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maandag 9 oktober 2017

Jezus weerspiegelen in vrijgevigheid

Geproefd en goed bevonden

En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar het zuivere Woord, opdat u daardoor mag 
opgroeien en gered worden, als u tenminste geproefd hebt hoe goed de Heere is. 
(1 Petrus 2:2-3)

Door de vele keuzes die we vandaag de dag kunnen maken ligt het gevaar op de loer dat we 
kieskeurig worden. We vinden het niet zo gauw goed en gaan voor het allerbeste.
Is het niet zo dat datgene waar het meest onze liefde naartoe gaat, we daar naartoe groeien?
De tekst van 1 Petrus 2 brengt ons verlangen naar het goede terug op de Heer.
John Piper zegt het zo: 'Het hoogste doel van de mens is God verheerlijken door eeuwig van 
Hem te genieten.'
Maar wat is daar voor nodig? 
Breek met je oude patroon. 'Leg af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle 
kwaadsprekerij' (vers 1). Het oude leven kan hinderlijk zijn in de groei van het geloof. Denk 
alleen al aan wat een kwaad bedrog en roddel kunnen doen. Wat kan zo’n zondig patroon de 
gemeenschap schaden. Na het afleggen van het oude volgt een positieve opdracht: 'verlang 
naar…' (vers 2).  Er wordt zelfs gesproken van een vurig verlangen. Zo sterk als een baby kan 
verlangen naar melk. Petrus moedigt ons aan om te groeien in geloof.

Groei komt door regelmatig gezonde voeding te nemen. Twee gedachten worden hier 
gecombineerd. Je bent christen geworden door het Woord en je zult door datzelfde Woord ook
groeien. Vurig verlangen, vergelijk eens met welk intens verlangen de baby de melk naar 
binnenzuigt. Denk eens terug aan hoe je het Woord tot je nam toen alles nieuw voor je was. 
Zoog je het niet op als een spons? Maar ook voor je verdere leven met God heb je die zuivere 
melk nodig; puur, want het Woord is zonder schadelijke stoffen. 

Dan vervolgt Petrus de tekst: “indien je geproefd hebt dat de Heere goed is”. De melk smaakt 
naar meer, want je proeft Gods goedheid. De aanhaling is uit Psalm 34:9: 'Proef en zie dat de 
Here goed is.'

Goedheid is een van Gods karaktereigenschappen, Hij is in heel zijn wezen goed. Die goedheid 
zien we het duidelijkst in de gave van zijn Zoon. God gunt ons het allerbeste in Zijn Zoon.
In het vervolg van het stuk doet Petrus ook de oproep: “en kom naar Hem toe als naar een 
levende steen, die wel door mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren”. 

Gods zegen is: goede woorden over je spreken. En wat hebben we dat nodig om te groeien in 
bevestiging: je bent mijn geliefde zoon of dochter.

Vraag
Heb je geproefd hoe goed God voor je is? Op welke momenten was dat? Wat betekent dat voor
je leven nu? 

Gebedssuggestie 
Bid en dank in eigen woorden; je kunt ook gebruikmaken van de woorden uit Opwekking 684: 
Spreek, o Heer, door uw heilig Woord, dat ons hart U hoort en verzadigd wordt. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-34,9
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Petrus-2


dinsdag 10 oktober 2017   

Jezus weerspiegelen in vrijgevigheid

Geven maakt gelukkiger…

Ik hoorde de stem van de Heer zeggen: “Wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan?” Ik 
antwoordde: “Hier ben ik, stuur mij.” (Jesaja 6:8)
Als je om hulp schreeuwt, zegt Hij: “Hier ben Ik.” (Jesaja 58:9b)

Afgelopen zondag sprak Joop Strietman over vrijgevigheid. Dat is vaak een moeilijk thema om 
over te spreken in de kerk omdat het snel aanvoelt alsof de kerk daar rijker van wordt en de 
kerkganger armer… en dat is iets wat we vaak niet willen. We geven liever een deel van wat we 
over hebben dan een deel van wat we vervolgens tekort zullen komen of denken tekort te 
zullen komen. 

Het gedeelte vanuit Jesaja laat zien dat de latere woorden van Jezus - “Geven maakt gelukkiger
dan ontvangen” (Handelingen 20:35) - voor het geestelijke leven werkelijkheid zijn. Waarbij het
geven in eerste instantie niet uitgaat van eigen geluk maar van het geluk van de ander.

Jesaja wordt in hoofdstuk 6 geroepen door God om als profeet op te treden voor Zijn volk. 
Jesaja spreekt dan de 'simpele' woorden uit: “Hier ben ik!” Met deze woorden geeft Jesaja 
echter zijn leven aan de Heer, zijn hele leven! Vergelijkbaar is het leven van hen die hebben 
gezegd tegen Jezus: “Ik wil U volgen, met heel mijn leven.” Dat bevat elk aspect van het leven; 
je tijd, je aandacht, je relaties, je bediening, je geld, je werk, je gebed, etc. Van al deze dingen 
zeg je dan in feite: “Hier heeft U alles, in het vertrouwen dat U het beste weet wat ik hiermee 
moet doen en dat U mij wilt leiden om hetgeen mij is toevertrouwd op de juiste wijze in te 
zetten.” 

En dat brengt ons naar het gedeelte dat geven gelukkiger maakt dan ontvangen. Als wij ons 
gehele leven hebben toevertrouwd aan Hem, dan lijkt het in eerste oogopslag dat het ons 
alleen maar iets kost, maar dan komen we bij de woorden van de Heer aan Jesaja in hoofdstuk 
58… Ons 'Hier ben ik' naar Jezus, geeft Zijn 'Hier ben Ik' aan ons en dàt is nou precies wat ons 
gelukkig maakt, rijker maakt… Jezus volgen kost ons ons leven met alles wat ons daarin is 
toevertrouwd, en daarmee geeft het ons het ware Leven met alles wat Hij ons daarin belooft.

Om over na te denken
Durf jij jouw leven totaal toe te vertrouwen aan God, vertrouwend dat Hij er altijd voor je is? 
Is Zijn 'Hier ben Ik' genoeg om in vertrouwen jouw 'Hier ben ik' te geven?

Gebed
Heer, komt U me tegemoet in de moeite om het leven en alles wat mij daarin is toevertrouwd, 
toe te vertrouwen aan U.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-20,35
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Jesaja-58,9
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Jesaja-6,8


woensdag 11 oktober 2017  

Jezus weerspiegelen in vrijgevigheid

Geef mij een groot hart

De Heer zegt: “Toen mijn volk nog jong was, hield Ik van hen. Net zoals een vader houdt van 
zijn zoon. Ik heb de Israëlieten teruggeroepen uit Egypte (…) Ze wilden maar niet begrijpen dat 
Ik voor hen zorgde! Ik was hun vader. Ik droeg hen in mijn armen, Ik leerde hen lopen. Ik was 
goed voor hen. Ik leidde hen vol liefde. Ik hield hen dicht tegen me aan. Ik was het die hun te 
eten gaf.” (Hosea 11:1,3,4)

God spreekt hier door de mond van de profeet Hosea. God laat zijn hart zien. Mijn liefde voor 
jullie is groot, zegt Hij. Mijn hart is vol medelijden. (Hosea 11:8b) Zoals een vader goed is voor 
zijn kinderen, zo heeft God voor zijn volk gezorgd. Maar de mensen liepen weg van Hem. Ze 
wilden niet luisteren, terwijl God hen alleen maar wilde zegenen. 

Onze God is een gevende God. Omdat Hij liefde is. En als wij zijn liefde beantwoorden, gaan we 
op Hem lijken. Dan gaan we ook geven en liefhebben. Ook de mensen die onze liefde niet 
verdiend hebben. Ook de kinderen die van ons weggelopen zijn. Ook onze broers en zussen die
gebrek lijden, of gevangen zitten en vervolgd worden. En zelfs die onaardige, oneerlijke collega.

Ik ken verschillende christenen die eronder geleden hebben dat ze te weinig liefde voelden en 
niet mee konden lijden met hun naasten. Ze wisten dat het van hen verwacht werd. Ze gaven 
wel, mondjesmaat, van hun tijd en hun geld. Maar als een verplichting. Niet met hun hart. En 
ergens wisten ze: dit klopt niet. 

Totdat ze gingen bidden en vragen om een groot hart. Een hart vol liefde. Liefde voor de 
mensen om hen heen. En God zegende hun vraag en gaf hun wat ze nodig hadden om met 
blijdschap te kunnen geven.

We hebben God nodig om te kunnen uitdelen. Hij geeft en wij geven door. Als wij overvloedig 
ontvangen, kunnen we overvloedig uitdelen. Niet omdat het moet. Maar omdat we er zelf zo 
ontzettend blij van worden.

Het grootste en het mooiste dat wij kunnen doen, is geven vanuit een hart dat overstroomt van
liefde. 

En als je die blijdschap niet kent, zoek dan eerst naar het hart van God. Hoe dichterbij je komt, 
hoe meer je gaat geven.  

Gebed
Dank U wel, Heer, dat U een liefdevolle, gevende God bent. Wat een voorrecht dat wij mogen 
geven vanuit de overvloed die U ons geeft.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Hosea-11


donderdag 12 oktober 2017  

Jezus weerspiegelen in vrijgevigheid

Je eigen zin doen

Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. 
Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft 
lief wie blijmoedig geeft. (2 Korintiërs 9:6-7)

Joop Strietman sprak zondag over vrijgevigheid. Een prachtige eigenschap. Toch? En zijn 
prachtige eigenschappen niet iets om naar te streven? 
Vrijgevigheid, een prachtige eigenschap maar een lastig onderwerp. Ik vraag me af: hoeveel 
mensen zouden van het thema gehoord hebben en toen direct opgesprongen zijn: 'dáár moet 
ik bij zijn?!’

Vrijgevigheid is een eigenschap van God. Hij heeft ons werkelijk alles gegeven om te leven: 
lichaam, ziel, geest, adem, lucht, licht, zwaartekracht en ga maar door, Hij gaf zelfs zijn Zoon! 
Vrijgevigheid gaat dus niet alleen om geld. Ooit woonde ik een dienst bij over vrijgevigheid 
waar in de preek werd gesproken over een Amerikaanse universiteit die op het moment dat zij 
dreigde om te vallen vanwege een miljoenenschuld, besloot van alle inkomsten 10% weg te 
geven. Vanaf dat moment namen de schenkingen enorm toe en werd de situatie met het jaar 
rooskleuriger. Mooi en waar gebeurd. Maar ik heb in de Bijbel niet kunnen vinden dat als je 
geld geeft aan kerk en goede doelen, God dan ook geld teruggeeft. Wel lees ik dat als je 
blijmoedig geeft, God je lief heeft. En dat is wel even belangrijker! 

Jezus' vrijgevigheid weerspiegelen... Vrijgevig zijn, het past bij Jezus, het hóórt bij Hem. Het is 
zijn gezindheid, zijn hartsgesteldheid, het beeld van de Vader zijn. Vrijgevig is overigens niet 
hetzelfde als veel geven, het is geven van wat je hebt vanuit je hart. Denk aan de arme weduwe
uit Markus 12:42. Wees niet bang dat wat je kunt geven aan financiën, tijd, aandacht of wat 
dan ook, te weinig is. 

Om over na te denken
In de Bijbel staan rijke beloften voor vrijgevige mensen, maar dat is wat anders dan beloften 
om (materieel) rijk te worden. Spreuken spreekt van het overvloedig verkwikken van je ziel. 
Wat zegt jou dat? Heb je ervaren hoe 'je ziel verkwikt werd' op zulke momenten? Heb je dat 
vast kunnen houden? Hoe? Of: waarom niet?
Als ik later rijk ben, dán..., als ik later meer tijd heb, dán... , als ik later...  (vul maar in), dàn... 
Zullen we dat maar even 'parkeren' en de tijd nemen om te kijken of op zoek te gaan naar de 
mogelijkheden van nu? Wat komt nu al bij je op? Kun je daar iets mee?

Gebed
Here God, dank dat we in alle vrijheid vanuit ons hart mogen geven van wat we ontvangen 
hebben. Help ons te kijken naar de mogelijkheden en om die van harte te benutten.  

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Marcus-12,42
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Korintiers-9,6


vrijdag 13 oktober 2017

Jezus weerspiegelen in vrijgevigheid

De logica van het geven

En dit zeg ik: Wie karig zaait, zal ook karig oogsten; en wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk 
oogsten.
Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want 
God heeft een blijmoedige gever lief.
En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in 
alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk. (2 Korintiërs 9:6-8)

Onlangs stond ik stil bij een verhaal uit de Bijbel dat je het liefst wilt overslaan. Het gaat om een
geschiedenis uit Handelingen 5, over Ananias en Safira, een echtpaar dat zwaar gestraft wordt 
voor het feit dat ze gelogen hebben over hetgeen ze aan de jonge kerk beloofd hebben. In die 
periode brachten de eerste christenen hun bezit bijeen om alles met elkaar te kunnen delen 
zodat niemand iets tekortkwam. Het was kennelijk geen verplichting om dit te doen, maar 
genoemd echtpaar had belangrijke informatie achtergehouden. Ananias en Safira stonden 
glashard te liegen over wat ze ontvangen hadden en wat ze daarvan aan de kerk weggaven.

Je moet er toch niet aan denken dat er in de hele kerkgeschiedenis op dezelfde strenge wijze 
was omgesprongen met alle christenen die niet geven wat zij beloven! 
De tekst boven deze overdenking geeft mij een paar sleutels in handen die me helpen deze 
geschiedenis beter te begrijpen. Ook helpen ze me om er lessen voor mezelf, voor vandaag, uit 
te trekken.

De logica van het geven is: als je niet investeert (zaait), dan haal je ook niets binnen (oogst). Ga 
niet beloven dat je iets geeft als je helemaal niet van plan bent om dat te doen. Geef omdat je 
wilt geven, omdat je gelooft in het doel waarvoor je geeft, omdat je steun wilt bieden aan een 
bepaald persoon of doel. Laat je niets afdwingen en geef niet met tegenzin: niet met een zuur 
gezicht maar met een royale lach!

En dan dat laatste vers – sla dat niet over! Als er Iemand is die blijmoedig en overvloedig geeft, 
dan is het onze hemelse Vader. Hij is bij machte ons zoveel te geven dat we overlopen van 
genade. En genade, dat woord is verwant aan ‘gratis’, maar ook aan ‘grace’ (‘grazi’- dank) en 
‘mercy’ (‘merci’ – dank). 

Gebed
Dank U, Vader, voor al uw gaven! Leer mij blijmoedig uit te delen.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-5
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Korintiers-9,6


zaterdag 14 oktober 2017

Afgelopen zondag sprak Joop Strietman in De Meerkerk over 'Jezus weerspiegelen in 
vrijgevigheid'. De Bijbellezing was: 2 Korintiërs 9:6-7 (NBV).  

Na het begin van het seizoen met de thema's 'Hij moet wassen, ik moet minder worden…', 
'Doen wat je niet kunt…' en 'onderscheiden waarop het aankomt', ging Joop concreet aan de 
slag met een belangrijk onderwerp dat mooi op de thema's van de vorige zondagen aansloot.

In de hele Bijbel kom je het onderwerp van vrijgevigheid tegen. In de wet wordt gesproken over
het geven van tienden. De tabernakel, de eerste en de tweede tempel zijn allemaal gebouwd 
met de vrijwillige gaven van de Israëlieten. In 1 Kronieken 29:9 staat: Het volk bracht zijn gaven
met vreugde, want men was van ganser harte bereid een bijdrage te schenken. 
De profeten, Jezus en de apostelen roepen ons allemaal op om vrijgevig te zijn. 

Rick Warren (Amerikaans senior pastor) schrijft in een van zijn boeken: “Het weggeven van 
mijn geld breekt de greep die het materialisme op mij heeft. De waarde van ons leven is niet 
gelegen in onze beroemdheid en faam, of in onze seksuele aantrekkelijkheid, of in de hoogte 
van mijn salaris, maar in wat ik voor anderen kan betekenen en in wat ik kan weggeven.”

Vrijgevigheid heeft niet alleen betrekking op geld, ook in andere zaken als aandacht, tijd en 
gebed voor anderen kun je vrijgevig zijn, of niet... Het is vrijgevig. 
Jezus was het ultieme voorbeeld van vrijgevigheid. Hij was vrij om al dan niet zijn leven voor 
ons te geven aan het kruis. Wat een geluk dat Hij ervoor koos om dat wel te doen!

2 Korintiërs 9:7 geeft de vrijheid ook aan:  Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, 
zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft. 
De woorden 'zo veel geven als hij zelf besloten heeft' vragen om een bewuste keuze, een 
weloverwogen beslissing. Je moet er over nadenken, je eigen overwegingen maken. Het best 
doe je dat met een biddend hart.

Wat heeft je geraakt in de dienst?

Ben je je ooit bewust geweest dat je met geven 'Jezus kunt weerspiegelen'? Wat zegt dat jou?

Op welke manieren ben jij een blijmoedige gever? Vanwaar de blijmoedigheid? Kun je daarmee
ook anderen inspireren? 

Hoe bepaal je aan wie of wat je wilt geven en in welke mate je dat wilt doen? 

************ 
Morgen spreekt Wigle Tamboer in De Meerkerk. Titel van de dienst: Opbouwende woorden, 
die goeddoen… Bijbellezing: Efeze 4: 25-32.

*******************
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/2-Korintiers-9,6


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.


