hart en heeft in zich ons tot zachtmoedige mensen te maken, 
lijkend op Jezus. Hij zegt: “Neem mijn juk op u, en leer van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en 
nederig van hart en u zult rust vinden voor uw zielen.” (Matteüs 11: 29)

Gebed 
Vredevorst, vernieuw een vaste geest binnen in mij, die rust in U alleen. 
(Opwekking 717)

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matte%C3%BCs%2011
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woensdag 1 februari 2017  

Wees in Jezus geworteld en bouw op Hem

Laat je verfrissen door het levende water! 

Afgelopen zondag hebben we afscheid genomen van Paul Verhoeff als hoofd kinderwerk bij De 
Meerkerk. Hij heeft zich de afgelopen jaren ingezet om – samen met een groot team van 
kinderwerkers – kinderen te mogen laten groeien in hun geloof in Jezus. In het kinderwerk 
wordt veel gebruik gemaakt van voorbeelden of beeldspraak om de Bijbel uit te leggen en de 
liefde van Jezus te kunnen begrijpen, zodat de kinderen deze woorden en beelden in hun hart 
kunnen bewaren.

Dat dit niet alleen voor kinderen geldt, blijkt wel uit de Bijbel zelf waar ook vaak voorbeelden 
worden gebruikt om beter te kunnen begrijpen wat Gods liefde en genade voor ons kunnen 
betekenen. Een voorbeeld daarvan is ‘water’, dat als symbool veel voorkomt in de Bijbel. Zo 
wordt in Psalm 1 iemand die gelukkig leeft vergeleken met een boom aan het water. Er staat: 
Het gaat altijd goed met hem. Hij lijkt op een boom aan het water. De boom geeft vruchten, 
ieder jaar opnieuw. En zijn bladeren blijven altijd groen. (Psalm 1: 3 BGT).
Zowel kinderen als volwassenen kunnen zich hier iets bij voorstellen; we zien een prachtige 
boom voor ons, die gevoed wordt door het stromende water. 

Hoe laten wij ons voeden? Waar halen wij ons ‘water’ vandaan, zodat we verder kunnen 
groeien in geloof en liefde?

Zoals een boom dagelijks water nodig heeft, hebben wij ook dagelijks Jezus nodig om ons te 
voeden en te versterken. Jezus noemt zichzelf het levende water! In Johannes 4: 13-15 zegt 
Jezus: “Iedereen die water uit deze put drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar als je drinkt van het 
water dat Ik je geef, krijg je nooit meer dorst. Want het water dat ik geef, blijft altijd in je. Het 
geeft je het eeuwige leven.” (BGT) 

Met dit levende water doelt Jezus op de Heilige Geest (Johannes 7:39); Hij helpt je om je 
gedachten, je gevoel en gedrag te voeden en te verfrissen, zodat je kunt groeien in je geloof en 
liefde van Jezus. 

Om over na te denken
Het kan heel verfrissend zijn om kinderen de boodschap van de Bijbel op eenvoudige wijze uit 
te leggen. Heb je wel eens nagedacht op welke manier jij kinderen kunt helpen om te groeien 
in het geloof? Welke beeldspraak zou jij daarbij gebruiken?

Gebed
Heer, wilt U mij verfrissen door het levende water! Wilt u me laten groeien, zoals een boom die
vruchten geeft, elk jaar opnieuw!

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes%207
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donderdag 2 februari 2017  

Wees in Jezus geworteld en bouw op Hem

Nadruk niet verboden

U hebt Christus Jezus aanvaard als de Heer; leef dan in verbondenheid met Hem. Wees in Hem 
geworteld, bouw op Hem, houd onwankelbaar vast aan het geloof zoals het u onderwezen is, 
en laat uw hart overvloeien van dankbaarheid. (Kolossenzen 2: 6-7)
Gelukkig de mens die vreugde vindt in de woorden van de Heer, ze steeds weer overdenkt, 
overdag en 's nachts. Hij is als een boom aan het water, een boom die altijd vrucht draagt als 
het de tijd ervoor is. (Psalm 1: 2-3)

Ooit hoorde ik de grap dat iemand heel monotoon, op een doffe dreun, een boek las. Doodsaai
natuurlijk. Toen gevraagd werd waarom hij zo vlak en zonder klemtonen las, antwoordde hij: 
dat moet van de uitgever, op blz. 1 staat: nadruk verboden...

Zonder nadrukkelijke klemtonen lezen doet je veel missen, veel gaat verloren van de essentie 
van wat de schrijver wil zeggen. Probeer het maar eens: 1 keer toonloos lezen en 1 keer met 
klemtonen op belangrijke woorden. Bijvoorbeeld (ouder tegen kind of kind tegen ouder): als je 
iets belooft, doe het dan ook. 
Merk je het verschil? Uit eigen ervaring weet ik dat je dan precies weet wat er bedoeld wordt 
èn hoe het daarbij staat met de hartsgesteldheid van de zegger of schrijver. 

Ik moest daar sterk aan denken toen ik het bovenste bijbelvers las. Lees het zonder klemtonen 
en je kunt het snappen en het ermee eens zijn, maar lees het aandachtig met klemtonen en 
het spreekt je aan. Ik doe het even op de werkwoorden: Christus aanvaard als Heer? Lééf dan 
(ook!, red.) in verbondenheid met Hem, wéés in Hem geworteld, bouw op Hem, houd vast aan 
het geloof, laat je hart overvloeien van dankbaarheid.

Het zijn werkwoorden, daar moet je gewoon iets mee doen; het zijn woorden om mee te 
(gaan) werken. Maar misschien liggen voor jou de klemtonen wel anders. Op aanvaard als Heer 
bijvoorbeeld, of verbondenheid, geworteld, overvloeien van dankbaarheid. Ook wat dat betreft 
biedt de Bijbel veel mogelijkheden, want er is volgens mij geen boek waarin ieder woord zoveel
betekenis heeft als in de Bijbel. Paulus zegt in 2 Timoteüs 3:16-17: Elk schriftwoord is door God 
geïnspireerd en is dus bruikbaar voor het onderricht, voor het weerleggen van dwalingen, voor 
de verbetering van de zeden en voor de opvoeding tot een rechtschapen leven, leven, zodat de 
mens van God berekend is voor zijn taak en toegerust is voor elk goed werk.

Om over na te denken
Als je Kolossenzen 2: 6-7 (bijbeltekst bovenaan) aandachtig leest en hardop mèt intonatie 
uitspreekt, wat spreekt jou dan aan? Spreken de woorden je aan omdat je er al ervaring mee 
hebt of omdat het je doet beseffen dat discipelschap, het navolgen van Jezus, om deze actieve 
houding vraagt? 

Gebed
Heer, help me om uw Woord niet slechts als kennis aan te nemen, maar het tot mijn levensstijl 
te maken. Dat uw heilige Geest me steeds zal inspireren te leven tot eer van U en de 
verbreiding van uw koninkrijk. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2%20Timote%C3%BCs%203
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vrijdag 3 februari 2017  

Wees in Jezus geworteld en bouw op Hem

Zalig

Gelukkig de mens die vreugde vindt in de woorden van de Heer,
ze steeds weer overdenkt, overdag en ’s nachts. (Psalm 1:2 GNB 96)

Als je echt heel lekker gegeten hebt, dan weet je wat zalig is. En als je anderen daarna 
enthousiast vertelt over de heerlijke maaltijd die je in een restaurant kreeg voorgeschoteld, 
dan weet je ook wat lofprijs betekent. 

Mijn aardse vader is bij mijn hemelse Vader. 

Ik wil jullie iets over mijn kleine vader vertellen. Hij was opgegroeid in een ongelovig gezin. Zijn 
moeder stierf vrijwel direct na zijn geboorte. Toen moest de Tweede Wereldoorlog nog 
beginnen. Hij maakte hongertochten en moest zich als jongeman tijdens razzia’s onder de 
etalage van de buren verbergen om niet door de Duitsers opgepakt te worden (zijn vader had 
een dierenwinkel). Mijn ouders kregen acht kinderen en een hele serie klein- en 
achterkleinkinderen (ik ben de tel kwijt). Ze hebben tijdens hun leven talloze kleine en grote 
mensen over Jezus verteld. Mijn vader ging deur aan deur met de bijbelse dagkalender die ik 
nu beroepshalve mag uitgeven. Ik ben heel dankbaar. 

Toen mijn vader tijdens een reorganisatie ‘wegbezuinigd’ werd, was hij 55. Ik ben nu zelf 55. Ik 
heb hem wel verdrietig en bezorgd gezien, maar nooit bitter. Hij maakte met een tijdelijk 
contract de tijd vol tot 57 en een half jaar -destijds de leeftijd voor vervroegd pensioen- en 
besteedde daarna veel tijd aan Bijbelstudie.

Dit beeld houd ik in gedachten. Mijn vader zit aan zijn eikenhouten bureautje (zo’n secretaire 
met een uitklapblad) en leest het Woord. Hij schrijft pakken papier vol met aantekeningen. Af 
en toe onderbreekt hij zijn studie en ik zie hoe hij dan opstaat. Zijn ogen stralen. Hij wrijft zich 
in de handen en zegt: “Het is zo prachtig!”

Op vrijdagavond -Bijbelstudie- en regelmatig tijdens kerkdiensten deelt hij uit wat hij heeft 
ontdekt in Gods Woord. Hij is er absoluut vol van. En zijn geloven is inmiddels aanschouwen 
geworden.

Om over na te denken
Goede voeding is belangrijk voor ons lichaam. Maar hetzelfde is waar voor onze geest. Eten we 
verstandig? Weten we ook Wie we mogen prijzen voor dit zalige voedsel?
Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Waar zijn wij vol van?

Gebed
Hemelse Vader, met een gerust hart vertrouwen wij de mensen aan U toe die in Christus zijn 
ontslapen. We zullen hun voorbeeld nooit vergeten. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen%201


zaterdag 4 februari 2017

In de zaterdagbijdrage van Preek door de Week blikken we – heel persoonlijk en in stilte - terug
op de afgelopen week. 

TERUGBLIK 
Afgelopen zondag was de titel van de dienst: Wees in Jezus geworteld en bouw op Hem. 
Gelezen werden Psalm 1 en Kolossenzen 2:6,7 (beide uit GBN96). 
U hebt Christus Jezus aanvaard als de Heer, leef dan in verbondenheid met Hem. Wees in Hem 
geworteld, bouw op Hem, houd onwankelbaar vast aan het geloof zoals het u onderwezen is, 
en laat uw hart overvloeien van dankbaarheid. (Kolossenzen 2:6,7)

Wigle bouwde verder op de preek van de Nieuwjaarsdiensten op zondag 15 januari, waarin de 
woorden van Jezus klonken: 'Blijf dicht in mijn buurt'. God wordt vaak gezocht bij problemen, 
maar in de Bijbel ligt de nadruk juist op pro-actief te werk te gaan en diep te wortelen om 
bestand te zijn tegen de dag dat het gaat stormen.
Wigle werd getriggerd door de volgende uitspraken: 
Sla je wortels uit nu het kan.
Zoek God wanneer je Hem niet nodig hebt. 

Wat heeft jou geraakt in de dienst? Hoe heeft God daarin tot je gesproken? 

Wanneer en in welke omstandigheden zoek jij God? 

Kun je – naar de titel van de dienst – zeggen dat je in Jezus geworteld bent en op Hem bouwt?
Is dat gegroeid in de loop van de tijd? Als dat zo is: Op welke momenten merkte je dat je daarin
sterker werd? 

Waarin wil je je nu uitstrekken naar meer van Hem? 
Hoe kun je daar invulling aan geven? 

*******************
VOORUITBLIK 
Morgen spreekt Arnold van Heusden in De Meerkerk. Voor meer informatie zie de website. 

*******************

Misschien vind je vandaag tijd om in je eigen Bijbel te lezen wat je je deze week had 
voorgenomen en waar je nog niet aan toe gekomen bent.

*******************
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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 09:00 en 11:00 uur. Nieuwkomers in de kerk kunnen zich
opgeven voor de Introductie Cursus, maar wilt u eerst meer weten over het christelijk geloof,
dan kunt u ook eerst vrijblijvend de Alpha Cursus volgen.

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: 
IJweg 1100 
2133 MH Hoofddorp
Tel: (023) 563 58 72

U kunt ook corresponderen via e-mail: info@meerkerk.nl  
webadres: www.meerkerk.nl

De diensten zijn regelmatig te beluisteren via Groot Nieuws Radio (op zondag om 10:00 uur, 
1008 AM) en Seaport Radio (zondags 18:00 uur, 107,8 FM en 89,0 MHz op de kabel)

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.


