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maandag 19 maart 2018

U bent de Messias, de Zoon van de levende God!

Jezus alleen

“Ik ben de wijnstok en jullie de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht 
dragen. Maar zonder Mij kun je niets doen.” (Johannes 15:5)

Kerkgebouwen, in elke stad of dorp - hoe klein ook - staat middenin een kerk. Vaak bij een 
brink. Jammer genoeg zijn veel oude kerken gesloten, kijk maar naar onze Hoofdvaartkerk. Ik 
mag altijd graag kerken in zo’n oude kerk en voel me daar ook verbonden met velen die ons 
voorgegaan zijn.
In De Meerkerk kerken we al jaren op een boerenerf met - voor en door ons - verbouwde 
opstallen. Persoonlijk kan ik geen mooiere plek bedenken. Ontgonnen terrein, bedoeld om 
natuurlijke vruchten te dragen. 
We hebben het dan over hardware, maar er is ook software. De 'binnenkant' van het gebouw, 
de leden. Belangrijk omdat zij meewerken aan de levenskracht van een kerk. Zoals we lezen in 
1 Petrus 2:4,5: 'en kom naar Hem toe als naar een levende steen... dan wordt u ook zelf, als 
levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis.'

Daar gaat het om een levende gemeente, en wat staan Petrus' woorden dichtbij die van Jezus: 
“Zonder Mij kun je niets doen.”
Enkele jaren geleden hadden we als jaarthema: Jezus alleen. Het gaat in het geloof en in de 
kerk niet om het gebouw. Hoewel we heel dankbaar mogen zijn voor onze plek, is en blijft onze
corebusiness: Jezus, en Hem volgen.

Vruchtdragen en groei, we weten allemaal dat het in elk leven heel klein begint met dat kleine 
zaadje, het Woord van God (zie 1 Petrus 1:23 en Jacobus 1:21b) als we dat zachtmoedig - in 
nederigheid - aannemen. Dat Woord mag ook in ons groeien, ik heb ontdekt dat daarvoor de 
zondagssamenkomst in de kerk onontbeerlijk is. De kerk... een plek waar we gereinigd worden, 
de grond ontdaan van stenen en onkruid om het zaad van het Woord te laten groeien en 
vruchten te geven.

Wat mogen we (voor onszelf) dankbaar zijn voor onze plek in Hoofddorp, maar ook beseffen 
dat deze - zoals elke kerk 'midden' in het dorp - er in het bijzonder is voor de samenleving om 
ons heen...!
Een ander bijbelgedeelte hielp me dit in het juiste perspectief te zien. De geloofsgetuigen in 
Hebreeën 11. Er was de belofte van een land, een stad om te wonen, maar Abraham die de 
belofte kreeg heeft de vervulling nooit gezien. Was hij daarom teleurgesteld? Ik denk het niet, 
want er staat van hem: “Hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de 
Bouwer en Ontwerper is.” (Hebreeën 11:10) Ze beseften dat ze vreemdelingen en bijwoners op 
aarde waren. Wat een hoop en verwachting: aardse zaken gaan voorbij, maar het Koninkrijk 
van God blijft eeuwig. Laten we daarom bij alles ons oog gericht houden op Jezus, de Leidsman
en Voleinder van ons geloof. Dan komt het in onze 'schuur' ook wel goed. 

Gebedssuggestie
Dank Vader, voor de zegen van huisvesting, maak ons waardig vrucht te dragen en op deze 
plaats als levende stenen, andere stenen die U wilt toevoegen te ontvangen. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Hebreeen-11:10
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Hebreeen-11
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Jakobus-1:21
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Petrus-1:23
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Petrus-2:4-5
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-15:5


dinsdag 20 maart 2018

U bent de Messias, de Zoon van de levende God!

Toekomstkerk 

En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren 
en kostbaar, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk 
huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die God 
welgevallig zijn door Jezus Christus. (1 Petrus 2:4,5 - NBG)

In De Meerkerk hebben we regelmatig een titel van de dienst die eindigt met drie puntjes... Het
geeft aan dat de zin er niet is om snel overheen te lezen maar er goed over na te denken. Deze 
week hebben we een titel zonder de drie puntjes… maar een met een uitroepteken! Dat 
leesteken wordt gebruikt om er nadruk op te leggen. Van: En zo is het! 
Jezus vroeg aan zijn leerlingen: “Wie zeggen jullie dat Ik ben?”, want er waren in die tijd allerlei 
verschillende meningen over Hem. En dat is anno nu niet anders. Maar Petrus gaf het juiste 
antwoord van toen en van nu: Jezus is de Messias, de Zoon van de levende God! 
En het staat er met een uitroepteken om dat te benadrukken. Uiteraard is het ook om over na 
te denken... En er je voordeel mee te doen! 

Morgenavond houden we onze jaarvergadering. Het belooft een bijzondere te worden, want 
we gaan meer horen over de mogelijkheid om onze plek aan de Bennebroekerweg (die we nu 
huren) te kopen. Ik ben reuze benieuwd. Niet alleen ben ik bekend met de zeer Nederlandse 
vraag: ‘Wat kost dat?’, maar als christen ben ik veel meer bezig met: wat kan ons dat opleveren 
aan geestelijke baten? Want daar zijn we kerk voor en daar investeren we in. Opdat zoveel 
mogelijk mensen daar gebruik van kunnen maken en opgebouwd kunnen worden in hun 
(zoekende) relatie met God. 

Ik kan me 2001 nog goed herinneren toen we deze plek konden gaan huren. We trokken samen
op en trokken ook samen de buidel. Het resultaat mocht er zijn en ik ben ervan overtuigd dat 
als we alle 'heilsfeiten' van de afgelopen 17 jaar op een rij konden zetten, we allemaal verbaasd
zouden staan over zoveel zegen. Denk alleen maar aan de Alpha Cursus, de doop, veranderde 
mensenlevens en het steunen van ouders bij de geestelijke groei van hun kinderen en 
jongeren. En hoe vaak hebben we God mogen eren en danken voor wat Hij ons gaf?! Het is de 
Heer die Zijn kerk bouwt (Psalm 127) en voelt het niet als een voorrecht om samen aan Zijn 
sterke hand mee te mogen doen? 

Om over na te denken
Denk eens na over deze stelling: 
Als we kijken naar 'geestelijke baten' in de kerk, dan heeft kunnen voortzetten van wat al klaar 
en goed is, minstens zoveel waarde als het (indertijd) opzetten van een nieuwe plek. 
Welke geestelijke baten zijn de afgelopen jaren voor jou belangrijk geweest? 
En naar welke wil je je uitstrekken?

Gebed
Heer, dank dat U het bent die met ons bouwt aan uw kerk en Koninkrijk. Moge ook onze 
gemeente open blijven staan voor een ieder die U op het oog heeft. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-127
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Petrus-2:4-5


woensdag 21 maart 2018

U bent de Messias, de Zoon van de levende God!

De zandtovenaar

'Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus,
welgevallig zijn.' (1 Petrus 2:5b)

Petrus, de leerling van Jezus, die als geen ander wist dat er maar één plek is waar we leven 
kunnen vinden, roept ons op: Kom tot Hem! 

Hij had gezien hoe de mensen, die Jezus gevolgd waren, zich van Hem af keerden. Toen bleek 
dat het volgen van Jezus hen niet alleen iets opleverde (brood en vis, genezing en spectaculaire
wonderen waar ze nog lang over konden napraten), maar dat het hen ook iets zou kosten. 
Namelijk hun leven. 

Alles overgeven aan God bleek voor veel mensen te veel van het goede. Maar Petrus weet dat 
als je de stap zet om je over te geven en je leven in handen van God te leggen, je dan pas je 
leven en je roeping vindt. Hij heeft het zelf ervaren. Hij had het verknald en voelde zich 
waardeloos, nadat hij Jezus uit angst verloochend had. Maar God riep hem in liefde terug: 
Petrus, Ik kies jou om een priester te zijn in mijn Koninkrijk.

God roept, door de woorden van Petrus, ook ons: Kom tot Mij! Ik kies ook jou uit. 

Bij God komen, staat gelijk aan ‘komen bij zijn lichaam’. Het lichaam van Christus, de gemeente,
is de plaats waar we bij Hem komen. Daar is Hij zichtbaar. Daar zijn de handen en de oren en de
armen die we nodig hebben. Niet alleen om het goed te hebben met elkaar en Hem te 
aanbidden, maar om een hechte gemeenschap te vormen die ergens voor staat. Als wij 
allemaal zandkorreltjes zijn, dan is God de grote Zandtovenaar, die ons zó onze plek geeft, dat 
we met elkaar het beeld vormen van Christus. Dat beeld moet zichtbaar worden voor de 
wereld. En zichtbaar blijven, tot de dag dat Jezus terugkomt. 

We hebben elkaar nodig om elkaar te bemoedigen en aan te sporen om dicht bij elkaar te 
blijven. Want een zandkorreltje alleen kan geen beeld uitdragen. Kom daarom ook naar de 
gemeenteavond/jaarvergadering. Om het priesterschap handen en voeten te geven. 

Gebed
Dank U, Heer, dat wij een uitverkoren geslacht zijn, een koninkrijk van priesters, een heilige 
natie, een volk dat U zich verworven heeft, om de grote daden te verkondigen van U, die ons 
uit de duisternis geroepen heeft naar uw wonderbaarlijke licht. Maak ons trouw en wijs ons 
iedere dag de plek waar U ons hebben wilt. (1 Petrus 2:9)

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Petrus-2:9
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Petrus-2:5


donderdag 22 maart 2018

U bent de Messias, de Zoon van de levende God!

Eenheid in verscheidenheid

De overige apostelen en de volgelingen van Jezus die in Israël woonden, hoorden dat nu ook 
mensen van een ander volk het woord van God hadden aangenomen. Toen Petrus weer in 
Jeruzalem kwam, maakten de Joodse gelovigen hem het verwijt dat hij met mensen van een 
ander volk was omgegaan en zelfs met hen had gegeten. Petrus legde hun uit wat er precies 
gebeurd was. (Handelingen 11:1-4a, Het Boek)

De gemeente in Jeruzalem bestond alleen uit Joodse gelovigen. En toen was daar ineens 
Petrus, die een visioen kreeg. God wilde hem duidelijk maken dat de gemeente en het 
christelijk geloof niet voorbehouden was aan de Joden. Ook andere groepen waren welkom. De
Joodse gelovigen hadden daar moeite mee. Al die andere mensen met hun andere 
gewoontes...

Wat zegt dit ons vandaag voor onze gemeente? Hoe kijken wij aan tegen mensen met andere 
gewoontes? Of mensen die veel ouder of jonger dan wij zijn? Hebben we moeite met mensen 
die anders denken over bepaalde christelijke thema's?

Na de zondagsdienst maak ik graag een praatje met bekenden. Dat voelt comfortabel. 
Natuurlijk vind ik het ook leuk om nieuwe mensen te leren kennen, maar ... dan vind ik het wel 
fijn als ik op de een of andere manier een 'klik' ervaar.
Ik ben jaloers op mensen die na de dienst gemakkelijk op een onbekende afstappen. Ik ken 
iemand die op die manier in gesprek raakt met kerkgangers, die zomaar heel andere ideeën en 
gewoontes kunnen hebben dan hij.

De gedachte, om uit mijn eigen comfortzone te stappen, daagt me uit. Om op een zondag ook 
de moed te hebben om een onbekende kerkganger aan te spreken. Om geïnteresseerd te 
luisteren naar de ideeën en gedachten van die ander. En misschien wel verrast te worden door 
de eenheid die we samen blijken te hebben. In het lied 'Samen in de naam van Jezus' zingen 
we: 'want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan'. Juist door die Geest weet ik 
toch zeker dat ik met wie dan ook die eenheid moet kunnen vinden. Dat er altijd een of andere 
'klik' is.

Ik raak er steeds meer van overtuigd dat verscheidenheid die eenheid niet in de weg staat maar
juist versterkt. In zijn Kersttoespraak van 2014 zei onze koning dit:
"Eenheid zonder verscheidenheid is verstikkend. Verscheidenheid zonder eenheid is los zand. 
Nederland is meer dan 17 miljoen selfies."
Als dit voor Nederland zo is, dan is het ook zo voor onze gemeente. Zeker omdat we een Geest 
hebben die 'alle talen spreekt en ons elkaar doet verstaan'!

Gebedssuggestie
Heer, dank U dat we met zoveel verschillende mensen in uw gemeente een eenheid zijn. Amen.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-1:1-4


vrijdag 23 maart 2018

U bent de Messias, de Zoon van de levende God!

Nederland zinkt

'En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren 
en kostbaar, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken...' (1 Petrus 2:4)

Eind mei stappen zo’n 20 duizend jongeren op het water. Dat wil zeggen, overdrachtelijk 
gesproken. Ik doel op een stadion vol jongeren die in Arnhem de EO Jongerendag gaan 
bezoeken. Het thema dit jaar: WALK ON WATER. 

Nu hebben Nederlandse jongeren zeker iets met water. Hoe kan het ook anders in een door 
rivieren doorsneden kustland? Haarlemmermeerse jongeren leven zelfs (bewust of onbewust!) 
elke dag onder water: zo’n 5 meter onder de zeespiegel!

Moeten we ons zorgen maken? De zeespiegel stijgt gestaag terwijl wij veilig achter onze dijken 
denken te zijn. Reden voor paniek is er niet. Rijkswaterstaat houdt de wacht en voorlopig duurt 
het nog wel even voor het water ons aan de lippen staat. Toch moeten beleidsmakers de ogen 
niet sluiten voor toenemende risico’s op lange termijn. 

Hoe zit dat met jongeren en de kerk? Zien we het niveau stijgen of dalen? De Jongerendag 
bracht in 1999 zo’n 50 duizend jongeren bijeen in de Amsterdam Arena. De 20 duizend 
jongeren die in de GelreDome verwacht worden vormen minder dan de helft van dit 
bezoekersaantal. Reden voor zorg?

Kijk zondag eens om u heen. De Meerkerk is rijk gezegend met veel kinderen, jongeren en 
jongvolwassenen. Maar houden wij hen ook vast?

Iemand zei me ooit: “De kerk wil jongeren vasthouden. Jezus stuurde zijn jongeren de wereld 
in.”

Petrus was één van die jongeren. Hij stapte vrijmoedig op het water. En zonk als een baksteen. 
Later, ouder en wijzer, schreef hij de woorden die boven deze overdenking staan. Van zinkende 
baksteen tot levende steen in Gods tempel! Nee, sterker nog, Jezus noemde hem ‘de rots 
waarop ik mijn Gemeente zal bouwen.’ (Matteüs 16:18)

Om over na te denken
Nederland zinkt - zou ik met een variatie op een EO samenzang-programma willen zeggen. 
Maar de Gemeente zinkt NOOIT. Waarom niet? Omdat Jezus zijn kerk bewaart. Lees maar mee 
en merk op hoe die tekst uit Matteüs 16:18 verder gaat: “En de poorten van het dodenrijk 
zullen haar niet kunnen overweldigen.”

Gebed
Heer, bewaar ons, uw Lichaam, onze jongeren. Laat ons als levende stenen beschutting bieden 
voor een ieder die bij U wil schuilen. Help ons met het loslaten van onze jongeren. En houd hen
vast in Jezus’ naam. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-16:18
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Petrus-2:4


zaterdag 24 maart 2018

Afgelopen zondag sprak Wigle Tamboer over Matteüs 16:13-18 (NBV).
Titel van de dienst was: U bent de Messias, de Zoon van de levende God!

Wigle sprak over onze gezamenlijke roeping van samen gemeente-zijn. Dat mede vanwege de 
mogelijkheid om de panden aan de Bennebroekerweg te kunnen kopen. Maar, zo benadrukte 
Wigle, het bouwen van een kerk is niet het bouwen van het fysieke huis van een kerkgebouw, 
maar van een geestelijk huis. In zijn preek koppelde hij de lezingen Matteüs 16:13-18 en 1   
Petrus 2:4-5, 9-10 aan elkaar. In de eerste lezing hoorden we de toen nog jonge Petrus belijden:
“U (Jezus) bent de Messias, de Zoon van de levende God.” In de brief van de tweede lezing 
spreekt een inmiddels oude, bejaarde Petrus die zich inzet voor (het opbouwen van) de 
volgende generatie. Een generatie die de kerk inhoud en vorm gaat geven. Zo is het ook in De 
Meerkerk, waar de eventuele aankoop van het gebouw inzet is voor de nieuwe generatie en 
hun toekomst. Maar die toekomst is er alleen als deze is gegrond in Christus (Christologie). Of, 
kijkend naar de lezingen: als wij en onze 'kinderen' Jezus mogen belijden zoals Petrus, om 
vervolgens te komen tot een Ecclesiologie (kerk) die gegrond en geworteld is in Jezus, die tegen
Petrus zei: “En Ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop Ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten 
van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen.” (Matteüs 16:18)

** 
Wat heeft je geraakt in de dienst? 

Waaraan denk jij bij het doorgeven aan de volgende generatie? Waarom komt juist dat wat jij 
noemt naar voren, denk je?

Wie was voor jou de vorige generatie in het geloof? Hoe is het doorgeven aan jou gegaan?

Wie zie jij als jouw volgende generatie en wat zou jij (als deel van de kerk en persoonlijk) voor 
hen willen en kunnen betekenen?

***************
Morgen spreekt Remy Splinter in De Meerkerk over 'Het verbond'. Bijbellezing: Efeze 2:11-22. 
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, zondag 25 maart 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: Het verloren schaap, Lukas 15:4-7
Kleuters: De genezing van een zieke man in Bethesda, Johannes 5:1-18
Onderbouw: Jezus leert ons bidden, het Onze Vader (Matteüs 6:9-13)
Bovenbouw: Woord; Pesach-maaltijd, Matteüs 26:17-30
X-press: Heilig leven
X-plore en X-perience: Inzetten voor de gemeente, 1 en 2 Thessalonisenzen

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Efeziers-2:11-22
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Tessalonicenzen-1
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Tessalonicenzen-1
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-26:17-30
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-6:9-13
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-5:1-18
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-15:4-7
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-16:18
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Petrus-2:4-10
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Petrus-2:4-10
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-16:13-18
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-16:13-18


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 Beta Cursus (een introductiecursus), 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 (audio). Vanaf de middag is de overdenking op de site te zien.
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.


