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maandag 19 juni 2017  

De liefde van weleer…

Verhalen van de beminden

“Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij!” (Jesaja 43:1b)

Er is geen onderwerp, denk ik, waar meer over geschreven, gedicht en gezongen is, dan over de
liefde. Dat ieder mens verlangt en op zoek is naar liefde, is niet zo gek. Want we zijn allemaal 
gemaakt naar het beeld van God. En God is liefde. We zijn gemaakt om lief te hebben.

De liefde heeft heel veel kanten. En in de loop van ons (geloofs)leven leren we, als het goed is, 
de verschillende kenmerken van Gods liefde steeds beter kennen. In elke nieuwe fase van ons 
leven en bij ingrijpende gebeurtenissen mogen we ons steeds opnieuw laten verrassen door de
kracht van de liefde.

En Gods liefde is niet alleen krachtig, maar Gods liefde is ook beschermend.

En opbouwend. Moedig. Overwinnend. Intiem.

Groot. Troostrijk. Het antwoord op je diepste nood. 

Genezend. Bevestigend. En eeuwigdurend.

Wij zijn Gods beminden. Hij houdt van ons en wil ons zijn liefde tonen op alle mogelijke 
manieren. En die liefde wordt zichtbaar gemaakt in de gemeente. Laten we elkaar daarom 
voortdurend de verhalen vertellen van de manieren waarop we Zijn liefde gezien, geproefd en 
ervaren hebben. Laten we uitdelen aan elkaar van datgene wat we zelf ontvangen hebben. 

En erop bedacht zijn dat we de liefde niet kwijtraken, door alles weg te redeneren, door 
zelfmedelijden, door onze ‘waarom’-vragen, of door ons af te sluiten voor de gemeente en 
onze medegelovigen.

Ga eens bij jezelf na of je nog steeds met grote blijdschap verhalen kunt vertellen over de liefde
van God voor jou en jouw liefde voor Hem. Als dat alleen verhalen zijn van lang geleden, is het 
tijd om opnieuw je hart te openen voor Hem. Om opnieuw te ontvangen en uit te delen.

Gebed
Liefdevolle God en Vader, uw liefde voor ons is het allergrootste en het allermooiste wat er is. 
Vergeef ons dat we het zo vaak vanzelfsprekend vinden. En dat we vergeten dat U naar ons 
verlangt. U wilt ons hele hart. Als een jaloerse echtgenoot wilt U dat we U op nummer 1 
hebben staan. We geven ons hart nu opnieuw en willen U zeggen dat we van U houden: U bent
geweldig! Buiten U is er niemand die ons hart kan vullen met de liefde waar we allemaal zo 
naar verlangen.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Isa%2043


dinsdag 20 juni 2017   

De liefde van weleer…

Passie

…opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en 
meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot 
dwaling te verleiden, maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe 
zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus. (Efeziërs 4:14, 15 HSV)

Ooit was Efeze een bloeiend centrum van handel, religie en tempelprostitutie. Aan de westkust 
van het huidige Turkije stond in deze stad een tempel gewijd aan de godin Artemis (Diana). Dit 
was zo’n indrukwekkend bouwwerk, dat het tot de zeven klassieke wereldwonderen wordt 
gerekend (samen met de Pyramide van Cheops en de hangende tuinen van Babylon, 
bijvoorbeeld…). 

Mensen kwamen elk jaar in de maand mei overal vandaan om mee te doen aan een processie 
rond de vruchtbaarheidsgodin. We weten uit Handelingen 19 dat er dik geld verdiend werd aan
de zilveren tempelbeeldjes. Tijdens de processie werd het beeld van Artemis door de stad 
gedragen, van de tempel naar het theater – alles onder luide bijval van de bewoners en 
religieuze pelgrims.

In die stad, waar een afgodsbeeld op handen werd rondgedragen en waar ook het geld 
aanbeden werd, moest een klein groepje christenen zich staande houden. En, afgaand over wat
er over de gemeente te Efeze gemeld wordt, lukte dat wonderlijk wel. Zij droegen Christus in 
het hart en vormden ieder voor zich en allen tezamen een tempel van de levende Heer. 

Deze vroege christenen waren feitelijk wandelende wereldwonderen die hun huis op de Rots 
hadden gebouwd en die niet langer heen en weer geslingerd konden worden door allerlei 
religieuze opvattingen, afgodische gebruiken en filosofische waanideeën. 

In Openbaring 2 ontvangt de gemeente te Efeze lof omdat men geestelijk onderscheidings-
vermogen had, trouw en standvastig was. Alleen: de eerste liefde was kennelijk in alle ijver 
naar de achtergrond verdwenen... (Openbaring 2:4) Hun inspanning was zo groot, dat deze 
kennelijk in de plaats was gekomen van hun oorspronkelijke passie voor Christus…

Om over na te denken
In een wereld die sterren, seks en geld aanbidt, zijn ook wij geroepen om staande te blijven. 
Net als die jonge christengemeenschap te Efeze. Houden wij ons in liefde aan de waarheid? 
Doen we dat inmiddels met veel religieus activisme, of met liefdevolle passie? 

Gebed
Heer, ontsteek het vuur van de liefde weer. Laat ons niet onze passie verliezen door vrome 
overijverigheid.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Rev%202
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Acts%2019
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Eph%204


woensdag 21 juni 2017  

De liefde van weleer…

Eerste Liefde - eerste werken

Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandel in de liefde, zoals ook Christus 
ons heeft liefgehad en Zichzelf voor ons heeft overgegeven. (Efeziërs 5:1)

Wat is er toch gebeurd in die gemeente te Efeze? Als we de Efezebrief lezen komt juist het 
woord liefde sterk naar voren. Paulus heeft daar drie jaar onderwijs gegeven, en noemt diverse
keren dat er liefde was voor de heiligen (broederliefde); zie o.a. Efeziërs 1:15.
Een van de mooiste gebeden van Paulus staat juist in deze brief en gaat over: de breedte en 
lengte en diepte en hoogte van die liefde. (Efeziërs 3:18,19) Hij spoort de Efeziërs ook aan om 
de liefde van God en Christus steeds meer te leren kennen.

En toch… 

Jezus schetst in Openbaringen 2:1-7 eerst hun positieve zaken: 
Ze zijn zuiver in de leer, zetten zich in voor de waarheid,
tonen volharding voor zijn Naam,
hadden onderscheidingsvermogen (herkenden valse apostelen).

Allemaal positieve zaken en toch…. krijgen ze een 'onvoldoende in de liefde'. Ja, ze zijn hun 
eerste liefde verloren. De broederliefde waarin ze zich zo onderscheidden was onderkoeld. De 
kruistocht tegen de dwaling ging ten koste van hun onderlinge liefde. Herkennen we dat? We 
kunnen kennelijk zo meegenomen worden in onze strijd voor de waarheid dat we de liefde 
vergeten. Paulus zegt in 1 Korinthe 13:2: 'Al zou ik de gaven van profetie hebben, en alle 
geheimenissen weten en alle kennis bezitten… maar had de liefde niet, dan was ik niets.'
Jezus, kwam vol van 'genade en waarheid'. (Johannes 1:17) Die twee horen bij elkaar.

De enige remedie die Jezus geeft in deze brief in het boek Openbaring (2:5) is: bekeer u en doe 
weer uw eerste werken (NBG51), doe weer als vroeger (NBV). Bekering is van richting 
veranderen, hier: omkeren naar de eerste liefde. En doe weer de eerste werken, als toen. 
Aan de vruchten kent men de boom. Daden van liefde zullen laten zien dat er ook van binnen 
een verandering heeft plaatsgevonden. Geduld, vriendelijkheid, goedheid naar de naaste toe; 
de vrucht van de Geest, zoals we lezen in Galaten 5: 22-23.

Laat je na Pinksteren aanvuren door de Liefde van de Geest!

Vraag
Waaruit blijkt jouw bekering? Hoe is het met jouw eerste liefde?

Gebed
Liefde was het, onuitputtelijk, liefde en goedheid, eindeloos groot. (Lied Opwekking 400)

https://www.youtube.com/watch?v=1y6b1K1QDQM
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Gal%205
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Rev%202
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/John%201
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1Cor%2013
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Rev%202
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Eph%203
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Eph%201
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Eph%205


donderdag 22 juni 2017  

De liefde van weleer…

Wees niet bang

Als Gods liefde in ons is, hoeven we niet meer bang te zijn … (1 Johannes 4: 18, NBV)

‘Fear not/wees niet bang’ was het thema van de EO-jongerendag. Ook vanuit De Meerkerk ging
een grote groep jongeren naar dit christelijke jongerenfestival. 'Wees niet bang': wat een 
mooie boodschap voor onze jongeren in deze tijd. Maar niet alleen voor jongeren. In een tijd 
van aanslagen, oorlogen, grote groepen mensen op de vlucht, etc. is deze boodschap actueel 
voor jong en oud. 

Wees niet bang: deze boodschap komt voor mij als moeder van 4 opgroeiende kinderen in de 
leeftijd van 9, 11, 15 en 17 jaar ook wel heel dichtbij. Als moeder van 3 opgroeiende dochters 
ben ik geraakt door de gebeurtenissen en de dood van de twee jonge tienermeiden Romy en 
Savannah. Als moeder van 1 opgroeiende zoon ben ik geraakt door de twee jonge 
tienerjongens die betrokken zijn bij deze gewelddadige gebeurtenissen. Het komt heel dichtbij. 
Onze kinderen zijn in mijn beleving nog jong: het houdt me bezig dat angst en dood op deze 
jonge leeftijd al je gezin binnen kunnen komen. 

Angst is op zichzelf een goede emotie. Het helpt je om te reageren als er gevaar dreigt. Maar 
hoe kunnen wij er op een goede (bijbelse) manier mee omgaan? 

De Bijbel geeft een duidelijke boodschap: wees niet bang! Ook in de tijd van de Bijbel was het 
deze boodschap die de mensen raakte. Een bekend Bijbelgedeelte gaat over Gods liefde. Als 
Gods liefde in ons is, hoeven we niet meer bang te zijn. We lezen daarover: 

Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. Door de liefde blijf je geloven en 
vertrouwen. Door de liefde blijf je altijd volhouden (1 Korintiërs 13: 7)

Angst kan zich in je hart nestelen en je gaan beheersen. Als Gods liefde in je hart komt, is er 
geen ruimte meer voor de angst. We hoeven dan niet meer bang te zijn. Wat een mooie 
belofte van Gods liefde en trouw. Dit betekent niet dat we niet meer bang zullen zijn. Maar we 
mogen Hem uitnodigen, steeds opnieuw om met zijn liefde in ons hart te wonen, zodat er geen
ruimte meer is voor de angst.

Om over na te denken
Waar ben jij bang voor? Lees 1 Korintiërs 13 eens in zijn geheel en laat je vullen met God liefde.

Gebed
Wilt U met uw liefde in mijn hart wonen, zodat er geen ruimte meer is voor angst! Wilt u met 
uw liefde in mijn hart wonen, zodat ik blijf geloven en vertrouwen! 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1Cor%2013
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1John%204


vrijdag 23 juni 2017 

De liefde van weleer…

Liefde die niet vergaat maar wel ver gaat 

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 
(1 Korintiërs 13:13)

Het geloof verdwijnt... Schrik niet... geloof zal blijven totdat we Hem zien en waarlijk kennen en
er dus geen sprake meer is van 'geloven' maar van weten. Zo zal ook de hoop verdwijnen, want 
wat je (dan) al hebt, daar hoef je niet meer op te hopen. (Romeinen 8:24) Maar de liefde zal 
nimmer verdwijnen. Ook in ons 'hierna' zal er (gelukkig!) liefde zijn, en wel in een voor ons 
ongekende mate. God is liefde. En wij zullen Hem zien en kennen en gelijkvormig worden... Het
klinkt ongelooflijk, maar we lezen het in 1 Johannes 3:2: Geliefde broeders en zusters, wij zijn 
nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we 
aan Hem gelijk zullen zijn wanneer Hij zal verschijnen, want dan zien we Hem zoals Hij is. 

Het is nu nog behelpen met onze liefde voor Hem. Toch? Soms vonkt het, maar ozo gemakkelijk
kunnen we het laten verslonzen. Ja, die eerste liefde. De liefde van weleer... Ik kan het nog goed
voor me halen... zo'n 25 jaar geleden... Ik ben grootgebracht in een omgeving waar het geloof 
steeds minder waar en waard leek te zijn. Maar toen ik een gemeenschap bezocht waar het 
geloof enorm leefde en duidelijk was dat God ons niet had losgelaten, zette dat mijn wereld zo 
op z'n kop dat mijn interesses en mijn boekenkast totaal veranderden. En ik weet nog goed hoe
ik na mijn volwassendoop mij dagenlang kind van God voelde. Ik wist het niet alleen, ik voelde 
het tot in het diepst van mijn wezen. En ik kon er niet over uit. Ik hield van God en Hij van mij! 
Mijn eerste (in de zin van mijn allerbelangrijkste) liefde, Hij was het, Hij is het. Ik weet het en 
soms voel ik het ook weer. Als toen, als weleer... 

Maar de allereerste liefde van weleer... dat was niet mijn liefde, dat was Gods liefde. Er is een 
tijd geweest dat er nog niets was behalve Hij. Er was zelfs geen tijd, je kunt je het niet 
voorstellen. Hij was en is liefde en wel zo groot dat ik denk dat Hij wel 'moest' scheppen om die
grote liefde tot uiting te laten komen en met anderen te kunnen delen (kenmerk van liefde). 
Johannes zegt in 1 Johannes 4:19: Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft. 
Twee hoofdstukken eerder geeft hij de lezers de goede raad om bij de eerste liefde te blijven: 
24 Wat uzelf betreft: wat u vanaf het begin hebt gehoord, laat dat in u blijven. Als in u blijft 
wat u vanaf het begin hebt gehoord, zult u in de Zoon en in de Vader blijven. 25 En dit is wat Hij
ons heeft beloofd: het eeuwige leven. Jezus zelf zegt het in Openbaring 2:7 zo: “Wie overwint, 
zal Ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat.”

Gods liefde is nog steeds dezelfde als die van weleer. Ondanks wat 'wij' ervan (mis)bakten. 
Waar onze liefde nog wel eens afhankelijk kan zijn van wat de ander doet of zegt, is Gods liefde 
voor ons dezelfde gebleven: onvoorwaardelijk. Zelfs toen Jezus daarvoor zijn leven gaf. 

Gebed
Here God, dank voor uw onvoorwaardelijke liefde. Help ons nooit te vergeten wat U voor ons 
betekende en – onveranderd zijnde – betekent. Dank dat we door uw Woord en Geest mogen 
weten dat U een God van nabij bent en ons niet loslaat. Moge onze eerste liefde altijd voor U 
zijn. Amen. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Rev%202
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1John%202
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1John%204
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1John%203
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1Cor%2013


zaterdag 24 juni 2017

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

TERUGBLIK 
Afgelopen zondag sprak Wigle Tamboer over Openbaring 2: 1-7, woorden van Jezus, 
geschreven door Johannes, aan de gemeente te Efeze. Titel van de dienst: De liefde van 
weleer…
Tijdens de diensten werd het heilig Avondmaal gevierd, was er ledenbevestiging en werden ook
nieuwe oudsten bevestigd.

In deze brief uit Openbaring 2 aan de gemeente te Efeze lezen we mooie, sterke eigenschappen
van deze gemeenschap, maar ook: 
Dit heb Ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven. Bedenk van welke hoogte u gevallen 
bent. Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger. 

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

In alle zeven brieven in het boek Openbaring staat: Wie oren heeft, moet horen wat de Geest 
tegen de gemeenten zegt. Wat zegt het jou dat de Geest tegen de gemeenten spreekt?

Bedenk van welke hoogte u gevallen bent (Openbaring 2:5) Ga in je gedachten (en als je dat 
wilt in gebed) eens terug naar de eerste weken na je bekering. Op welke hoogte stond de liefde
van jou voor God toen en welke liefde van Hem ervoer jij? 

Is dat blijven groeien? Moet je daar moeite voor doen? Hoe houd je de liefdesrelatie op grote 
hoogte? 

************ 
VOORUITBLIK 
Morgen spreekt Christiaan Vos.  
Titel: Trek verder!
Bijbellezing: Exodus 14: 8-13

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

Misschien vind je vandaag tijd om in je eigen Bijbel te lezen en deze tekst te overdenken als 
voorbereiding op morgen. Schrijf gerust op wat in je overdenking naar boven komt, ook je 
vragen. En neem je aantekeningen mee naar je volgende kringbijeenkomst.

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

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Exod%2014
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Rev%202


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.


