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maandag 18 september 2017  

Een nieuw seizoen...

Lessen in loslaten

Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd dat Hij die in u een goed werk is begonnen dit ten einde 
toe zal voortzetten. (Filippenzen 1:6)

Deze zomer was ik met mijn vrouw op Malta. Twee weken genoten we van het mooie eiland en
van de gastvrijheid bij het echtpaar dat ons onderdak bood. De beide zondagen hebben we 
samen een soort privé kerkdienstje gehouden in de open lucht. Met z’n drieën, want de Heer 
was er ook.

De eerste zondag keken we uit op St. Paul’s Bay, de plaats waar Paulus schipbreuk leed, 
onderweg naar Rome, omdat hij zich op de keizer had beroepen. 

Je leest de woorden uit Handelingen toch anders wanneer je dat op zo’n bijzondere plek doet. 
Het was prachtig weer, allesbehalve stormachtig. Maar onze gastvrouw verzekerde ons dat het 
daar nog altijd heel zwaar kan stormen.

Wat ons opviel was de vriendelijkheid en gastvrijheid van de Maltezen. In onze tijd, maar ook in
die van Paulus. Hij werd met de bemanning hartelijk ontvangen en er werd goed voor hen 
gezorgd. De tweede zondag lazen we over het vertrek naar Rome met een ander schip. 
Vervolgens lazen we over het verblijf van Paulus in Rome en daarna hield het reisverslag plots 
op. 

Nu is dit wel grappig: ik heet Paulus, mijn vrouw Lydia. We waren te gast bij Publius (zelfde 
naam als de gastheer van de apostel) en Joanna. Vooral met haar hadden we een bijzonder 
contact omdat ze elke ochtend een heerlijk ontbijt klaarzette en een praatje maakte. Ze hoorde
ons bidden voor het eten en zei dat ze dat mooi vond. In de loop van de vakantie vertelde ze 
ons meer over zichzelf en we baden daarna ook voor haar en haar familie. 

Na de tweede zondag vertelde ik Joanna dat ik het vreemd vond dat Handelingen zo abrupt 
ophoudt. Ook vroeg ik me af of Paulus zichzelf niet onnodig in problemen had gebracht door 
zich op de keizer te beroepen. Maar zij zat met een heel andere vraag: ‘Waarom heeft Paulus 
nooit een brief aan Malta geschreven?’ 

Goede vraag! Ik ben zo vrij om binnenkort zelf een brief aan haar te schrijven. Paulus had dat 
vast ook willen doen.  
Paulus moest verder reizen. Hij heeft veel lessen in loslaten moeten leren. Maar hij was ervan 
overtuigd dat God het goede werk zou blijven voortzetten.

Gebed
Heer, werk in en door ons!  

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-1


dinsdag 19 september 2017   

Een nieuw seizoen...

Hernieuwde start

De machtige Heer zegt: “Denk toch eens na! Waar zijn jullie eigenlijk mee bezig?” (Haggaï 1:5b, 
BGT) of “Bedenk toch eens hoe jullie ervoor staan.” (GNB)

Je was zo goed begonnen, maar het brak je bij de vingers af. Tegenslag, teleurstelling, conflicten
met anderen. Het ontnam je de moed om verder te gaan. En je richtte je aandacht maar weer 
op andere dingen, met minder hoge verwachtingen. Het zou immers toch niet lukken. 

De tekst uit Haggaï beschrijft zo’n situatie. Het volk was teruggekomen uit de ballingschap en 
had onder Ezra en Nehemia een start gemaakt met de herbouw van de tempel. De offers 
waren weer hersteld. Maar de klad was erin gekomen: de vijand van buitenaf, onderlinge 
conflicten, een economische crisis. De tempel lag er verwaarloosd bij. Ze waren druk bezig hun 
eigen huizen op te bouwen, er was genoeg te doen om het land te herstellen.

Dan krijgt Haggaï een boodschap van God voor het volk: “Is het voor u wel de tijd om in uw 
fraaie huizen te wonen, terwijl dit huis (de tempel) verwoest ligt? Nu dan, zo zegt de Heer: Let 
aandachtig op uw wegen” of zoals in de BGT staat: “Denk toch eens na waar je mee bezig  
bent.” Ze waren traag geworden in het uitvoeren van de opdracht van God. De Heer met heel je
hart dienen er echt voor gaan? Het kostte teveel moeite en ze lieten het afweten.

Is dat niet herkenbaar voor ons? Zijn we vaak ook niet traag geworden in het volgen en dienen 
van God? En nu weer een nieuw seizoen, onze agenda’s worden weer gevuld na zo’n heerlijke 
vakantietijd. Hoe beginnen we aan onze taak in de kerk?  

God liet het er niet bij zitten en herinnert door de boodschap van de profeet het volk aan zijn 
opdracht, maar zodra het volk beseft waar het mee bezig is en zich herstelt geeft Hij ook 
opnieuw zijn Geest aan heel het volk, aan de priester Jozua en de landheer Zerubbabel. Ze 
hervatten het werk aan de tempel. (Haggaï 1:14)

God woont nog steeds in een huis: wij zijn de tempel van de Heilige Geest. Maar ook de 
gemeente wordt het huis van God genoemd. (Hebreeën 3:6) Maken wij plaats voor Hem om in 
ons te wonen? Dat vraagt toewijding aan de bouw van zijn huis. Zegt Jezus niet aan het eind 
van de Bergrede: Zoek eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid…  

Zo zal het nieuwe seizoen tot zegen zijn voor jezelf en de gemeente, Hij op de eerste plaats, ons
hart geheel toegewijd aan Hem en zijn Koninkrijk.

Lied
Zoek eerst het Koninkrijk van God (Opwekking 128)

Gebed
Neem tijd om in eigen woorden te danken voor Gods trouw aan zijn kerk en bidt voor 
volharding in het nieuwe seizoen.

https://www.debijbel.nl/bijbel/BGT/Hebreeen-3,6
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Haggai-1,14
https://www.debijbel.nl/bijbel/BGT/Haggai-1


woensdag 20 september 2017  

Een nieuw seizoen...

Een hemels doorgeefluik

“Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals U het wilt.” (Matteüs 26:39b)

We moeten ons optimaal ontplooien en onze tijd en ons geld zo besteden dat het ons 
maximaal rendement oplevert. We moeten ons ontwikkelen, nieuwe kennis opdoen, op 
avontuur gaan en de wereld ontdekken. Nu is de tijd! 

Voortdurend krijgen we bovenstaande boodschap: Haal alles uit het leven wat er in zit! Daarom
is het goed om aan het begin van een nieuw seizoen stil te staan en ons af te vragen of dat ook 
is wat God van ons vraagt. Wat doen we? Waar zijn we naar op weg?

Floris Bakels, die de gruwelijkheden van de tweede wereldoorlog overleefde in gevangenissen 
en concentratiekampen en daarover schreef, zegt: “Iemand die met beide benen op de grond 
staat is niet in de werkelijkheid. Hij zit vast aan dat wat voorbijgaat. Wij zijn hier ballingen. Wij 
zijn hier maar een ogenblik. Hij die (..)  zich op aarde een vreemdeling voelt, ver van het 
vaderland, die is in de werkelijkheid.” 

“Als men de celdeur achter je dichtgooide en vergrendelde, gaf dat geen benauwenis meer. 
God liet toe dat de Duitser je opsloot. Eén stap verder: God sloot je op. Daarmee was een 
bedoeling. Deze viel te doorgronden. Lijden wordt, als je de bedoeling ervan doorgrondt, een 
zegen. Men kan lijden en zeer gelukkig zijn: als men met Christus mede lijdt.” *

Dit zijn hele grote woorden en niemand kan ze uitspreken dan degenen die zelf door zwaar 
lijden heen zijn gegaan en Gods aanwezigheid zo ervaren hebben. Maar het is de boodschap 
van de Bijbel. Het is het mysterie van het volgen van Christus: dat we bereid zijn om te lijden 
omwille van de naam van Jezus. Dat ons leven en hoe wij ons ontplooien, niet het belangrijkste 
is dat telt. Maar Zijn leven in ons. Dat Zijn kracht, Zijn liefde, Zijn trouw, Zijn moed, Zijn 
rechtvaardigheid zichtbaar worden door ons leven heen.

Floris Bakels hield stiekem zondagse bijeenkomsten in de barak. Hij liep daarmee het gevaar 
zijn leven te verliezen. Wij leven in volkomen vrijheid. Maar zijn wij ook bereid om (figuurlijk) 
ons eigen, mooi uitgestippelde, leven te verliezen? 

Ik hoop dat wij onze dromen en verwachtingen ondergeschikt durven te maken aan de plannen
die God voor ons heeft. En dat wij allemaal in het nieuwe seizoen een hemels doorgeefluik 
zullen zijn van alles wat God wil schenken aan mensen die Hem zoeken. Dat we zullen leven tot 
eer van Hem.

Gebed 
Heer, geef mij de genade om kleiner te worden, zodat U groter wordt door mij heen.

*’Terug uit Nacht und Nebel’ Floris B. Bakels  p.139 en 135  uitg: Omniboek

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-26,39


donderdag 21 september 2017  

Een nieuw seizoen...

Als Hij meer wordt, word jij … meer...  

Jullie kunnen van mij getuigen dat ik gezegd heb: “Ik ben de Messias niet, maar ik ben voor 
Hem uit gezonden. De bruidegom krijgt de bruid; de vriend van de bruidegom staat te luisteren 
en is blij dat hij de stem van de bruidegom hoort. Dat vervult mij met grote vreugde. Hij moet 
groter worden en ik kleiner. Hij die van boven komt, staat boven allen (...)” (Johannes 3: 28-31a)

“Jezus moet in mijn leven een grotere plaats innemen,  mijn eigen 'ik' een kleinere”, mag ik het 
zo vertalen? Johannes de Doper geeft dat antwoord wanneer in een discussie over de doop  
wordt gezegd dat Jezus ook doopt en dat iedereen naar Hem toegaat. Concurrentie?! 
Aan de ene kant was Johannes de Doper groot. Drommen mensen kwamen naar hem toe en 
lieten zich door hem dopen. Jezus zei zelfs over hem: “Ik verzeker jullie: er is onder allen die uit 
een vrouw geboren zijn nooit iemand opgetreden die groter was dan Johannes de Doper.” 
(Matteüs 11:11). Maar aan de andere kant: Johannes leefde niet als een 'grote'. Hij leefde in de 
woestijn waar hij zich voedde met sprinkhanen en wilde honing. (Matteüs 3:4)

Als ik die beide kanten lees, is het nog opmerkelijker dat Johannes zegt dat hijzelf kleiner moet 
worden. Als je in de maatschappij/het leven groot bent, is het moeilijk om klein te willen 
worden en als je al klein bent, wie wil dan nóg kleiner worden? Er is voor Johannes maar één 
reden om zelf 'minder' te worden en dat is tegelijk een verlangen: de ereplaats voor Jezus. En 
als je Jezus die plaats geeft, kan je leven op de kop gezet worden, maar je zult er nooit en te 
nimmer echt minder van worden. Het horen van de stem van Jezus vervult Johannes met grote 
vreugde. (vers 29) Hij die van boven is, staat boven alles en allen. Hij is de Bruidegom, jij/u/ik 
zijn vriend! Wat een voorrecht! 

Dit voorjaar werd een Engelse priester in Rome tot kardinaal gewijd door paus Franciscus. Hem 
werd gevraagd hoe hij zich voelde nu 'dat voormalige kleine jongetje uit een kleine plaats zo'n 
belangrijke positie mocht innemen'. Toen vertelde hij dat de paus hem had gezegd: “Zie dit niet
als een promotie, zie dit niet als een eer, maar zie dit als een kans om te dienen.”  

Het verlangen om Jezus in je leven laten groeien, is belangrijker dan omstandigheden of 
maatschappelijke posities. Waar liggen jouw kansen om Jezus meer in je te doen groeien? Wil 
je de start van het seizoen benutten om daar extra over na te denken? 

Om over na te denken 
Vreugde vanwege het feit dat iemand meer is dan jij? Kun je het je voorstellen? 
Denk eens in hoe mooi de wereld moet zijn zonder ik-gerichtheid! 
Mag het logische 'Ik minder? Ik dénk er niet aan' veranderen in: 'Ik dénk er niet aan, ik dóe 
het!'? Waarom zou je wachten hierin stappen te zetten? 
Wil je direct 'groot' beginnen of met kleine stapjes? Waaraan denk je?

Gebed
Heer, wees me nabij. Help me de keuzes die ik maak, te zien in het perspectief van het leven 
met U. Met U, door U en tot U. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-3,4
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-11,11
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-3,28


vrijdag 22 september 2017 

Een nieuw seizoen...

De macht der gewoonte

Mensen, luister naar mij. Het zal heerlijk voor je zijn als je doet wat ik je leer.
Doe wat ik je zeg, dan word je wijs. Schuif mijn woorden niet aan de kant.
Het zal heerlijk voor je zijn als je elke dag naar mijn huis komt en bij de deur op mij wacht.
Want als je mij vindt, heb je het leven gevonden. De Heer zal blij met je zijn.
(Spreuken 8:32-35, BasisBijbel)

Heb jij wijsheid wel eens horen spreken? In mijn Bijbel staat bovenaan dit hoofdstuk uit 
Spreuken de veelzeggende titel 'Wijsheid spreekt'. Wijsheid wordt met een hoofdletter 
geschreven. Als je goed leest, kun je Jezus in die Wijsheid ontdekken. Vul in de tekst hierboven 
in plaats van 'mij' en 'ik' maar eens de naam van Jezus in.

Stel je eens voor dat je elke dag naar Jezus' huis komt en bij de deur op Hem wacht. Dat huis is 
niet een bepaalde plaats waar je naar toe kunt gaan. Je kunt Jezus overal ontmoeten: in de 
kerk, op een huiskring of waar dan ook terwijl je bidt of in de Bijbel leest. Ik probeer me zo voor
te stellen dat ik elke dag 'bij de deur' op Jezus wacht. Alsof ik een dagelijkse afspraak met Hem 
heb. De schrijver van dit boek Spreuken zegt dat dit heerlijk voor mij zal zijn.

Zo'n goede gewoonte aanleren wil ik graag, maar is vaak moeilijk om vol te houden. Er zijn 
altijd wel weer redenen om vandaag maar even niet in de Bijbel te lezen. Of om de kerk of 
huiskring een keer over te slaan. Uit onverwachte hoek komt dan een goede tip. De bekende 
wiskundige Pythagoras (van die stelling) was ook filosoof en heeft het volgende eens gezegd:
"Kies altijd de weg, die de beste schijnt te zijn, hoe ruw hij ook moge zijn. De gewoonte zal hem 
gemakkelijk maken."

Eigenlijk is dat ook mijn ervaring. De macht der gewoonte is dat het elke keer makkelijker 
wordt. Dat kan ook niet anders, want bij die deur kom je Jezus elke dag tegen!

Om over na te denken
Lees de woorden uit Spreuken nog eens en bedenk welke eerste stap jij zou kunnen doen om 
een goede gewoonte aan te leren.

Gebed
Heer, dank U dat we niet lang hoeven te zoeken om U te vinden. Vandaag wil ik naar uw huis 
gaan en bij de deur op U wachten.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Spreuken-8,32


zaterdag 23 september 2017

Afgelopen zondag was de start van het nieuwe kerkseizoen. Wigle Tamboer sprak over 
Johannes 3:30. Het zijn woorden van Johannes de Doper die zegt: “Hij (Jezus) moet groter 
worden en ik kleiner.” De titel van de dienst was: Een nieuw seizoen...

“Hij moet groter worden, ik kleiner”, volgens de Australische professor Leon Morris 'het meest 
verheven woord ooit door een mens gesproken'. De Franse dr. Godet (19e eeuw) noemde 
Johannes 3:30: 'een wachtwoord voor elke dienaar van Christus', ofwel: met die woorden 
steeds beginnen als je iets gaat doen.

Johannes de Doper heeft ervaren hoe het hem volkomen vreugde gaf. 
Maar gemakkelijk is het niet, want het druist tegen de menselijke natuur in. Daarom is het zo 
goed om als je erachter komt dat je het niet kunt, het bij Jezus te brengen. Hij die – als geen 
ander – zichzelf klein maakte, vernederde door vanuit zijn hoge plaats bij de Vader te gaan naar
de totaal andere omstandigheden op aarde en daar voor mensen te sterven aan een kruis. 

We hebben Jezus en zijn gezindheid nodig. En hoe groter Jezus in ons leven is gegroeid, hoe 
voller de vreugde en de vrede die alle menselijke verstand teboven gaat. Ondanks  
omstandigheden. Bid God om genade en kracht van de Heilige Geest om stap voor stap die 
gezindheid te krijgen en te doen groeien. Een doorlopend proces, met vallen en opstaan, 
waarin we dingen loslaten vanuit het verlangen dat we ons meer en meer overgeven en binden
aan Jezus. Een opgaan in Jezus en een leven dat gekenmerkt wordt door wat Paulus  in 
Romeinen 11:36 zegt: Uit Hem en door Hem en tot Hem. 

Wat heeft jou geraakt in de dienst? 

Heb je in je leven ervaren hoe moeilijk het kan zijn (tegennatuurlijk) om 'minder/kleiner te 
worden'? In welke situaties was dat? Heb je ook ervaren dat dat goed was? 

Vind je het gemakkelijk om Jezus in jouw leven te laten groeien? Waarom/waarom niet? 

Wat zegt jou de bijbeltekst van Lukas 6:40: “Een leerling staat niet boven zijn leermeester; pas 
als iemand zich alles heeft eigen gemaakt, zal hij de gelijke zijn van zijn leermeester.” 

************ 
Morgen spreekt Henk Binnendijk 
Bijbellezing: Openbaring 3: 7-8, 10,12 
Titel: Doen wat je niet kunt…  

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

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 vra-
gen. En neem je aantekeningen mee naar je volgende kringbijeenkomst.

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

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Openbaring-3,7
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-6,40
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen-11,36
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-3


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.


