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maandag 18 december 2017

Storm voor de stilte  

Doorn in het vlees

‘En opdat ik mij door het allesovertreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is
mij een doorn in het vlees gegeven…’ (2 Korintiërs 12:7 HSV) 

Het is niet moeilijk om aan de haal te gaan met een bijbeltekst. Met een beetje knip- en 
plakwerk kun je de Bijbel voor je laten spreken, laten buikspreken – zogezegd... 

Wat doe ik om te voorkomen dat ik een tekst onjuist gebruik of interpreteer? Ik bestudeer elke 
tekst in de context en informeer me over de tijd en omstandigheden waarin deze tekst 
geschreven werd. 

De woorden over Paulus’ doorn in het vlees zijn op tal van manieren uitgelegd. Wat deze 
pijnlijke kwelling ook precies geweest is – er zijn allerlei interessante suggesties gedaan – de 
waarheid is: we weten het domweg niet. 

Waarschijnlijk blijft Paulus bewust vaag over de precieze aard van zijn kwelling. De verwijzing 
naar ‘vlees’ doet vermoeden dat het om een pijnlijke lichamelijke kwaal ging. Paulus heeft tot 
driemaal toe gebeden dat God hem hiervan zou verlossen, maar dat gebed werd niet verhoord.
Of toch wel?

“Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in 
zwakheid volbracht.” (vers 9) Dit is het antwoord dat God aan zijn dienaar Paulus gaf: “Mijn 
genade is voor u genoeg.” Waarschijnlijk niet het antwoord waar de apostel om gevraagd had, 
mogelijk ook niet waar hij op gehoopt had – maar dit was wél het antwoord dat hij kreeg en 
waarmee hij genoegen nam.

Paulus had zelfs een conclusie getrokken over de ‘zin’ van zijn pijnlijke ongemak. De kwelling 
hield hem nederig, en dat kwam goed van pas, want hij voelde zich bijzonder bevoorrecht 
omdat God hem zoveel zicht gegeven had op hemelse geheimenissen (lees de context maar). 
De zwakte van Paulus betekende zijn kracht. Hij vertrouwde niet op eigen faam, inzicht of 
lichamelijk vermogen – hij leefde volledig uit de genade van God!

Om over na te denken
Kun je anders leren kijken naar ongemakken en kwellingen in jouw leven? Zou je het antwoord 
kunnen accepteren dat Paulus kreeg? Paulus had zorgen over de gemeente – lees maar verder 
in dat hoofdstuk. Zou dit ook een deel van zijn pijn geweest kunnen zijn?

Gebed
Vader, we leven in een gebroken wereld. Niet alles wordt nu meteen al hersteld. Uw genade is 
genoeg!  

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Korintiers-12:7


dinsdag 19 december 2017   

Storm voor de stilte  

Hier ben ik: gezegend door de stormen heen

“Hij drijft uiteen wie zich verheven wanen.” 
Ook deze vertaling is mogelijk, zegt de NBV: “De plannen van hoogmoedigen stuurt Hij in de 
war.” (Uit de lofzang van Maria; Lucas 1:51b)

Omdat God grote plannen had met het leven van Paulus - God wilde hem namelijk tonen 
hoeveel hij lijden moest omwille van het Evangelie – kreeg Paulus een doorn in het vlees om 
hem nederig te houden. Want als hij zich zou verheffen en hoogmoedig zou worden, zou hij 
onbruikbaar worden voor God. God stuurt de plannen van de hoogmoedigen in de war, zingt 
Maria. Kijk maar naar het leven van Jona. Jona paste ervoor om de mensen in Ninevé te 
waarschuwen. Van hem hoefden ze niet tot inkeer te komen om gered te worden. Jona maakte 
een plan om te vluchten voor de opdracht van God en kwam prompt in een levensgevaarlijke 
storm terecht.

Soms roepen we de stormen in ons leven over onszelf af. We willen dat niet graag erkennen, 
maar als we een eerlijke blik in ons hart en onze ziel werpen, weten we wanneer we een 
verkeerde weg gelopen hebben. Of vanuit verkeerde motieven gehandeld hebben. Gelukkig 
woont God in ons hart, als we ons leven aan Hem gegeven hebben. Hij ziet nog eerder dan wij 
waar we geneigd zijn om trots te zijn. Of zelfzuchtig. Of onverschillig over het lot van anderen. 
En dan kan Hij het laten stormen. Een briesje is soms al genoeg om tot inkeer te komen. Maar 
soms is er een heftige storm nodig om ons terug te brengen op onze knieën. 

Soms stormt het ook zonder dat wij ‘erom gevraagd hebben’. Maria zou een stormachtig leven 
krijgen nadat ze uitverkoren was om de Messias op de wereld te zetten. De meest gezegende 
onder alle vrouwen vroeg hier niet om: onder moeilijke omstandigheden moeten bevallen. 
Vluchten met een baby naar het buitenland. En toezien hoe haar zoon onder de meest 
gruwelijke omstandigheden vermoord werd. 

Gezegend ben je, als je kunt zeggen: hier ben ik, Heer, doe maar met mijn leven wat U wilt. Ik 
ben van U. Ik wil uw dienaar zijn. En ik weet dat ik veilig ben bij U.

Paulus en Jona werden door God naar dat punt gebracht. Maria was al van jongs af aan bereid 
om te volgen. Allemaal werden ze door de stormen heen geleid, gebruikt en gezegend.

Gebed
Here, U heeft machtigen van de troon gestort en eenvoudigen verhoogd. Help ons dicht bij U te
blijven en eenvoudig U te volgen in alle plannen die U met ons heeft.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-1:51


woensdag 20 december 2017  

Storm voor de stilte  

God meer liefhebben dan genot

'Het genot zullen ze meer liefhebben dan God…' (2 Timotheüs 3:4b)

Wat hebben we het goed geregeld in Nederland. Zelfs in een sneeuwstorm als die van vorige 
week maandag wordt er binnen twee uur 10.000 kilometer afgelegd door de strooiwagens van 
Rijkswaterstaat om de belangrijkste wegen weer sneeuwvrij te maken. We denken vooruit en 
zijn op veel verschillende scenario’s voorbereid. Zo proberen we onvoorkomelijke 
omstandigheden zoals sneeuwstormen zo veel mogelijk te controleren om ervoor te zorgen dat
het zo min mogelijk ons leven verstoort. Wij doen er alles aan om ons niet stil te laten zetten. 
We hebben drukke agenda’s en een hoog tempo om vol te houden. Alles moet steeds sneller, 
efficiënter en ongemakken moeten zo veel mogelijk geëlimineerd worden. We streven naar 
afwezigheid van ongemak en aanwezigheid van genot. Onze maatschappij voedt ons dan ook 
met idealen als 'gemak dient de mens', en de 'het leven is maakbaar'.

Maar genot mogen we niet verwarren met geluk. Als genot ons gelukkig moet maken, dan zal 
het leven in elkaar storten als het leven tegenzit. Maar als volgelingen van Jezus zijn we ten 
diepste gelukkig door het kennen van onze Heer. Dat betekent dat zelfs als we gebukt gaan 
onder onstuimige stormen, we toch gelukkig kunnen zijn omdat Zijn stille vrede in ons hart de 
boventoon voert. Als we Jezus meer liefhebben dan genot, dan maken we ons niet meer 
afhankelijk van onze omstandigheden. 

Het is een valkuil om Jezus voor ons eigen karretje te spannen door Hem te zien als een van de 
vele middelen die ons genot moeten geven. Want dan zal ons geloof ineenstorten als Jezus ons 
niet meer het genot geeft wat we van Hem verwachten. Hij biedt ons iets aan wat dieper gaat 
dan oppervlakkig genot, namelijk de vrede van God die alle verstand te boven gaat en ons hart 
en onze gedachten in Christus Jezus bewaren. (Filippenzen 4:7)

Want als we geloven dat ons leven maakbaar is, dan zien we de storm als een probleem die we 
moeten controleren. Maar als we geloven dat ons leven door Jezus wordt vastgehouden, geven
we ons over aan Hem om ons in de storm te laten vormen. Natuurlijk mogen we genieten van 
het leven, maar in het nastreven van genot kunnen we God buitenspel zetten in ons hart. Maar 
als we Hem die ruimte geven om ons hart te vormen en meer te worden als Hij, dan zullen we 
merken dat we geen genotzoekers zijn, maar Godzoekers.

Gebed
Heer, U heeft niet geleden opdat wij niet meer hoeven te lijden, maar opdat wij ook temidden 
van het lijden worden als U. Maak ons meer als U zodat we zelfs in onze stormen kunnen 
bidden: 'niet mijn wil, maar Uw wil geschiede'. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-4:7
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Timoteus-3:4


donderdag 21 december 2017  

Storm voor de stilte  

Je naam in de hemel

Maria zei: “De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.” Daarna liet de 
engel haar weer alleen. (Lukas 1:38)
Ik heb de Heer driemaal gesmeekt mij van hem (engel van satan - doorn in het vlees) te 
bevrijden, maar Hij zei: “Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar 
in zwakheid.” Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van 
Christus in mij zichtbaar wordt. (2 Korintiërs 12:8,9) 

Twee bijbelteksten waarin de betrokkenen - in zeer ongemakkelijke omstandigheden - 
meegaan in wat de Heer in en door hen aan het doen is. Waarmee zij een belangrijke bijdrage 
leveren aan (de verspreiding van) het Evangelie. Eigen ongemakken moesten wijken voor het 
Evangelie. Niet wijken in de zin van dat die opgelost moesten worden, maar dat ze naar de 
achtergrond werden verplaatst waardoor dat niet meer in de weg zou staan.

Waar in de tweede tekst sprake is van een ongemak dat God niet weghaalde (terwijl door 
Paulus heen God vele wonderen deed!), is in Handelingen 19-21 sprake van een keuze die 
Paulus zelf in de hand had maar hij koos voor Gods wil. Hij was - gedreven door de Geest - op 
weg naar Jeruzalem, ondanks de zekerheid van gevangenschap en vervolging. De profeet 
Agabus voorzegde dat Paulus aan handen en voeten zou worden gebonden en aan de heidenen
zou  worden overgeleverd. Paulus' medestanders probeerden hem daarom over te halen niet 
te gaan, maar Paulus antwoordt: “Ik ben niet alleen bereid me in Jeruzalem gevangen te laten 
nemen, maar ook om er te sterven omwille van de naam van de Heer Jezus.” Toen deden de 
anderen er het zwijgen toe en zeiden “Laat gebeuren wat de Heer wil.” 

Laat gebeuren wat de Heer wil... In hoeverre spelen onze/mijn omstandigheden daarbij mee? 
Hoe kijken wij naar zegen? In Lukas 10 lezen we hoe de leerlingen op pad gestuurd waren om 
Gods Koninkrijk te verkondigen. Ze komen verheugd terug bij Jezus met de melding dat 'zelfs 
de demonen zich aan ons onderwerpen in uw naam'. Kun je je hun blijdschap voorstellen? Je 
bent op pad gestuurd met en voor de Blijde Boodschap van redding en als je dan voor je ogen 
ziet gebeuren dat het kwade het aflegt tegen het goede... Wow! Dank U! Maar Jezus zet het in 
het juiste perspectief: “Verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie onder-
werpen, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is.” (Lukas 10:20) 

Om over na te denken
Psalm 23 is zeer geliefd en veel aangehaald, zeker ook in troostvragende situaties. 'De Heer is 
mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets.' Maar na 'groene weiden, vredig water, nieuwe kracht 
en veilige paden' staat er ook: 'Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, 
want U bent bij mij.' en het eindigt in vers 6 met: 'Geluk en genade volgen mij alle dagen van 
mijn leven, ik keer terug in het huis van de HEER tot in lengte van dagen.' 
In hoeverre is deze hele psalm (dus inclusief in donkere dalen) deel van en steun in je leven? 
Hoe verheug jij je persoonlijk en met anderen 'omdat jullie naam in de hemel opgetekend is'?

Gebedssuggestie Heer, ik strek me uit naar uw zegen, zowel voor anderen als voor mezelf, 
maar laat onze aardse zegen het eeuwige niet in de weg staan; dank dat U altijd meegaat en 
verder kijkt dan wij kunnen. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-23
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-10:20
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Korintiers-12:8-9
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-1:38


vrijdag 22 december 2017

Storm voor de stilte  

Kerst = Goed nieuws

'… om te verkondigen het aangename jaar des Heeren.'  (Lukas 4:19)

Kerst 2017... een jaar van welbehagen? Ik weet niet hoe uw jaar geweest is, misschien was het 
niet zo aangenaam, maar moest u teleurstellingen, tegenslag of ziekte verwerken. Dan kan zo’n
'gelukkige' Kerst best onaangenaam zijn. 

Bovengenoemde tekst spreekt over een 'aangenaam jaar des Heeren'. In zijn eerste preek in 
de synagoge van Nazareth (N.B. waar zijn ouderlijk huis stond) haalt Jezus deze tekst aan die uit
de profetie van Jesaja komt (Jesaja 61:1) Hij wilde hiermee aantonen dat Hij de vervulling van 
die 800 jaar oude profetie is. Het ging in Jesaja ook niet om zomaar iemand die die rol zou 
vervullen, nee, het ging om de: gezalfde des Heeren of zoals Jesaja 61:1 zegt: 'De Geest des 
HEREN is op mij, omdat de HERE mij gezalfd heeft: Hij heeft mij gezonden.' De Messias die 
enkele hoofdstukken daarvoor nog moest lijden. Hij zal het volk bevrijden van het juk. 

Jesaja leefde als profeet in ballingschap, het volk leed onder de druk van de vijand.
Al eerder had hij het volk opgeroepen tot Hoop in het bekende 'Kerstevangelie' uit Jesaja 9:1: 
'het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien.' Er gloort Hoop aan de horizon, het 
loopt niet af met het volk in de ballingschap, zij krijgen een nieuwe kans.

Leven wij zelf ook vaak niet in duisternis? Bijvoorbeeld door schuld, bitterheid, wrok, trots die 
onze ziel gevangen houdt in donkerte? En waardoor we de heerlijkheid van de Kerstnacht niet 
kunnen ontwaren? De boodschap ook voor vandaag is: hoe diep je duisternis ook is, er schijnt 
Licht. Het gaat erom dat we ons tot dat Licht wenden en niet leven met de rug er naartoe. 
Jezus, die (zie Johannes 8:12) gezegd heeft: “Ik ben het licht voor de wereld”, roept ons om tot 
dat licht te komen. Weg uit de duisternis van ons eigen hart, op weg naar het Licht der wereld. 
Dan zal Kerst een 'aangename dag' zijn.

Mijn jaar was 'aangenaam' doordat het Licht doorbrak in mijn leven. Gods perspectief over ons 
leven kan ons weer rechtop zetten.

Vraag
Is er iets donker in jouw leven? En waar zie je het Licht?

Gebed
Heer God, doorbreek de duisternis in mij en open mijn ogen voor het heldere licht dat schijnt.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-8:12
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Jesaja-9:1
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Jesaja-61:1
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-4:19


zaterdag 23 december 2017

Afgelopen zondag sprak Patrick van der Laan over Lucas 1:28-30, 38 en 2 Korintiërs 12:7b-9a 
(beide NBV). Titel van de dienst:  Storm voor de stilte.

In de lezingen hebben zowel Maria als Paulus te maken met een hoogst ongemakkelijke of 
pijnlijke situatie. Maria krijgt te horen dat zij zwanger zal worden en een zoon zal baren. Haar 
bewonderenswaardige reactie is: "De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt 
gezegd.” Het andere Bijbelgedeelte vertelt het verhaal van Paulus die - zo zegt hij - om te 
voorkomen dat hij zich zou verheffen, een doorn in het vlees is gestoken. Met de reactie van de
Heer: "Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.”

Patrick liet zien dat een 'storm' in je leven geen aanwijzing is voor de afwezigheid van God. 
Zeker niet! Sterker nog: Stormen in ons leven kunnen een onderdeel zijn van een  
vormingsproces. Wanneer het ons laat zien dat we het niet alleen kunnen en het God de ruimte
geeft om te laten zien dat we het niet alleen hoeven te doen, brengt het ons in veel gevallen op
onze knieën, in aanbidding. 

Een ander voorbeeld is Jezus die in Getsemane tot drie keer toe bad om niet van de beker te 
hoeven drinken. Gods antwoord was in deze gevallen een 'Nee'..., niet omdat Hij het slechte 
met ons voorheeft, maar omdat Hij weet waar deze fase van storm ons zal brengen... in 
aanbidding en tot Zijn doel. 

Patrick sprak de hoop uit dat het ons in aanbidding brengt waarbij wij mogen ervaren dat Zijn 
genade ons genoeg is en dat Zijn kracht zichtbaar wordt in onze zwakheid. 

***** 

Wat heeft je geraakt in de dienst?  

Kun je benoemen wat voor jou 'stormen' in je leven zijn/waren? 
Wat doet of deed dat met je? 
Heb je na de storm of misschien wel in de storm stilte (van God) ervaren? 
Zo ja, op welke manier?
Zo nee, zie je kans om op ernaar op zoek te gaan? Waaraan denk je?

***************
Vanavond en morgen zijn er Kerstdiensten in De Meerkerk: 

Zaterdag:  om 20:00 uur en 22:00 uur diensten voor iedereen vanaf 9 jaar.

Zondag: om 10:00 uur een speciale Kinderkerst voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar.
Ook ouders en verzorgers mogen mee naar dit feest.
Tijdens Kinderkerst is er - in tegenstelling tot bij de avonddiensten – opvang voor 
baby's en peuters tot 4 jaar.  

om 20:00 uur en 22:00 uur diensten voor iedereen vanaf 9 jaar.

***************
Dit is de laatste Preek door de Week van het jaar. Het team wenst u een gezegende Kerst, een
fijne jaarwisseling en een goed begin van 2018 toe. DV vanaf zondag 14 januari mag u weer 
op ons rekenen. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Korintiers-12:7-9
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-1:28-38


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.


