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maandag 12 februari 2018

Een heerlijke geur die leven schenkt

Aantrekkelijk

De koning gaf (..) opdracht een aantal Israëlieten van koninklijke en voorname afkomst naar 
zijn paleis te brengen. Het moesten jongemannen zonder lichamelijke gebreken zijn, 
aantrekkelijk om te zien, rijk aan kennis, ontwikkeld en met een scherp verstand, en bovendien 
geschikt om aan het hof te dienen. (Daniël 1:3,4a) 

De koning van Babylonië is op zoek naar mannen, die in alle opzichten geschikt en aantrekkelijk
zijn, om hem te dienen. Het hoofd van de hovelingen moet ze gaan zoeken tussen de gevangen 
genomen Israëlieten van voorname en koninklijke afkomst. Hij zoekt en hij vindt Daniël en zijn 
drie vrienden. Ze worden in drie jaar klaargestoomd voordat ze getest worden door de koning.

De koning merkt dat deze vier Judese mannen tien keer voortreffelijker zijn dan de wijze 
mannen uit zijn eigen koninkrijk. Waren ze van zichzelf zo goed en aantrekkelijk? 

Nee. God had ze geschikt gemaakt. Misschien hadden ze nooit gespijbeld en altijd goed hun 
best gedaan op school, maar dat ze zo geweldig in alles uitblonken, kwam doordat God hun 
wijsheid, kennis en verstand van alle schriften gegeven had. Bovendien kreeg Daniël ook nog 
de gave om dromen en visioenen uit te leggen.

God maakte deze vier mannen buitengewoon aantrekkelijk, omdat ze Hem, de God van Israël, 
trouw bleven. Tegen de druk en de verwachtingen van de (Babylonische) wereld in.

Wij zijn ook van voorname, Koninklijke afkomst. Wij zijn bijna goddelijk gemaakt door de 
Allerhoogste Koning. (Psalm 8) En deze Koning der Koningen zoekt onder miljarden schepselen 
naar mensen die in alle opzichten geschikt en aantrekkelijk zijn om in zijn koninkrijk te dienen. 
Niet verplicht, zoals Daniël en zijn vrienden. Maar uit liefde.

Niemand van ons is geschikt voor deze hemelse roeping. Maar God maakt ons geschikt, als we 
net als Daniël bereid zijn om dwars door alles heen God te gehoorzamen. Het kostte hem en 
zijn vrienden bijna het leven. Want wat voor de koning aantrekkelijk was, riep grote weerstand 
op bij anderen. Ze worden verleid om de God van Israël los te laten en te buigen voor andere 
goden. Maar de mannen wijken niet. Het kost ze bijna het leven. Maar de God die zij dienen 
redt hen van de leeuwen en het vuur. Het is die God die wij willen dienen. Waardoor wij 
aantrekkelijk worden voor de mensen om ons heen. Wetende dat het bij mensen ook grote 
weerstand kan oproepen. 

Gebed
Heer, maak ons aantrekkelijk voor de wereld om ons heen. Door ons heel dicht bij U te houden.
We willen trouw zijn en U dienen. Ook al valt de wereld over ons heen. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-8:6
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Daniel-1:3-4


dinsdag 13 februari 2018

Een heerlijke geur die leven schenkt

Het beste reukoffer 

Een vrouw die in de stad bekendstond als zondares had gehoord dat Hij (Jezus) bij de Farizeeër 
thuis zou eten, en ze ging naar het huis met een albasten flesje met geurige olie. Ze ging achter 
Jezus staan, aan het voeteneinde van het aanligbed; ze huilde en zijn voeten werden nat door 
haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en wreef ze in met de olie. (Lukas 7: 37-39)

Morgen is het Valentijnsdag. Vorige week ontving ik van een grote winkel in geurstoffen een 
mooie kortingsaanbieding om anderen eens fijn te verrassen met een heerlijke reuk. Wat 
aardig van die mensen dat - terwijl ze me helemaal niet kennen - me toch gunnen dat ik 
anderen kan  verrassen/plezieren/verrijken met een heerlijke geur. Het zou een christelijke 
winkel kunnen zijn...  

Een geur doet wat met mensen, in goede of kwade zin. Maar niet alleen met mensen. Onze 
God is de echte, levende God. Hij kan horen, zien, proeven, ruiken en natuurlijk nog veel meer; 
kijk naar psalm 115 voor het verschil met 'dode goden' die geen zintuigen hebben. 
God houdt van heerlijke geuren. Geestelijke geuren, die wij Hem kunnen bereiden. Christiaan 
heeft in zijn voorbereiding op zijn preek in de boeken Leviticus en Numeri tien bijbelverzen 
gevonden waarin gesproken wordt over offergaves 'als een geurige gave voor Hem' of 'als een 
geurige gave die de Heer behaagt' (Leviticus 2:2, 2:9, 3:16, 4:31, 6:8, 8:21, 8:28, 23:18, Numeri 
15:13 en 15:14.) 
Misschien denk je: dat ging om offers in het Oude Testament, is niet meer nodig na het 
volmaakte offer van Jezus. Gelukkig heb je gelijk. Dank God en prijs Hem daarvoor. Hoe? Kan 
het beter dan met je hart, je leven, je gebeden? In Openbaring 5:8 en 8:3-4 (Nieuwe 
Testament...) lezen we over 'gouden schalen, vol reukwerk, dit zijn de gebeden van de heiligen.'
In de bijbeltekst bovenaan de bladzijde biedt een 'gewone mens-met-fouten' (we hoeven niet 
te doen alsof wij beter zijn) een geurig reukoffer aan haar Heer aan. Onder tranen, bewogen. 
Zou dat niet zijn vanwege haar pijn aan haar verleden èn vanwege de overstelpende genade 
van haar Heer die haar leven schenkt? Zou dat niet dé manier zijn om tot God te komen met 
ons hart, ons leven en onze gebeden 'als een geurige gave die Hem behaagt'? 

Om over na te denken
In 2 Korintiërs 2:14-16, de lezing van zondag, lezen we dat geuren niet eenrichtingsverkeer naar
God zijn, maar ook via ons naar mensen om ons heen gaan, dat Hij door ons - die één zijn met 
Christus - de kennis over Hem verspreidt als een aangename geur.
Zie jij kans om de aangename geur naar God te zenden èn met Hem naar mensen te 
verspreiden? 
Hoe zorg jij ervoor dat de geur aangenaam is en ook blijft? Speelt de vrucht van de Geest 
(Galaten 5:22-23) daarin (bewust) een belangrijke rol?
Wat doet het met je te beseffen dat je gebed als een aangename geur voor Gods troon 
gebracht wordt? 
Lukt het jou om in je gebed je hart te laten zien? Wat vind je daarin moeilijk? Waarom?

Gebedssuggestie 
Dank U, Heer, dat wij met ons hart, ons leven en onze gebeden bij U mogen komen, dat U het 
zelfs aangenaam vindt; dank dat U het bent die de kennis over U doorgeeft, help ons daarin 
mee te werken.  

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Galaten-5:22-23
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Korintiers-2:14-16
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Openbaring-8:3-4
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Openbaring-5:8
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Numeri-15:14
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Numeri-15:13
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Leviticus-23:18
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Leviticus-8:28
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Leviticus-8:21
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Leviticus-6:8
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Leviticus-4:31
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Leviticus-3:16
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Leviticus-2:9
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Leviticus-2:2
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-115
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-7:37-39


woensdag 14 februari 2018

Een heerlijke geur die leven schenkt

Alle macht met ons

De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen had onderricht, en toen ze 
Hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei: “Mij 
is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn 
leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun 
te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor 
ogen: Ik ben met jullie, alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld.” (Matteüs 28:16-20)

Hoeveel christenen heb jij dagelijks om je heen? Grote kans dat dat er niet veel zijn. Ik werk zelf
op een christelijke school, maar het aantal christelijke collega’s is helaas op één hand te tellen. 
We leven in een maatschappij waarin het christelijk geloof geen prominente plaats meer 
inneemt en dat kan soms lastig zijn. 
Je kunt je eenzaam voelen wanneer je weinig andere christenen om je heen hebt. Je kunt je 
anders voelen wanneer collega’s of studiegenoten niet begrijpen dat en wat jij gelooft. Toch 
worden we in de Bijbel meerdere malen uitgedaagd om stand te houden in ons geloof 
(bijvoorbeeld Jozua 1:6, 1 Korintiërs 15:58). 

Alsof standhouden alleen nog niet genoeg is, krijgen we ook nog meerdere keren de opdracht 
om de geur van Christus te verspreiden. Dit doet Paulus duidelijk in de tweede brief aan de 
Korintiërs (2 Kortintiërs 2:14). In Matteüs lezen we dat Jezus deze opdracht ook al aan zijn 
discipelen gaf. Hij maakte bij die opdracht twee hele belangrijke opmerkingen. 
Allereerst zegt Hij dat Hem alle macht is gegeven in de hemel en op de aarde. Jezus is God en 
kan dus alles, meer dan de mensen om ons heen die ons niet begrijpen of die ons zelfs 
vernederen. Ten tweede zegt Jezus dat Hij met ons is. De Schepper van hemel en aarde, 
Degene met alle macht die is dus bij ons en gaat dus met ons mee. 

Hoe lastig het soms dan ook kan zijn om de geur van Christus te verspreiden in een wereld 
waarin nog maar zo weinig mensen in het Evangelie geloven, we hoeven het niet alleen te 
doen. Er is een almachtig God die beloofd heeft bij ons te zijn. Dat mag ons moed geven ook al 
twijfelen we soms nog. Dit deden de discipelen ook, maar daarna gingen ze wel. 

Gebed
Heer, dank dat U altijd bij ons bent. Help ons om stand te houden in het geloof wanneer we ons
soms alleen voelen. Help ons Heer, om Uw geur te verspreiden in deze wereld die U niet kent.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Korintiers-2:14
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Korintiers-15:58
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-28:16-20


donderdag 15 februari 2018

Een heerlijke geur die leven schenkt

Ware aard

Maria dan nam een pond zuivere narduszalf van zeer grote waarde, zalfde de voeten van Jezus 
en droogde Zijn voeten met haar haren af; en het huis werd vervuld met de geur van de zalf.
Toen zei een van Zijn discipelen, Judas Iskariot, de zoon van Simon, die Hem verraden zou:
“Waarom is deze zalf niet voor driehonderd penningen verkocht en aan de armen gegeven?” 
En dit zei hij niet omdat hij zich bekommerde om de armen, maar omdat hij een dief was, en de 
beurs beheerde en droeg wat gegeven werd.
Jezus dan zei: “Laat haar begaan; zij heeft dit bewaard met het oog op de dag van Mijn 
begrafenis.
Want de armen hebt u altijd bij u, maar Mij hebt u niet altijd.” (Johannes 12:3-8 HSV)

Van oudsher werd nardus als parfum alleen gebruikt voor koningen, priesters en welgestelden. 
Penningmeester Judas weet precies de prijs, maar kent niet de waarde. Wat een ironie dat 
Jezus – die dwars door mensen heen kon kijken, juist deze man de penningen laat beheren! Ik 
las dat 300 penningen in onze tijd zo’n €15.000 zouden vertegenwoordigen. Ik denk niet dat je 
zo’n kapitaal zomaar over iemands voeten smeert… Maar Jezus was dan ook niet ‘zomaar 
iemand’. 

Jezus keek ook dwars door de buitenkant van Maria. De handeling die zij verrichtte in 
aanwezigheid van anderen maakt dat dit tafereel intiem, eerbiedig en ontroerend is. Zie die 
vrouw zitten aan de voeten van haar Heer. Ze heeft een vermogen aan Hem besteed en droogt 
zijn gezalfde voeten af met haar haren. Ik weet het niet, maar ik stel me voor dat ze zichzelf 
niet waardig vond om het hoofd van Jezus te zalven. Zij knielde aan zijn voeten. En ze wilde die 
liefelijke geur van nardus aan Hem geven, maar ook bij zich blijven dragen. 

Deze vrouw had ongetwijfeld een voorgevoel. Misschien wist ze diep vanbinnen dat ze haar 
Heer zou moeten laten gaan. Dit was haar manier om hem los te laten én vast te houden. Haar 
ware aard komt naar buiten wanneer zij dat kostbare kruikje openbreekt zodat de zoete geur 
de gehele ruimte vult.

Ook Judas’ ware aard blijft niet langer verborgen. Johannes wist het: deze discipel is 
onbetrouwbaar. Hij was niet bezorgd over Jezus of over de armen, hij volgde slechts zijn 
eigenbelang.

Gebed
Heer, wanneer u ons ‘openbreekt’ – laat er dan een lieflijke geur opstijgen tot uw eer.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-12:3-8


vrijdag 16 februari 2018

Een heerlijke geur die leven schenkt

Een geur van liefde!

Zes dagen voor het Paasfeest ging Jezus naar Bethanië. Daar woonde Lazarus, die door Jezus 
weer levend gemaakt was. In Bethanië werd een maaltijd gehouden ter ere van Jezus. Jezus at 
samen met Lazarus en een aantal andere mensen. Marta zorgde voor het eten.
Maria pakte een flesje met heel dure olie. De olie had een lekkere geur. Ze goot de olie over de 
voeten van Jezus. En met haar haren droogde ze zijn voeten weer af. Overal in het huis was de 
geur van de olie te ruiken. (Johannes 12: 1-3 BGT).

In onze communicatie gebruiken we met name onze ogen en oren. We communiceren via 
whatsapp, facebook en e-mail onze belevenissen. Vaak niet alleen met woorden, maar ook met
foto’s en filmpjes. Een geur kan je niet verspreiden via whatapp, facebook en e-mail! Je kunt 
een geur moeilijk beschrijven en daardoor is een geur moeilijk voor te stellen. 

Maakt dat geur minder belangrijk? Nee, integendeel. Een geur is vaak verbonden met een 
bepaalde gebeurtenis of belevenis. Dat geldt natuurlijk ook voor een foto of een filmpje. Maar 
bij geur gebeurt nog iets bijzonders. Als je de geur opnieuw ruikt, komt de herinnering in al zijn 
details en gevoelens weer boven. Misschien herken je dat wel. Als je een bepaalde geur ruikt, 
brengt dat je weer helemaal terug bij de gebeurtenis.

In veel bijbelverhalen speelt geur ook een belangrijke rol.  Maria zalfde de voeten van Jezus 
met heel dure olie. De geur van de olie was in het hele huis te ruiken. Met het zalven van de 
voeten van Jezus  benadrukte Maria haar speciale band met Jezus. De dure olie was normaal 
gesproken bestemd voor hooggeplaatste personen zoals koningen en priesters. Een van de 
leerlingen (Judas die later Jezus zou verraden) was dan ook boos op Maria dat zij deze dure olie
hiervoor had gekocht. Maar Maria betoonde met deze handeling haar liefde voor Jezus. Zij 
verspreidde hiermee letterlijk de geur van Jezus door het huis.

Niet lang na de deze gebeurtenis werd Jezus gevangen genomen, gekruisigd en gedood. Je kunt
je voorstellen dat Maria nog lang over deze gebeurtenis heeft nagedacht. En dat bij het ruiken 
van een druppeltje olie de herinnering aan de liefde van Jezus weer helemaal terug was.

Om over na te denken
Ook de schepping zit vol met kleuren en geuren. Welke geur roept bij jou een mooie 
herinnering op? Welke geur herinnert jou aan jouw liefde voor Jezus? 

Gebed
Dank u voor uw Liefde! Wilt u mij helpen om uw geur van liefde te verspreiden.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-12:1-3


zaterdag 17 februari 2018

Afgelopen zondag sprak Christiaan Vos over 'Een heerlijke geur die leven schenkt'. Deze titel 
van de dienst komt uit 2 Korintiërs 2:14-16: 
God zij gedankt dat Hij ons, die één zijn met Christus, in zijn triomftocht meevoert en dat Hij 
overal door ons de kennis over Hem verspreidt als een aangename geur. Wij zijn de wierook die 
Christus brandt voor God, zowel onder hen die worden gered als onder hen die verloren 
gaan. Voor de laatsten is het een onaangename geur die tot de dood leidt, voor de eersten een 
heerlijke geur die leven schenkt. Wie is geschikt voor deze taak? 

Wij – 'die één met Christus zijn – worden in Zijn triomftocht meegevoerd' en zijn 'de wierook 
die Christus voor God de Vader brandt'... Is dat niet om stil van te worden? 
In de verzen over de offergaven in Leviticus en Numeri lezen we van de gebeden van de 
heiligen dat zij in gouden schalen, vol reukwerk, bij de Vader komen. Het bracht Christiaan bij 
de constatering dat God echt is, de Levende God. Die kan ruiken, spreken, zien, horen, voelen/ 
tasten en natuurlijk nog veel meer. 

Na de preken over de ogen (verwondering en overgave), de oren (horen en volgen van de stem 
van Jezus Christus, de Goede Herder) en het proeven van de goedheid van God speelde deze 
zondag de reuk een belangrijke rol, zowel in de relatie met God als met de wereld/mensen om 
ons heen. Want: we zijn in Christus een reukoffer van wierook voor God, maar ook een geur 
ten leven voor hen die gered worden.  
Aan het eind van de lezing staat de vraag: Wie is geschikt voor deze - grote - taak? Het maakt 
ons klein en enorm afhankelijk van Christus' werk in en door ons heen. 
** 
Wat heeft je geraakt in de dienst? 

Wie heeft jou iets (mee)gegeven van de geur van Christus? Hoe ging dat?

De lezing spreekt over 'meegevoerd worden in Zijn triomftocht'! De overwinning is lang niet 
altijd al te zien, maar staat vast. Het komt! God wil ons daarbij 'meenemen'. Geeft het je 
zelfvertrouwen/Godsvertrouwen/ontspanning dat Hij het is die het doet - de kennis verspreidt -
maar Hij toch ons daarbij wil inzetten als 'medewerker'? 
Waarom denk je dat Hij dat aan onvolkomen mensen geeft? 
Speelt dat mee als je probeert mensen om je heen iets van Hem mee te geven?
***************
Morgen zijn er diensten met opdragen. Wigle Tamboer spreekt over Marcus 10:13-16   
(WV2012) 

GELOVEN BEGINT THUIS
Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en 
jongeren van morgen, zondag 18 februari 2018.  
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: De rijke boer, Lukas 12:16-21
Kleuterbouw:  Milo de bidsprinkhaan; God zegt: als je tot Mij bidt, zal Ik luisteren, Jer. 29:12.
Onderbouw: Jezus geneest zieke mensen, Matteüs 20:29-34, Lukas 13:11-13, Johannes 4: 43-
54, Lukas 17:11
Bovenbouw: Woord; De Bergrede, Matteüs 5:1-12
X-pact: Geestelijke wapenrusting, Efeziërs 6

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Marcus-10:13-16
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-5:1-12
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-17:11
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-20:29-34
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-12:16-21
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Korintiers-2:14-16


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 zondagsdiensten van zowel 9:00 uur als 11:00 uur zijn via de website onder het kopje 
'Media' live mee te beleven.  
De diensten ook 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.


