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maandag 6 november 2017

nieuw leven!

“Of weet u niet dat…?” 

Afgelopen week, 31 oktober was het Hervormingsdag. En dit jaar werd het met extra veel 
aandacht gevierd. Het was afgelopen week immers precies 500 jaar geleden dat de monnik 
Maarten Luther zijn protest aantekende tegen de gang van zaken in de kerk van zijn tijd. Hij kon
niet langer leven met een christenheid wiens geloof en leven hij op vele punten niet kon rijmen
met de kern van het christelijk geloof.

En zo besloot hij al die punten op een rijtje te zetten. Het werd een hele opsomming van in 
totaal 95 aandachtspunten. Het werden zijn - wat al snel genoemd werd - 95 stellingen. 
Daarmee hoopte hij zijn geloofsgenoten terug te brengen bij de kern van het christelijk geloof.

Was Luther uniek met zijn stellingen? Het feit dat we er 500 jaar later zoveel aandacht aan 
geven verraadt het antwoord. Het was heel uniek! Maar nieuw was het zeker niet.

Paulus tekende in Romeinen 6 eenzelfde protest aan toen hij ontdekte dat veel christenen in 
zijn tijd anders leefden dan met hun christelijk geloof gerijmd kon worden. Hij snijdt zijn protest
- zijn stelling - aan door een vraag te stellen: 

Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn 
dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is 
opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. 
(Romeinen 6:3,4 - NBG51)

“Of weet u niet dat…?” Met die vraag brengt Paulus zijn lezers terug naar de kern van hun 
geloof. De kern die in Romeinen 6 verborgen ligt in de betekenis van hun doop.

Afgelopen zondag kreeg ook ik die vraag gesteld. Het gebeurde  toen ik samen met vele 
anderen getuige was van de doop van een aantal broeders en zusters in de gemeente.

In hun doop werd ik bepaald bij mijn eigen doop… En daarmee bij de vraag of ik nog wel leef in 
overeenstemming met de betekenis van mijn doop. Het was alsof de Here me persoonlijk 
aansprak en de vraag stelde: “Weet je nog…?”

Gebed
Here, dank dat U ons zo liefhebt dat U ons steeds weer de vraag stelt: “Weet je nog…?” 
Mogen we daardoor leven uit U en door U en tot U, begraven met U door de doop in uw dood, 
opgestaan om te wandelen in een nieuw leven.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen-6


dinsdag 7 november 2017   

nieuw leven!

Mijn Redder én Heer

Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de 
genade. (Romeinen 6:14)

Bob Dylan zong het al op zijn  ‘bekeringsalbum’ Slow Train Coming: 

You're gonna have to serve somebody, yes indeed
You're gonna have to serve somebody.
Well, it may be the devil or it may be the Lord
But you're gonna have to serve somebody.

(Je zult iemand moeten dienen, het kan de duivel of de Heer zijn, maar je zult iemand moeten 
dienen).

Waarschijnlijk denken veel mensen dat ze niet dienen, maar leiden. Maar een goede leider zet 
zijn of haar capaciteiten in ten dienste van anderen. Jezus is de ultieme goede Leider – Hij liet 
bij de voetwassing zien wat dienstbaarheid en nederigheid is.

Wat je doet in gehoorzaamheid aan God en uit liefde voor je medemens is goed. Alles wat je 
uitsluitend doet om je eigen behoeften te bevredigen, indruk op anderen te maken, eer te 
ontvangen van mensen… brengt je verder bij God vandaan.

Ons levensdoel is: God leren kennen door zijn Zoon en door navolging van zijn volmaakte 
voorbeeld steeds meer op Hem te gaan lijken. Alles wat ons van dit doel wegtrekt is zonde. (NB 
de oorspronkelijke betekenis van het woord ‘zonde’ is: het doel missen). 

Je kunt zo geobsedeerd raken door zonde (of door de strijd tegen zonde!) dat je in al je berouw 
en ijver alsnog tijd en energie verspilt aan dingen die God helemaal niet van je gevraagd heeft. 
Wie is de Baas? Lees het Woord, stel je open voor het werk van Gods Geest, blijf groeien in de 
gemeenschap van gelovigen en je zult ‘als vanzelf’ gaan merken dat je dichter naar de Heer 
toegroeit. Het kost tijd, het gaat met vallen en opstaan, maar dit is wat de Bijbel bedoelt met 
heiliging (1 Thessalonicenzen 4:7).

Het offer van Jezus heeft ons vrijgekocht van de straf op de zonde (de dood). Dit is een feit dat 
je gelovig mag aanvaarden. 
Daarna is het goed om zonde te belijden, maar er wordt niet van ons gevraagd dat we daardoor
geobsedeerd blijven of er aan toe blijven geven. We zijn met Jezus méér dan overwinnaars! 
(Romeinen 8:37)

Om over na te denken
Jezus is Redder én Heer. Wie is Baas in jouw leven? Wie gehoorzaam je in praktijk?

Gebed
Heer, U wil ik dienen. U bent Redder én Heer! 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen-8,37
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woensdag 8 november 2017  

nieuw leven!

De grote scheiding

Naar het lichaam werd Hij gedood, maar naar de geest tot leven gewekt. (1 Petrus 3:18b)

Vrijdagavond liep ik hier door het winkelcentrum. Voor het leegstaande pand van de V&D zag ik
rijen verklede kinderen met hun ouders staan wachten om binnengelaten te worden. Het 
verlaten winkelpand was blijkbaar veranderd in een Halloween-spookhuis. Kinderen in buggy’s,
die nog maar net aan het leven begonnen zijn, lagen in zwarte pakjes, met witte 
doodsbeenderen erop, voor zich uit te staren naar de mensen om hen heen: net als zijzelf, 
geschminkt als de dood.

De dood doet er alles aan om ons in zijn macht te krijgen of te houden. Maar gelukkig hoeven 
we het niet op een akkoordje te gooien met de boze machten die bij de dood horen. Jezus 
heeft voor ons de dood verslagen toen Hij stierf aan het kruis. Op het moment dat wij dat 
geloven en ons leven afleggen in het water van de doop, staan we op in een hele nieuwe 
dimensie. Dan leven we als kinderen van God met Christus in de hemelse gewesten. Dan zijn 
we een grens gepasseerd waar de dood ons niet meer kan achterhalen. De dood kan die grens 
niet oversteken. 

Aan welke kant van de grens sta jij? De rivier waar we doorheen moeten om ons zondige leven 
af te leggen vormt de scheiding tussen leven en dood. Kunnen we niet meer zondigen als we 
ons leven aan God hebben overgegeven? Jawel. Ons lichaam kan de zonde soms nog voelen 
trekken. “Kom terug. Het was goed hier. Het voelde goed, toch? Eén keertje nog is niet zo erg..” 

Luister niet naar die leugens. Je kunt niet van twee walletjes eten. Als je overgestoken bent, 
blijf dan steeds kijken naar Jezus. Luister naar Hem en volg Hem. Kijk niet achterom. Het was 
niet goed waar je vandaan komt. Trap er niet meer in. God is licht en in Hem is geen spoor van 
dood of duisternis. 

Veel mensen die de dood en de duisternis opzoeken in een leegstaande winkel kennen de weg 
nog niet naar het licht. Laten wij ze voorgaan en het licht laten zien.

Vraag
Ben je de rivier al overgestoken? Zo ja, lukt het om de stem van de zonde te negeren en je ogen
gericht te houden op Jezus? Vraag je anderen om hulp en steun als dat nodig is?
Zo niet, wat maakt dat je de stap niet durft of wilt zetten? 

Suggestie voor gebed
Vertel God waar je naar verlangt en wat je nodig hebt. En dank Hem voor het eeuwige leven 
dat Hij ons aanbiedt. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Petrus-3,18


donderdag 9 november 2017  

nieuw leven!

Naar God kijken doe je niet achterom 

Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met Hem zullen leven, omdat 
we weten dat Hij, die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht 
meer over Hem. Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd; en 
nu Hij leeft, leeft Hij voor God. Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus 
Jezus levend voor God. (Romeinen 6: 8-11)

Zondag mochten we getuige zijn van 15 keer een doop. Iedere keer weer geweldig om te zien 
hoe mensen helemaal ondergaan en met de woorden van 'nieuw leven' weer boven komen. 
Een prachtig beeld: je oude 'ik' wordt in het water gedoopt en blijft daar achter -'dood'- en wat 
boven komt is je 'ik-in-Christus' die het oude achter zich laat en – levend voor God – nieuw 
begint. We hoeven niet meer achterom te kijken, maar mogen vooruit, in de richting van God. 
De doop tot vergeving van de zonden. Weg zonde, kopje onder, dood! Zonde is ‘af van God 
gaan', letterlijk je doel missen. Dát is weg. Schone lei! Zonder zonde opstaan om 'n nieuw leven
te gaan leven. Geen wonder die blije gezichten. Bij dopelingen, de bidders en andere mensen 
om hen heen èn in de hemel.

Petrus noemt in Handelingen 2:38 dopen en bekeren als bij elkaar horend: “Keer u af van uw 
huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor
uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden.” 
Bekeren, je leven neemt een kéér, de andere kant op, je keert je naar God. De doop is een 
belangrijke stap. Je neemt je voor niet meer terug te keren en laat dat ook aan anderen zien. 
Bekeer je, richt je op God en wat Hij voor je heeft. Doe afstand van alles wat niet goed is... daar
is de Heilige Geest voor nodig en die wordt dan ook geschonken. Gods Geest die onze geest 
doordrenkt. Waardoor nieuw leven werkelijk kan. Zoals Paulus zegt in Romeinen 6:4   Begraven 
met Christus in de doop, opgewekt om te wandelen in een nieuw leven. Waarbij we weten dat 
we in dat nieuwe leven niet moeten werken om de genade te verkrijgen, maar vanwege de 
overstelpende genade de goede werken willen doen... 

Om over na te denken
Bekering betekent voor christenen: je keren naar God en daarmee je afkeren van wat God niet 
welgevallig is. De Heilige Geest wil je daarbij helpen. Hoe? Misschien is een van de 
mogelijkheden wel als je voor de keuze staat iets (verkeerds?) te doen of dat te laten, je in je 
gedachten richting God op te stellen en Hem te zeggen wat je wilt gaan doen, Hem zo deel te 
maken van je gedachten, plannen en stappen. 
Wanneer betrek jij God in je plannen? Wat werkt dat uit? 
Keek je naar aanleiding van bovenstaande vragen even terug naar je eigen leven? Waaraan 
dacht je? 
Of houd je je altijd vast aan het niet meer terug hoeven kijken...? Waarom niet, waarom wel? 

Gebed 
Here God, wat een onvoorstelbare genade dat we niet meer hoeven terug te kijken naar ons 
oude leven, maar – vergeven zijnde – altijd vooruit mogen, met U voor ogen. Help ons daarin 
ook te blijven staan! 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen-6,4
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-2,38
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vrijdag 10 november 2017

nieuw leven!

Omring je met mensen die God toelaten in hun leven

Zolang de zonde macht had over de mensen, moesten alle mensen sterven. Maar nu wordt ons 
leven bepaald door Gods goedheid (genade). Nu ziet God ons als goede mensen en wil Hij ons 
het eeuwige leven geven, dankzij Jezus Christus, onze Heer.

Wat is nu de conclusie? Moeten we verkeerde dingen blijven doen, zodat God steeds kan laten 
zien hoe goed Hij voor ons is? Nee, natuurlijk niet! De zonde heeft geen macht meer over ons. 
Dan moeten wij dus ook niet doorgaan met het doen van verkeerde dingen! 
(Romeinen 5:21; 6:1-2, BGT)

Als dopelingen boven water komen, horen ze de woorden van nieuw leven. We lezen die tekst 
in Romeinen 6:3-4; daarin staat ook: wie gedoopt zijn in Christus, zijn gedoopt in zijn dood. Dat 
klinkt niet gemakkelijk, maar vers 5 helpt om het belang van de doop en de vergeving te 
begrijpen: Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. 

Van dood naar genade en het eeuwig leven. Pure genade, dankzij Jezus. Dan kun je van nieuw 
leven spreken. Ik gun alle dopelingen het gevoel dat ik had na mijn doop. Het gevoel 'van Hem 
te zijn' ging nog dagen door, het was een ongewoon heerlijke tijd. Het gevoel van toen is 
verdwenen, maar wat en Wie er achter zat en zit, niet! Dat is iets om vast te houden. Niet het 
gevoel. Dat hoeft er niet eens te zijn. 

Afgelopen week spraken we over de zonde die geen macht meer over je heeft. Weg zonde, weg
dood. Dank voor de genade. Leve het Leven! Maar Paulus zegt niet voor niets in de tweede 
tekst hierboven dat we 'niet moeten doorgaan met verkeerde dingen'. Want dat gevaar blijft op
de loer liggen, er wordt aan ons getrokken en we zijn niet perfect. Wie gaat nooit de fout in? 
Gelukkig is Gods genade groter dan welke schuld dan ook, maar voel je ook weleens schaamte 
of schuld voor de dingen die je deed als een loden last op je relatie met God? Ook na je doop? 

Waarom zeg ik dit? Wil ik de vreugde van de doop wat temperen? Nee, zeker niet! Ik zei al: de 
genade is groter dan wat dan ook. Maar hoe belangrijk is het dat we onszelf blijven herpakken 
en niet doorgaan met zondigen... zodat we terugkeren naar God! En hoe belangrijk is het dat 
anderen je daarbij kunnen helpen. 

Om over na te denken
Onlangs sprak ik iemand die in zo'n situatie terecht is gekomen. De relatie met God leek wel 
verbroken. Léék, want na verloop van tijd kwamen er allerlei mensen die hielpen die relatie 
weer te herstellen. Wat hebben we elkaar nodig om liefdevol elkaar aan te moedigen, wat is 
het belangrijk dat je omringd bent met mensen die God toelaten in hun leven en wat is het 
belangrijk dat mensen die God toelaten, mensen omringen.

Gebed
Here, dank voor uw genade. Dank voor het nieuwe leven en dank dat we dat met elkaar mogen
leven, om elkaar te steunen en op te bouwen en waar nodig terug te brengen bij U. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen-6
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zaterdag 11 november 2017

Afgelopen zondag vierden we in De Meerkerk de doop van 15 mensen, beter gezegd: 15 keer 
een doop omdat de doop heel persoonlijk is. Wigle Tamboer sprak over 'nieuw leven!' en 
gebruikte daarvoor de dooptekst van Romeinen 6:1-4. 

Wigle legde uit hoe de doop zich verhoudt tot het nieuwe leven. Paulus spreekt in Romeinen 6 
over genade. Opnieuw, want de rijkdom van deze genade was ook het grote thema van de 
voorgaande hoofdstukken.  
Hij stelt een voor ons misschien wel vreemde vraag over Gods genade: 'Betekent dit nu dat we 
moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen?' 
Sommige toehoorders misbruikten de genade van God om te blijven zondigen. Hun argument 
was dat als God zo vrij en rijk Zijn genade schenkt en daarmee zijn goedheid toont, dan kunnen
we dus prima blijven zondigen, want dan kan God zijn goede werk des te meer blijven tonen...
Om deze valse redenatie te ontkrachten, wijst Paulus op de betekenis van de doop waarin de 
diepste kern van ons geloof beleden wordt: de dood en opstanding van Jezus, die is ook onze 
dood en opstanding. 

In de doop zeggen we het: Jezus’ dood is onze dood, Jezus’ leven is ons leven.
Die twee gebieden van dood en leven zijn als het ware twee werelden. De ene wereld (en de 
machten en krachten die deze beheersen) heb je achter je gelaten, de andere wereld (alles wat 
je in Christus geschonken is) is je deel geworden.

Als evangelische christenen leggen we heel veel nadruk op het kruis. Die nadruk is goed en 
nodig; door de nadruk op het kruis wijzen we net als Luther op de genade van vergeving van 
zonden en de rechtvaardiging van God. Maar anno 2017 hebben we misschien net zo veel of 
wellicht wel meer nadruk nodig op de betekenis en het doel van Jezus’ opstanding en Zijn lege 
graf. Die nadruk kan maken dat we er meer en meer bewust van worden om vanuit Zijn 
opstandingskracht, in Christus te kunnen wandelen in een nieuw leven. 

*** 

Wat heeft je geraakt in de dienst?  

Wat zegt het jou dat Wigle de nadruk legde op het begrijpen en steeds meer begrijpen van de 
betekenis en het doel van niet alleen Jezus' dood, maar juist ook Zijn opstanding? 

De tekst bij het dopen spreekt van wandelen in een nieuw leven. Dat is geen sinecure in onze 
westerse, verre van christelijke  maatschappij anno 2017. De Reformatie van 1517 liet ons 
zien dat we onszelf niet kunnen redden, zelfs niet door de beste van onze goede werken. 
Hoe ga jij om met 'goede werken' en 'genade'? 
Betrap je je er weleens op dat 'goede werken' toch meespelen in het kunnen verdienen? 
Heb je daar voorbeelden van? Wat denk je als je het in de gaten hebt?
Als het bij jou niet (meer) speelt: weet je hoe dat komt/waardoor het veranderd is?

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

Morgen spreekt Peter Kos in De Meerkerk. Titel: Niets kan ons scheiden van Gods liefde.
Bijbellezing: Romeinen 8:31-39 (NBV)

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


