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maandag 2 oktober 2017

Onderscheiden waarop het aankomt

Als het er op aan komt

Leef in overeenstemming met het Evangelie van Christus, zodat ik kan horen, of straks zelf kan 
zien, dat u één van geest bent en samen voor het geloof in het Evangelie strijdt. 
(Filippenzen 1:27)

Als het er op aan komt, weten we dan wat we moeten doen?

Als het er op aan komt, weten we dan wat we geloven?

Als het er op aan komt, strijden we dan samen in de naam van God voor het geloof?

Een leger dat bestaat uit één of twee man houdt niet lang stand tegenover een sterke vijand. 
Maar een grote groep soldaten die getraind is om de gelederen te sluiten en waarvan de 
soldaten weten hoe ze samen moeten optrekken, kunnen standhouden en overwinnen. 

Wij zijn als plaatselijke gemeente een deel van het grotere geheel: als een bataljon dat 
zelfstandig kan opereren. Een bataljon bestaat uit meerdere compagnieën, die weer 
onderverdeeld zijn in pelotons. Dat zijn de verschillende departementen, kringen en 
bedieningen. Maar we horen bij elkaar. Zo verschillend als we zijn, qua achtergrond, mate van 
geloof, karakter en geschiedenis, zijn we als kinderen van God aan elkaar gegeven.

Maar hoe kunnen we, als we zo verschillend zijn, in het gelid lopen en naadloos op elkaar 
aansluiten? Door allemaal in overeenstemming met het Evangelie van Christus te leven, schrijft
Paulus aan de gemeente van Filippi. Met andere woorden: als we onze ogen gericht houden op 
Hem en doen wat Hij zegt, zien we ook elkaar staan en kunnen we elkaar steunen waar het 
nodig is.

Als het er op aan komt, kunnen we de gelederen sluiten en elkaar liefhebben. Dan stappen we 
door de kracht van Gods Geest over de verschillen en de pijnlijke incidenten heen om elkaar in 
de armen te sluiten. Door naar Hem te kijken zien we elkaar. 

Vraag
Waar kies jij voor als het er op aan komt? Ben je bereid om over jezelf heen te stappen om in 
naam van Jezus te doen wat Hij van je vraagt: namelijk de ander die jou tekort en pijn heeft 
gedaan, te vergeven? En meer dan dat: je door God te laten gebruiken om (opnieuw) samen op
te trekken op weg naar de overwinning? 

Gebed
Heer, ik wil een strijder zijn en optrekken met mijn broers en zussen om samen één te zijn en te
overwinnen. Doet U het door ons heen. Dank U dat wij weten dat we nu al meer dan 
overwinnaars zijn door U die ons liefheeft.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-1,27


dinsdag 3 oktober 2017   

Onderscheiden waarop het aankomt

Goedgekeurd

En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden 
waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, vol van de 
vruchten van de gerechtigheid, die u dankt aan Jezus Christus, tot lof en eer van God. 
(Filippenzen 1 vers 9 t/m 11)

De brief aan de Filippenzen had aan ons geschreven kunnen zijn. In vers 1 richt Paulus zich niet 
tot een bepaalde groep maar tot alle gelovigen in die stad. Jong en oud, man en vrouw, 
iedereen mag zich aangesproken voelen door deze brief.

En wat een woorden en gedachten staan in deze drie verzen. Paulus bidt voor de gelovigen dat 
hun liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid met als doel dat de gelovigen kunnen 
onderscheiden waar het op aan komt, wat wezenlijk is. Het Griekse woord, dat hier met  
'onderscheiden' is vertaald, zou je ook kunnen vertalen met 'aantonen dat iets goed is'. Het 
woord legt de nadruk op goedkeuren, niet op afkeuren. Kennelijk krijgen we door die 
groeiende liefde een neus voor goede dingen, die er echt toe doen.

Ik probeer me voor te stellen hoe dat werkt. De krant leg ik 's ochtends even opzij en ik pak de 
Bijbel. In plaats van balen over iets of iemand ga ik bidden. In plaats van twijfelen ga ik geloven.
In plaats van wanhopen ga ik hopen. En in plaats van haten ga ik liefhebben.

Dit alles leidt tot een geweldige belofte in het tweede deel van deze tekst. In de BasisBijbel 
wordt dit heel mooi verwoord:
Daardoor zullen jullie zuiver en volmaakt zijn op de dag dat Christus terugkomt. Dan zal aan 
jullie te zien zijn hoe God jullie heeft veranderd sinds Hij jullie heeft vrijgesproken van schuld. En
dat allemaal dankzij Jezus Christus. Daardoor zullen de mensen God eren en prijzen.

Het begint allemaal met het gebed van Paulus voor de Filippenzen. Voor ons begint het 
misschien wel door het gebed voor elkaar. Misschien wel op de huiskring. Of gewoon thuis 
wanneer je voor een ander bidt.

Om over na te denken
Voor wie zou jij deze verzen kunnen bidden? En wie zou je kunnen vragen om dit ook voor jou 
te bidden?

Gebed
Heer, dank U dat U mij als het ware goedgekeurd heeft. Niet door wie ik zelf ben, maar door 
wie ik in U mag worden. Amen.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-1,9


woensdag 4 oktober 2017  

Onderscheiden waarop het aankomt

Heel Holland bidt?

En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid… 
(Filippenzen 1:9 HSV)

In een van de televisieprogramma’s die bij ons thuis over het scherm rollen, zag ik een 
kraanmachinist die een bekwame banketbakker wilde worden. Hij had niet echt de handen van 
een patissier (dat is Frans voor fijngevoelige koekenbakker), maar de man deed ongelofelijk z’n 
best. Ik weet niet of hij in de prijzen gevallen is of dat hij voortijdig de keuken moest verlaten, 
maar die combinatie van grove kraandrijvershanden en fijn gebak is in mijn hoofd blijven 
steken. Zo hebben we allemaal op onze eigen manier profijt van dergelijke programma’s.

Even dacht ik dat er misschien een boeiend programma te bedenken zou zijn met als titel ‘Heel 
Holland bidt’. Maar ik heb dat idee ogenblikkelijk weer losgelaten omdat het te veel spottende 
reacties zou opleveren en omdat je van bidden natuurlijk geen wedstrijd moet maken. 

Heb je handen nodig om te kunnen bidden? Nee. Je kunt ze wel naar de hemel heffen of je 
kunt volgens goed gebruik de vingers in elkaar schuiven om zo één stevige gebedsvuist te 
maken. Het maakt niet uit of je kolenschoppen hebt of oud-porseleinen handjes. Het gaat erom
dat je regelmatig de tijd neemt om je vuisten te gebruiken voor geestelijke strijd. 

Moet je de ogen sluiten om te kunnen bidden? Het hoeft niet, maar het is wel eerbiedig en het 
helpt voorkomen dat je te snel afgeleid wordt door talloze dingen die van beneden zijn. Met 
gesloten ogen is het gewoon makkelijker om gericht te zijn op de dingen van Boven. Dus: laten 
we die eeuwenoude, beproefde strijdwijze in ere houden: handen gevouwen, ogen dicht. En, 
volgens bijbelse instructies: kniel eerbiedig neer in je binnenkamer. 

Natuurlijk maken we geen competitie van het gebed. Al kan het er soms wel op lijken wanneer 
we bewust of onbewust met mooie woorden indruk proberen te maken op onszelf of op elkaar 
en misschien zelfs op God. Onze Heer heeft het meesterlijk voorgedaan. Kijk eens hoe to-the-
point het Onze Vader is. Geen omhaal van woorden, geen gebed zonder eind – respectvol, 
eenvoudig en vol vertrouwen. 

Om over na te denken
Paulus kende de kracht van het gebed. Lees die woorden hierboven en vraag het vrijmoedig 
voor jezelf en voor je medechristenen. 

Gebed
Vader, geef dat onze liefde steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid. 
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donderdag 5 oktober 2017  

Onderscheiden waarop het aankomt

Een fijngevoelig oog

En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle 
fijngevoeligheid,  om te onderscheiden, waarop het aankomt. Dan zult gij rein en onberispelijk 
zijn tegen de dag van Christus, vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus 
Christus is, tot eer en prijs van God. (Filippenzen 1: 6-9) 

Paulus (in het gezelschap van Timoteüs) schrijft een brief aan de gemeente Filippi die hij tijdens
zijn tweede zendingsreis zelf gesticht had. Hij is vol lof over deze kerkgemeenschap en moedigt 
de gelovigen aan om samen te (blijven) werken voor de eenheid van de gemeente. Het is ook 
een brief die vól van Christus is. Het een staat zeker niet los van het ander, het is nauw 
verwant. (Tip: de brief is klein maar heel waardevol. En je kunt 'm met gemak in één keer 
lezen...)

Onderscheiden waar het op aankomt, in mijn Bijbel (Naardense vertaling): zodat ge kunt 
toetsen welke dingen verschil uitmaken. Uit de brief blijkt wat we natuurlijk al weten (?): het 
komt aan op Christus, Hij maakt het verschil uit. 

Paulus is blij met de gemeente vanwege hun deelhebben aan de prediking van het Evangelie en
hij bidt dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle 
fijngevoeligheid,  om te onderscheiden, waarop het aankomt. 
Helder inzicht en alle fijngevoeligheid zijn nodig om het ontvangen Goede nieuws van Jezus 
door te geven. 

Fijngevoeligheid voor het doorgeven van het Evangelie is méér dan tactvol zijn en goede 
woorden gebruiken; het heeft veel meer te maken met oog hebben voor de ander. De ander 
die Jezus nodig heeft, of hij/zij dat nou weet of niet. Is dat het niet waar Paulus het over heeft? 
Dat is ook een van de mooie dingen van de Pinksterpreek van Petrus in Handelingen 2, die 
preek was helemáál niet tactvol, maar 3000 mensen lieten zich wel dopen... 

Om over na te denken
In vers 27 van deze brief wil Paulus nog één ding gezegd hebben: Leidt een leven waardig aan 
de verkondiging van de Christus (…) Je manier van leven kan zoveel uitmaken voor het 
doorgeven van het Evangelie. 
Van de week mocht ik met een aantal anderen voor iemand bidden die vele jaren geleden zijn 
kerk verlaten had vanwege nare onderlinge ervaringen. Ik realiseerde me wat 'n wonder het is 
dat God er 'ergens diep van binnen' nog was en de man toch nog open kon staan voor gebed. 
En ik realiseerde me ook wat een verantwoordelijkheid we steeds – voortdurend – hebben 
voor elkaar in de gemeente. 

Gebed
Heer, ik bid U dat onze liefde, mijn liefde, nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder 
inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden, waarop het aankomt en we rein en 
onberispelijk zullen zijn tegen de dag van Christus. Tot Uw eer. Amen!

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-1,6


vrijdag 6 oktober 2017

Onderscheiden waarop het aankomt

Weten wat echt belangrijk is?!

Ik bid dat u meer en meer van liefde zult overvloeien, zodat u een diep geloof en inzicht in de 
dingen van God zult krijgen. Ik wil dat u scherp kunt onderscheiden waar het op aankomt 
(Filippenzen 1: 9-10, Het Boek).

Onderscheiden waar het op aankomt. In de Bijbel in gewone taal staat: dan weten jullie wat 
echt belangrijk is. Weet u, weet jij wat echt belangrijk is, als het er op aankomt? Deze vraag 
doet mij denken aan het verhaal van de professor en de pot met knikkers. 

Een professor pakte toen hij zijn les begon een grote, lege glazen pot en begon deze te vullen 
met knikkers. Toen er geen knikker meer bij kon, vroeg hij zijn leerlingen of de pot vol was. Ze 
antwoordden dat het zo was. Toen pakte hij een doos met kralen en vulde daarmee voorzichtig 
de open ruimtes tussen de knikkers. Opnieuw vroeg de professor of de pot vol was. Ja, iedereen 
zag dat nu de pot echt vol was. De professor nam een doos met schelpenzand en gooide het in 
de pot. Het zand vulde alle ruimte op tussen de knikkers en de kralen. “Is de pot nu echt vol?”, 
vroeg de professor. Iedereen zei volmondig “Ja”. De professor haalde onder zijn lessenaar een 
fles wijn tevoorschijn. Hij opende de fles en schonk de wijn in de pot waar het alle ruimte tussen
de zandkorrels opvulde. De studenten begonnen te lachen. 

De glazen pot is een metafoor voor ons leven. De knikkers staan voor alle belangrijke dingen in 
je leven. Familie, vrienden, kinderen, passies.... dingen die zin en invulling geven aan het leven.  
Zelfs als er niets anders meer was op de wereld, zou je leven toch gevuld zijn. De kralen zijn de 
andere dingen die van belang zijn en die je iets kunnen schelen zoals bijvoorbeeld je baan, je 
auto of je huis. Het zand is al het andere, oftewel zaken die er minder toe doen. Als je de pot 
begìnt te vullen met zand, is er geen plaats meer voor de knikkers of de kiezelstenen.

Weet jij wat echt belangrijk is? En besteed jij daar ook je tijd en energie aan? Als je al je energie
besteedt aan kleine, onbelangrijke dingen, dan zal er nooit plaats en ruimte zijn voor de zaken 
die echt belangrijk zijn. Dan heb je geen tijd over om te bidden of de Bijbel te lezen, om 
voldoende tijd en aandacht te geven aan je familie en vrienden, en om te zien naar elkaar. Dan 
vul je je leven met ‘zand’ en blijft er onvoldoende tijd en aandacht over voor het volgen van 
Jezus, voor Bijbellezen en gebed, voor omzien naar elkaar. 

Paulus bidt voor de gemeente van Filippi dat zij mogen groeien in liefde. Groeien in liefde zodat
zij steeds meer beseffen wat echt belangrijk is in het leven. En dat geldt nu nog: ook wij mogen 
bidden dat Jezus ons duidelijk maakt wat echt belangrijk is in ons leven!

Eén van de studenten stak haar hand op en vroeg naar de metafoor van de wijn. De professor 
glimlachte. "Ik ben blij dat je het vraagt. De wijn toont slechts aan dat hoe vol je leven ook is, er
altijd wel plek is om samen met een vriend of dierbare te genieten van een goed glas wijn.”

Om over na te denken
Wat is voor jou echt belangrijk in je leven?

Gebed
Here God, wilt U mij met uw Geest vervullen zodat ik steeds meer mag groeien in uw liefde. 
Wilt U mij het geloof en inzicht geven te leren onderscheiden wat echt belangrijk is.
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zaterdag 7 oktober 2017

Afgelopen zondag sprak Wigle Tamboer in De Meerkerk over 'Onderscheiden waarop het 
aankomt', naar aanleiding van de brief van Paulus aan de Filippenzen, verzen 1:3-6, 9-11. 
Onderscheiden waarop het aankomt (om te kunnen toetsen welke dingen verschil uitmaken, 
staat in de Naardense Vertaling). Om dat te bereiken bidt Paulus om steeds meer overvloedig te
mogen zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid. 
Paulus bidt met blijdschap voor de gemeente vanwege hun deelhebben aan de prediking van 
het Evangelie, van Christus. Dát is waar het op aankomt en wat het verschil maakt, zo blijkt uit 
de brief van Paulus. Hoe belangrijk is het fijnzinnig te zijn en te onderscheiden waarop het  
aankomt, zowel binnen als buiten de gemeente. En wat te denken als je in de frontlinie staat en
het Evangelie op weerstand stuit en tegenkracht oproept! 

De brief aan de Filippenzen (de gemeente die Paulus eerder zelf stichtte) richt zich zowel op 
Christus als op de gemeente. Ons gemeenteverbond heeft dezelfde insteek. Zo lezen we daarin 
onder andere: 
In onze persoonlijke levens zoeken we een dagelijkse, persoonlijke wandel met de Heer. Daarbij
verlangen we een getuige te zijn van Hem die ons riep het Evangelie uit te dragen. 
Zo verlangen we samen te werken om de roeping van de individuele gelovige alsook die van de 
Gemeente van Christus in haar volheid gestalte te geven in deze wereld. 
Aldus verlangen we, in ons persoonlijke en gemeentelijke leven, de liefde en genade van God, 
in onze Here Jezus Christus, rijkelijk te ervaren, niet alleen voor onszelf, maar voor een ieder 
die de Heer op onze weg leidt. Dit alles, opdat God verheerlijkt moge worden en alle dingen 
mogen zijn, uit Hem en door Hem en tot Hem! 

Wat heeft jou geraakt in de dienst? 

Waarom zou Paulus voor de gemeenteleden bidden om helder inzicht en alle fijngevoeligheid? 

Wat houdt fijngevoeligheid in jouw leven in? Betrek je het (ook/vooral) op het verschil maken 
door middel van het Evangelie? 
Zie je 'helder inzicht en alle fijngevoeligheid' als belangrijk voor binnen en buiten de 
gemeente? Heb je van beide voorbeelden uit je eigen leven (waar het goed ging of juist niet)? 

Laten we bidden om helder inzicht en fijngevoeligheid, voor onszelf en onze medechristenen  
binnen en buiten de gemeente en voor hen in de frontlinies.  

************ 
Morgen spreekt Joop Strietman in De Meerkerk over: Jezus weerspiegelen in vrijgevigheid. 
Bijbellezing: 2 Korinthe 9:6-7 (NBV).

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.

 ******************* 
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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.


