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maandag 15 januari 2018

Elke zondag Nieuwjaarsdag!

Kerst voorbij?

Geboorteweeën zijn voorbij
Ik ben er nog – verzadigd
En in een zoete mijmerij
Voel ik mij begenadigd

Wat blijft er over van het Kind
Dat Zich zo sterk laat gelden

Ik weet mij zeer door Hem bemind
Met dank aan die vertelden

Het volle leven dringt zich op
Dat gaat de mens bepalen

Een iPhone veruit aan de top
Zo’n god vol wondertalen

De Geest Die hier mijn hart beheert
Verjaagt een angstig duister
Wat menigeen al is verleerd

De glorie van Zijn luister

De tijd is als een diamant
Geslepen – vol van schitter
Zijn gave van de overkant

Beschikt een tijdloos witter

Het Kind komt nu als Man voorbij
Zijn Woord verklaart Hem nader

Eén liefde overweldigt mij:
Mag Ik met jou naar Vader?



dinsdag 16 januari 2018

Elke zondag Nieuwjaarsdag!

Een nieuwe agenda

“Maar als de Mensenzoon komt zal Hij dan geloof vinden op aarde?” (Lucas 18:8)

In september kwamen de eersten al binnen in de boekhandel waar ik af en toe werk: de 
agenda’s voor het nieuwe jaar. In alle soorten en maten. Maar met één belangrijke 
overeenkomst. Ze beginnen allemaal met de zondag als de eerste dag van de week. En dus niet 
met de maandag, zoals de meeste agenda’s.

Voor sommige christenen is dat een principekwestie. En een reden om bij de christelijke 
boekhandel hun nieuwe agenda te kopen. Want de zondag is de eerste dag van de week, de 
dag waarop Jezus opstond uit de dood. De dag dat ons de mogelijkheid tot eeuwig leven werd 
gegeven. Niet zomaar iets. Het allergrootste geschenk; een geschenk met eeuwigheidswaarde.

Het doet me goed om christenen te ontmoeten die waarde hechten aan de zondag. Niet dat ik 
zou willen dat mensen terugkeren naar de druk van geboden en verboden, waardoor veel 
kerkgangers (logischerwijs) een hekel kregen aan de zondag. Maar toch. Waar zijn de zondagse 
schoenen en de zondagse jassen gebleven? Waar staan op zaterdagavond de schoenen op een 
rij om gepoetst te worden voor de volgende dag? Zijn we de zondag niet gewoon gaan vinden? 
Een dag als alle andere.

Toen Jezus terug ging naar de Vader vroeg Hij zich af of Hij het geloof nog zou vinden op aarde 
op de dag dat Hij weer terug zal komen. 

Hij zal niet zoeken naar gepoetste schoenen en ook niet checken of mensen wel of niet in de 
kerk zitten. Maar Hij zoekt wel naar mensen die gericht zijn op Hem, die Hem loven en prijzen 
en liefhebben om wat Hij heeft gedaan. Mensen die wandelen in zijn voetspoor. Die weten wat 
het Hem gekost heeft om naar deze aarde te komen. En die niets liever willen dan Hem eren 
met hun leven. Iedere eerste dag van de week. En alle dagen die daarop volgen. Steeds 
opnieuw. Om niet te vergeten. Om niet verdwaald te raken tussen de koopjes op koopzondag 
en de gekte van deze wereld. 

Hij zoekt naar mensen die hun hoop alleen gesteld hebben op Hem.

Gebed
Heer Jezus, gelukkig zijn er na ruim tweeduizend jaar nog steeds mensen die geloven in een 
God die regeert: over het leven, over de toekomst, over de hemel en de aarde. Houdt ons dicht
bij U en maak dat we nooit lichtvaardig met de eerste dag van de week omgaan. De dag dat de 
dood voor ons werd overwonnen. Wij eren en danken U, Koning en Heer.
  

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-18,8


woensdag 17 januari 2018

Elke zondag Nieuwjaarsdag!

Rust... want het werk is volbracht...

Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos, bent u nog een gevangene van uw 
zonden en worden de doden die Christus toebehoren niet gered. Als wij alleen voor dit leven op 
Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Maar Christus is werkelijk 
uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen. (1 Korintiërs 15:17-20)

Vorige week maakte Open Doors de ranglijst van christenvervolging bekend. Het geeft inzicht 
waar onze broeders en zusters het ongelooflijk moeilijk hebben om bij elkaar te komen en voor
hun geloof uit te komen. Het kost velen zelfs hun leven. Waarom komen ze dan toch bij elkaar? 
Omdat Jezus Christus uit de dood is opgestaan en daarmee ook hen en ons uitzicht op het ware
leven geeft. 
Onlangs maakte ik een uitvaartdienst mee in een soort gemeenschap die wel spreekt over een 
goddelijke verbondenheid en onderlinge liefde maar geen hoop of toekomst biedt voor 
mensen die (gaan) overlijden. Herinnerd worden door kinderen wordt er 'voortleven' 
genoemd. Ik wil absoluut niets ten nadele zeggen van andere 'geloven' of overtuigingen, zeker 
niet als er gestreefd wordt naar onderlinge liefde, maar ik heb er alles voor over om niet 
daarmee te hoeven ruilen! Tijdens die afscheidsdienst voelde ik de waarheid van Paulus' 
bovenstaande bijbeltekst. Wat zouden wij zijn zonder de opwekking uit de dood?! 

Zondag is dé dag om de opstanding van Jezus (en de komende van ons!) te gedenken en te 
vieren. In de beginjaren van het christendom werd de zondag ('de eerste dag van de week' of 
'de achtste dag') naast de joodse sabbat gehouden. De zondagsbijeenkomst was er (dus) door 
de opstanding van Jezus. Uiteraard zijn er aan het samenkomen ook andere heel goede dingen 
verbonden, maar het belangrijkste blijft de opstanding van Jezus (en ons). 

Paulus is vol van wat Jezus heeft gedaan. Hij is vaak een vervolgde christen geweest (lees 2 
Korintiërs 11:23-33 maar eens); hij koos er voor zich in te zetten om het Goede Nieuws door te 
geven, hij had er zijn leven voor over. Zo groot is het Goede Nieuws! God gaf de sabbat voor 
rust. God gaf zijn Zoon voor jou en mij. Wat zouden wij zijn zonder die gift? 

Om over na te denken
Wat zegt het jou dat Jezus zei dat Hij 'Heer is over de sabbat' (Matteüs 12:8) en ‘De sabbat is 
gemaakt om de mens, en niet de mens om de sabbat’ (Marcus 2:27)?
Hoe helpt de zondag jou om de betekenis van Pasen steeds dicht bij je te houden en daaruit te 
leven?

Gebed
Heer, dank U dat U ons schiep, niet om beklagenswaardig te worden, maar om blijvend te staan
en te gaan in een leven met U. Dank U dat U ons zo op het hart heeft dat U er zelfs uw Zoon 
voor gaf. Dank voor alle dagen dat we daarbij kunnen stilstaan.

 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Marcus-2,27
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Korintiers-11,23-33
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Korintiers-11,23-33
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Korintiers-15,17-20


donderdag 18 januari 2018

Elke zondag Nieuwjaarsdag!

Blijf naar de kerk komen!

Laten we elkaar moed inspreken, zodat we van elkaar blijven houden en de goede dingen 
blijven doen. Blijf ook naar de kerk komen. (Hebreeën 10: 24,25a Bijbel in gewone taal)

Blijf ook naar de kerk komen het staat er zo simpel. 

Wanneer ik met mensen spreek die door moeilijk periodes van hun leven gaan, heb ik vaak 
geen antwoorden of wijze raad, maar een luisterend oor en gebed. Maar er is één ding wat ik 
altijd zeg: Blijf naar de kerk komen. Want het wordt zeker niet beter door nu niet te gaan. 

Toen ik zelf door moeilijke tijden heen ging, te verdrietig, te moe en te veel tranen, kostte het 
me moeite naar de kerk te gaan. Maar ik wist ook: niet gaan, daar wordt het niet beter van. En 
ik ben gegaan! En wat hielp het mij, de liederen te zingen, soms niet mee te zingen omdat je 
het niet kon, dan wèrd er voor je gezongen, wat een zegen! En wat hielp het mij om met elkaar 
te bidden, de handen te vouwen. Wat hielp het mij om samen uit Zijn Woord te lezen, er verder
over na te denken. Wat hielp het mij, even een bemoedigend woord te horen, een vraag: hoe 
gaat het met je? Wat hielp het mij als mensen me rust en ruimte gaven. Wat hielp het mij dat 
mensen me moed inspraken zoals in de tekst van Hebreeën 10.

En nu kan ik op mijn beurt er weer voor die ander zijn, die ander moed inspreken, van de ander
houden en de goede dingen blijven doen. Tot zegen zijn voor die ander!

We vormen samen een gemeenschap van gelovigen, het samenkomen van Gods kinderen kan 
door niets vervangen worden. Elke zondag weer herinnerd te worden. Hij is de opgestane Heer.
Wat een wonder van genade!

Dat we nooit zullen vergeten
Wat een wonder van genade
En we zingen: halleluja
Halleluja amen

Gebed
Dat ik nooit het wonder van genade zal vergeten. Dank U, Here Jezus, U bent de opgestane 
Heer, ook deze nieuwe dag die voor me ligt!

https://www.debijbel.nl/bijbel/BGT/Hebreeen-10,24,25


vrijdag 19 januari 2018

Elke zondag Nieuwjaarsdag!

Waarop stellen we ons vertrouwen in het nieuwe jaar?

Jezus, Christus is dezelfde, gisteren, vandaag en altijd. (Hebreeën 13:8, GNB)

De wereld om ons heen is aan verandering onderhevig, klimaat, vrede en oorlog. Maar niet 
alleen op macroniveau ook op microniveau. In één week ging ik op kraambezoek bij mijn zoon 
en schoondochter en bezocht ik een ernstig zieke van onze kerk. Leven en dood beide hebben 
we niet in de hand. 

Natuurlijk sta je vol zelfvertrouwen aan het begin van je leven, je vertrouwt op veiligheid, 
welvaart, goede vrienden en bovenal op je gezondheid. Maar veel van de belangrijke dingen in 
het leven hebben we niet in de hand. Tegen die onzekerheid voor het leven bouwen we van 
alles in, verzekeringen, positief in het leven staan, vooruitgang in de medische wereld. En 
toch… ons levenseinde is een vast gegeven. Waar kunnen we uiteindelijk ons vertrouwen op 
stellen waarin we nooit beschaamd zullen worden? (Mensen, omstandigheden, ze kunnen ons 
tegen zitten.) Er is slechts één persoon: Jezus, die gezegd heeft: Ik ben… 
Denk eens terug aan de naam die Mozes meekreeg als hij vraagt: wie bent U? Dan antwoordt 
God: Ik ben die Ik ben, onveranderlijk altijd dezelfde, je kunt op Hem rekenen. 

In bovenstaande tekst staat over Jezus: Ik ben gisteren, heden en in eeuwigheid dezelfde. 
Gisteren... we hebben onlangs met Kerst teruggedacht aan zijn geboorte, maar in de preek van 
zondag ging het ook over zijn sterven en opstanding. We hoeven niet te blijven steken bij wat 
Hij voor ons in het verleden gedaan heeft. Nee, ook in het heden, in ons bestaan nu, wil Hij er 
zijn. Ons troosten, liefhebben, bemoedigen. Heb je die Jezus ontmoet in je verleden? Weet dan
dat Hij er ook nu voor je wil zijn. Hij is er ook heden voor een ieder. Hij blijft dezelfde, zal bij je 
blijven tot in eeuwigheid. Nooit, nee nooit zal Hij jou verlaten. 

Maar hoe kun je die aanwezigheid van Jezus nu ervaren? Onlangs zongen we daar prachtige 
liederen over. In Opwekking 717 staat:
'Stil, mijn ziel wees stil en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen, God omgeeft je 
steeds, Hij is er bij in je beproevingen en zorgen.' 
Dit lied is gemaakt n.a.v. Psalm 62:1: Waarlijk mijn ziel keert zich stil tot God, van Hem is mijn 
heil. 
De dichter spreekt zijn onrustige ziel aan, vermaant hem als het ware tot stilte. 
Je bent niet overgeleverd aan de omstandigheden die je ziel bespelen. Ik merkte de kracht van 
die rust bij een ernstig zieke. Toen ik hem vroeg hoe hij zo rustig kon blijven, zei hij: “Mijn 
HOOP is op God, aan de 'andere' kant is het leven zoveel beter dan hier.” 

In die rust mogen we in het nieuwe jaar de zorgen en beproevingen tegemoet gaan. 

Gebed
Wij komen vol vertrouwen tot U en vragen U: 'Vredevorst, vernieuw een vaste geest binnen in 
mij, die rust alleen in U', alleen op U vestig ik mijn Hoop. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-62
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Hebreeen-13,8


zaterdag 20 januari 2018

Afgelopen zondag hielden we in De Meerkerk onze Nieuwjaarsdiensten. Wigle Tamboer sprak 
over Lukas 23:55 - 24:9 (BGT). Titel: Elke zondag Nieuwjaarsdag!
Als we kijken naar Gods kalender dan zien we naast de grote jaarlijkse feesten in de Bijbel een 
feest dat we gemakkelijk over het hoofd kunnen zien: de zondag!
Voor de christenen van de eerste eeuwen was Pasen geen jaarlijks feest, maar was de zondag 
een wekelijks Pasen. Het was die eerste zondag na Goede Vrijdag die voor hen de Grote Dag 
was. Daarom dat Lukas in Lukas 24:1 ook zoveel nadruk legt op de eerste dag der week als de 
dag van de opstanding. 
In de preek schetste Wigle hoe belangrijk het is om een wekelijks moment te hebben om stil te 
staan bij zingeving. Anders gezegd: heb wekelijks een Nieuwjaarsdag-moment, waar je de oude 
week afsluit en de nieuwe met hoop en moed ingaat, geïnspireerd door het Goede Nieuws van 
Jezus Christus. 

***** 

Wat heeft je geraakt in de dienst?  

Is de zondag voor jou het ankerpunt temidden van alles wat er speelt in je leven en de wereld? 
Wat is daarin voor jou belangrijk voor het maken van een wekelijkse nieuwe start? 
Zie je mogelijkheden om - waar nodig - de zondag als ijkpunt van Goed Nieuws op te 
waarderen? Of anderen daarin te helpen? Waar verlang je naar?

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

Morgen spreekt Evert Jan Ouweneel in De Meerkerk over Efeze 1:18 (WB2012). 

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 
vragen. En neem je aantekeningen mee naar je volgende kringbijeenkomst.

GELOVEN BEGINT THUIS
Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en 
jongeren van morgen.  
Geloof is een belangrijk onderdeel van de opvoeding. Een tip: Stimuleer ook je kinderen hun 
Bijbel mee te nemen naar de kerk en praat met ze na over de onderwerpen waar zij deze 
ochtend over hebben nagedacht.

Peuters: Het kleine poortje (Marcus 10:24,25)

Kleuterbouw: Lofprijs en Aanbidding.
God zegt: als je tot Mij bidt, zal ik luisteren. (Jeremia 29 vers 12)

Onderbouw: Jezus groeit op, gewoon maar ook bijzonder. (Lucas 2:40-52)

Bovenbouw: Gebed: De bruiloft eerste wonder van Jezus (Johannes 2:1-12)

X-pact: Zending: De Liefde en Zonde en bekering

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Efeziers-1,18
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-2,1-12
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-2,40-52
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Jeremia-29,12
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Marcus-10,24-25
https://www.debijbel.nl/bijbel/BGT/Lucas-23,55


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.


