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maandag 30 oktober 2017

Buitengewone gewoontes

Belofte voor het 'hiernumaals'

Benut je tijd en energie om geestelijk in conditie te blijven. Lichaamsoefening is niet zo nuttig, 
maar de oefening van de geest is juist wel erg nuttig, het heeft een goede uitwerking op alles 
wat je doet. Dat zal je niet alleen in dit leven helpen, maar ook in het toekomstige. 
(1 Timotheüs 4, vers 7b en 8, Het Boek)

Een paar jaar geleden heb ik een belangrijk besluit genomen. Mijn bloeddruk was al jaren wat 
aan de hoge kant en ik vond dat ik daar eindelijk eens iets aan moest doen. Ik koos voor een 
gezondere levensstijl. In mijn geval betekent dat gezonder eten en meer bewegen. Sindsdien ga
ik elke dag op de fiets naar mijn werk. En maak ik er een gewoonte van om in mijn 
middagpauze een half uurtje buiten te lopen. Als het wat regent, heb ik op mijn werk wel een 
goede paraplu liggen. 

Dat klinkt misschien mooi, maar eraan beginnen en het volhouden is een ander verhaal. Als je 
niet meteen resultaat ziet, kan het heel wat moeite kosten om je elke dag weer te houden aan 
je nieuwe levensstijl. Gelukkig merkte ik al vrij snel gunstige effecten van mijn nieuwe 
leefpatroon. Op mijn werk voelde ik me na het wandelen zowel fysiek als mentaal beter. 

De apostel Paulus geeft in de tekst van vandaag aan Timotheüs het advies om geestelijk in 
conditie te blijven. De uitwerking hiervan, zo schrijft Paulus, is niet alleen zichtbaar in ons 
toekomstige leven (hiernamaals), maar ook al in het 'hiernumaals'. Het heeft een goede 
uitwerking op alles wat we doen. We hoeven geen eeuwigheid te wachten op de positieve 
gevolgen van het geestelijk in conditie blijven.

Als ik kijk naar mijn ervaringen met wat we in De Meerkerk de schijf van vijf noemen (woord, 
gebed, zending, zorg en zegen), dan kan ik die goede uitwerking inderdaad zien. Als je iets in de
Bijbel leest, dan kun je het dezelfde dag vaak al toepassen of word je erdoor bemoedigd. En je 
gebed wordt niet alleen naar de hemel gestuurd, maar kan direct ook een goede uitwerking op 
je eigen hart hebben. En wat geeft het een voldoening om andere mensen door een bediening 
in de kerk tot zegen te zijn.

Is het 'geestelijk in conditie' blijven dan makkelijk? Dat niet. Paulus schrijft dat het tijd en 
energie kost en dat is ook mijn ervaring. Maar het vooruitzicht van de uitwerking, nu en in de 
toekomst, maakt het meer dan de moeite waard!

Om over na te denken
Hoe blijf jij geestelijk in conditie?

Gebedssuggestie
In Hebreeën 12 vers 2 worden we opgeroepen onze blik gericht te houden op Jezus, de 
grondlegger en voltooier van ons geloof. Juist als we het moeilijk vinden om vol te houden, wil 
Hij er voor ons zijn. Probeer Hem hier in je eigen woorden voor te danken.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Hebreeen-12,2
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Timoteus-4


dinsdag 31 oktober 2017   

Buitengewone gewoontes

31 oktober 1517, de dag die algemeen bekendstaat als de dag dat Maarten Luther zijn 95 
stellingen op de deur van de slotkerk te Wittenberg spijkerde. Ze veranderden onze wereld. 
Vandaag, 500 jaar protestantisme later, wordt op veel plekken in de wereld de gedenkwaardige
stellingname herdacht en gevierd. In boeken en op internet is veel te vinden over Luther en de 
reformatie. Preek door de Week wil vandaag graag danken voor de reformatie van het geloof 
die God met zijn Geest door Luther teweegbracht. 

Reformatie 500

Een mondige monnik van weleer
Heeft zich in klare taal verstout

De Roomse uitleg deed hem zeer
Want aflaathandel voelt benauwd

Luther maakte hiermee korte metten
Door het Woord het Woord te laten zijn
Zich tegen zieltjeshandel te verzetten
Genadebrood bleek het recht refrein

Hij raakte zienderogen in gevaren
Machthebbers van hun troon geduwd

De monnik wilde vrede bewaren
Een beeldenstorm nog niet geluwd

Door vrienden ontvoerd naar een kasteel
Creëerde de banneling in eigen zwerk

Vertaling van het Nieuwe Verbond geheel
Van Grieks naar Duits: een monnikenwerk

Het gelovige volk kon nu voortaan
Gezegend met een zuiver Woord
De Bijbel in Zijn kracht verstaan
Waarheid met liefde ongehoord

Woorden van Luther waaierden uit
Grenzeloos zijn kerken gereformeerd

Alleen geloof ligt in Gods raadsbesluit
Met hoofd en hart wordt Hij geëerd.  



woensdag 1 november 2017  

Buitengewone gewoontes

Kan het misschien wat gemakkelijker?

Weet u niet dat van de atleten die in het stadion een wedloop houden er maar één de prijs kan 
winnen? Ren als de atleet die wint. (1 Korintiërs 9:24)

'Weet dat er maar één de prijs kan winnen.' Vaak is dat zo en daarom wordt er verbeten om de 
hoogste plaats gestreden. Maar het kan ook anders. Op 14 februari 1956 werd een 
Elfstedentocht gereden. De vijf koplopers sloten een pact en gingen arm in arm de finish over 
in Leeuwarden. Vijf winnaars! De Elfstedenvereniging vond dat dat niet kon en besloot 
helemaal géén winnaar uit te roepen. Ik denk niet dat dat op bijbelse gronden gebeurde, maar 
Paulus heeft het er wel over in 1 Korintiërs 9:24. Terwijl we uit zijn brieven en leven weten dat 
hij er alles voor over heeft dat allen die prijs halen! (Het is eerder bijbels om wel met vijf of 
meer over de eindstreep te komen!) Een mooi voorbeeld van het belang van lezen in de 
context. Ga niet met een enkel vers aan de haal, maar neem de Bijbel erbij om er meer over te 
weten en foute gedachtegangen te voorkomen. In de verzen na de bijbeltekst staat: 25 
Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt beheerst zich in alles; atleten doen het voor een 
vergankelijke erekrans, wij echter voor een onvergankelijke. 26 Daarom ren ik niet als iemand 
die geen doel heeft, vecht ik niet als een vuistvechter die in de lucht slaat. 27 Ik hard mezelf en 
oefen me in zelfbeheersing, want ik wil niet aan anderen de spelregels opleggen om uiteindelijk
zelf te worden gediskwalificeerd. 
Paulus gebruikt het voorbeeld van de atleet om te laten zien wat nodig is om DE (!) prijs te 
halen. Daarvoor geeft hij handvatten. Je leest ze in de verzen 25-27. 

Remy Splinter sprak zondag over gewoontes. Wie heeft ze niet? En hoewel dat kan leiden tot 
onnadenkend dingen doen, kunnen gewoontes heel goede hulpmiddelen zijn. Een bekend 
voorbeeld: eten is goed en nodig en als de mogelijkheden ervoor zijn (zoals in Nederland) is het
goed om er een gewoonte van te maken. Zou het anders zijn met geestelijk voedsel? 

Remy gaf mooi aan wat de beste volgorde is om te komen tot goede gewoontes: eerst 
vaststellen wat je wilt en goed voor je is om er dan – om het gemakkelijker te maken en met 
minder moeite te doen... – een gewoonte van te maken. 

Om over na te denken
Denkend aan wat Paulus als doel geeft: 'de dag van Christus wanneer Hij het goede werk in ons
voltooit' (Filippenzen 1:6): Wat zijn voor jou dingen die je graag wilt en die goed voor je zijn en 
waar je een gewoonte van kunt maken? Hoe zou je dat willen opzetten of verbeteren? Wil je 
anderen erin betrekken om samen sterker te staan? Zo ja, aan wie denk je?

Gebed
Heer, dank voor de mogelijkheden om wat we willen bij het verwerkelijken van uw doel te 
vergemakkelijken. Dank bovenal voor uw nabijheid, kracht en ondersteuning daarin. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-1,6
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Korintiers-9,24


donderdag 2 november 2017  

Buitengewone gewoontes

Gewoonte-vorming

“Train ze om alles te doen wat Ik jullie heb gezegd.” (Mattheus 28:20 in andere woorden)

Afgelopen zondag liep ik weer in de val. Vanuit gewoonte ('oude mens') reageerde ik op 
autoriteit, met een houding van 'Ik zal je met gelijke munt terugbetalen.' Een allesbehalve 
vriendelijke reactie. Een 'gewone' reactie, hij was eruit voor ik er erg in had. Later dacht ik 
erover na. Hadden we enkele weken terug niet gesproken over 'goede woorden spreken?'

Gewoontes, ze zijn vaak ongrijpbaar voor je gevoel. Is het bovenstaande gebod om te doen 
zoals Jezus zei dan wel haalbaar? 

Gewoonte-vorming, je bereikt het niet door uiterlijke aanpassing en belijden van de juiste leer 
zonder daden. Jesaja   29:13 zegt: 'Dit volk eert mij met woorden, ze bewijzen mij slechts 
lippendienst, maar hun hart is niet bij mij.' Je kunt de juiste leer hebben maar in je gedrag toch 
niet veranderd zijn.
Als we te veel nadruk leggen op uiterlijke aanpassing (sociale druk?), vergeten we dat de wortel
van onze verkeerde gewoontes dieper ligt. Jezus zei in Matteüs 15:19: “Want uit het hart 
komen kwaadaardige overwegingen…” Daar ligt de bron, dus willen we veranderen,  dan zullen
we de bron moet aanpakken.

Hoe kunnen we zondige gewoontes dan wel veranderen? Is het niet door het besef en de 
aanvaarding van de innige liefde van de Vader en (daardoor) een einde maken aan onze 
natuurlijke reacties? Een hervorming in ons denken. Vaak denken we dat we geen vat hebben 
op onze gedachten, dat ze ze maar komen en gaan. Maar met onze wil kunnen we ons denken 
bewust ergens op richten. Zo ook op de liefde van God voor ons. Lees Psalm 16: 5-11 met 
daarin vers 8: Steeds houd ik de HEER voor ogen, met Hem aan mijn zijde wankel ik niet.

Het tweede is een eind maken aan onze natuurlijke reactie. Bekering is ook: nadenken over hoe
je gedachten zijn en die veranderen. Zonder de inwerking van de Heilige Geest kunnen we dit 
proces van verandering van gewoonten niet voltooien. Hij is het die in ons zijn vrucht schenkt: 
liefde, blijdschap, vrede, geduld... (Galaten 5:22-23)
De Bijbel zegt niet precies hoe we die gewoonte kunnen ontwikkelen, er is geen formule voor, 
daarvoor zijn ze te specifiek gericht op elk persoon. Wel geeft Paulus aan dat het verder gaat 
dan onze houding en daden, nl. in ons karakter. In Collossenzen   3:5 zegt hij: 'Laat al wat aards 
in u is afsterven', hij vervolgt in 9-10: 'u moet u kleden met...' Ofwel een nieuwe 'jas' aandoen.

Tenslotte, wat kan ons helpen om die gewoontes te vormen? Als ik kijk naar het leven van 
Jezus, dan zie ik: afzondering, stilte, meditatie van het woord, en gebed. Zijn dit niet de dingen 
die de macht van onze vanzelfsprekende reacties verbreken en ons hart openen voor reacties 
die passen in de sfeer van het koninkrijk?

Vraag
Hoe kunnen we groeien naar de hartsgesteldheid waar Jezus ons op wijst? En welke gevolgen 
kan die verandering van het hart hebben op onszelf, onze relaties en omgeving ? 

Gebed 
Neem mijn leven; laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Kolossenzen-3,5
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Galaten-5,22
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-16,5
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-15,19
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Jesaja-29,13
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-28,20


vrijdag 3 november 2017

Buitengewone gewoontes

Onderdanig? 

Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, en buit de geschikte 
tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de 
wil van de Heere is. En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld
met de Geest, en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing 
voor de Heere en loof Hem in uw hart, en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de 
Naam van onze Heere Jezus Christus. Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. 
(Efeziërs 5:15-21 HSV)

Deze woorden komen uit de Herziene Statenvertaling. Ik krijg eerlijk gezegd een ongemakkelijk 
gevoel als ik dit lees. Wat zegt dat over dit bijbelgedeelte? Wat zegt het over mij?

Misschien komt het door de plechtige taal. Ik weet niet of ik wel ‘nauwgezet wil wandelen’. Ik 
ben niet voor losbandigheid, begrijp me goed. Maar moet ik spreken met psalmen, lofzangen 
en geestelijke liederen? Nou vooruit, laat het me proberen. Maar ‘elkaar onderdanig zijn in de 
vreze Gods’… kan dat nog wel in 2017?

Het is goed om tijdens het bijbellezen te bedenken dat de woorden in een specifieke tijd en 
context zijn geschreven. Maar het is te gemakkelijk om aanwijzingen weg te wuiven als ‘niet 
meer relevant voor vandaag’. Misschien zijn we wel verblind door onze eigen verlangens, door 
de ‘eisen van de tijd’ en door de mening van de massa? 

Zal ik eens eerlijk proberen om deze woorden te vertalen in praktische aanwijzingen voor 
mezelf? 

Gedraag je. Spreek en handel verstandig. Maak goed gebruik van de tijd die je gegeven is. 
Breng licht in de duisternis. Stem af op die zachte stem van Gods Geest en lees zijn Woord. 
Gooi goede voorschriften niet overboord door los te gaan en alles te doen wat je leuk en lekker
vindt. Laat je vollopen met inspiratie, wijsheid en liefde van God en moedig anderen aan met 
positieve woorden. Zing liederen voor God, luidkeels met elkaar, maar ook zachtjes in je hoofd 
en in je hart. Wees dankbaar voor alles en richt je gebed tot Jezus, Hij die je zoveel goeds geeft.
Wees een vriend voor anderen, geef jezelf belangeloos en voel je niet te groot of te gewichtig 
om een ander te dienen.

Gebed
Heer, ik begrijp maar al te goed wat U vraagt. Help me te gehoorzamen.  

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Efeziers-5,15


zaterdag 4 november 2017

Afgelopen zondag sprak Remy Splinter over 'Buitengewone gewoontes', met als bijbellezing: 
1 Korintiërs 9:24-27. In die verzen maakt Paulus een vergelijking met atleten die een wedloop 
lopen en roept hij ons op 'te rennen als de atleet die wint'. Daar is uithoudingsvermogen voor 
nodig en goed doseren van je krachten, oefening, zelfbeheersing, niet te veel pieken en dalen. 
De realiteit is echter vaak dat wanneer het gevoel van inspiratie verdwijnt, het moeilijk blijkt 
om de goede voornemens vol te houden. Je wilt van 0 naar 100 in een keer, maar het moet 
beginnen met de eerste stap. Niet gericht op de sprint, maar op de marathon. 

Remy wees op het verschil tussen denken in projecten (met doelen) en gewoontes. Projecten 
zijn goed maar zijn niet het doel. Ze dienen een doel, een doel dat we – zo zegt Paulus in 
Filippenzen 3:12-14 – niet uit het oog mogen verliezen. Twee hoofdstukken eerder noemde hij 
dat doel: de dag van Christus wanneer Hij het goede werk in ons voltooit (Filippenzen 1:6). 

Remy legde uit dat gewoontes ons kunnen helpen omdat als we ze eenmaal hebben, we er 
steeds minder moeite voor hoeven te doen om een buitengewone wandel met God 
gewoon(te) te laten worden in ons dagelijks leven. 

*** 
Wat heeft je geraakt in de dienst?  

Heb je ook ervaren dat door het aanleren van gewoontes, we het onszelf gemakkelijker maken 
om Hem meer de ruimte te geven en moeilijker om de mist in te gaan? 
Aan welke gewoonte(s) denk je? 

Hoe krijg jij het voor elkaar om gewoontes niet 'gewoontjes' te laten worden en te laten 
verwateren? Hoe kun je – bijvoorbeeld in het lezen van de Bijbel, je gebed, een bediening 
(binnen of buiten de kerk) – blijven beseffen hoe buitengewoon het is om met God te mogen 
spreken en leven? 

Als je gewoontes hebt aangeleerd of dat hebt geprobeerd, heb je dan van tevoren bepaald of 
die gewoontes realistisch en haalbaar zijn/waren? Zo ja, hielp dat om geïnspireerd door te 
gaan? 
Speelt het besef mee dat God, juist in de alledaagse 'gewone' dingen, van ons iets 
buitengewoons wil maken om steeds meer dat buitengewone een 'gewoonte' te laten zijn in 
ons leven? Heb je voorbeelden van zulke alledaagse dingen? 

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

Morgen zijn er diensten met dopen. Spreker: Wigle Tamboer. 

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

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

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-1,6
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-3,12
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Korintiers-9,24


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.


