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maandag 26 maart 2018

Het verbond

U roept ons 

We hebben u aangespoord en bemoedigd en u op het hart gedrukt zo te leven dat u God eer 
bewijst. Hij roept u tot zijn koninkrijk en luister. (1 Tessalonicenzen 2:12)

Het is de lijdensweek. Een week om extra stil te staan bij het lijden en sterven van Jezus. 
Misschien maak je deze week voor het eerst bewust als christen mee, misschien heb je deze 
week al vele malen meegemaakt. Ikzelf behoor tot de tweede groep, het hele paasverhaal ken 
ik al van kinds af aan. Toch merk ik dat ik elk jaar weer anders met de lijdensweek bezig ben. 
Het ene jaar gaat de week door drukte langs mij heen, het andere jaar sta ik extra stil bij het 
lijden zelf, weer een ander jaar ligt de nadruk meer op de opstanding. Dit jaar ben ik vooral 
geraakt door de liefde waarmee Jezus ons redding bracht. 

God is liefde. Het is vanuit liefde dat God ons maakte en het is vanuit de liefde dat Jezus ons 
redding bracht. In de Bijbel roept God ons om samen met Hem te leven en onze focus op Hem 
gericht te houden. Dat is niet altijd eenvoudig. We gaan soms door diepe dalen, we zien God 
niet en we hebben het ook zo druk. Als we echter stil staan bij de liefde van God, dan zouden 
we eigenlijk niet anders moeten willen en niet anders kunnen dan samen te leven met Hem. 
Elke dag mogen we de Vader met vreugde weer ontmoeten. Vreugde die we de  hele dag 
mogen vasthouden en uit mogen delen aan de mensen om ons heen.

Als wij onszelf overgeven om aan Zijn hand mee te lopen, leidt Hij ons daar waar wij ons 
geroepen mogen weten om Zijn liefde door te geven. Dit is zowel voor daar waar we ons 
doordeweeks bevinden als op zondag als we met elkaar gemeente zijn. Daarom is het zo mooi 
om ons te kunnen committeren aan een gemeente. Een gemeente waarin we elkaar bewust 
mogen maken van de liefde van God en een gemeente waarin we elkaar mogen aansporen om 
Hem dagelijks te zoeken. 

Gebed
Heer, dank voor de enorme liefde waaruit wij gemaakt zijn, waardoor wij gered zijn en waarin 
wij dagelijks mogen leven. Dank voor het offer dat U gaf, dank voor de opstanding. Heer help 
ons om uw oproep om met U te leven niet naast me neer te leggen maar elke dag aan te 
nemen. Help ons om de zegen die U ons wil geven met open handen te ontvangen en om uit te
delen aan de wereld om ons heen.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Tessalonicenzen-2:12


dinsdag 27 maart 2018

Het verbond

Heb ik verbinding?

Christus is gestorven aan het kruis. Daardoor is het nu weer goed tussen God en de mensen. 
(Efeziërs 2: 16, BIGT)

Tegenwoordig heeft bijna iedereen een mobiele telefoon. En met die mobiele telefoon kun je 
overal en op elk moment verbinding maken met elkaar via een telefonische oproep of een 
whatsapp. Ook kun je overal en op elk moment verbinding maken met het internet. Zo zijn we 
eigenlijk continu ‘in verbinding’. 

De ouderen onder ons kennen nog de vaste telefoons met draaischijven en druktoetsen; bij 
een verkeerd nummer was je ‘verkeerd verbonden’ en soms kon de verbinding ook verbroken 
worden. Onze kinderen groeien op met alle mogelijkheden van de mobiele bereikbaarheid. Het
hebben van verbinding met het internet is voor hen heel vanzelfsprekend. Maar op sommige 
plekken is er even geen verbinding; bijvoorbeeld op vakantie is de eerste vraag: heb ik hier 
verbinding?

God is een God van verbinding. Het is voor Hem vanzelfsprekend dat je overal en op elk 
moment verbinding kan maken. Door in de Bijbel te lezen, door te bidden of door te zingen. En 
toch is – om welke reden dan ook - die verbinding er niet altijd. 

God sloot met Abraham een verbond en beloofde hem veel nakomelingen. God ging met 
Abraham en zijn volk een verbintenis aan waarbij zij innig met elkaar werden verbonden. De 
Bijbel leert dat deze verbinding door het volk van God regelmatig werd verbroken. En 
waarschijnlijk ken je het ook uit je eigen leven; soms heb je even geen verbinding. 

Maar Jezus herstelt de verbinding. Christus is gestorven aan het kruis. Daardoor is het nu weer 
goed tussen God en de mensen. (Efeziërs 2: 16, BIGT) Het verbond, de verbinding tussen God 
en mensen is hersteld! Wat een blijde boodschap! In deze week voor Pasen mogen we hier 
naar uitkijken: Jezus is gestorven aan het kruis. Ook voor u, ook voor jou, ook voor mij.

Er is weer verbinding tussen God en mensen mogelijk. Ook als die verbinding er misschien even
of al een tijdje niet meer is. We mogen weten dat Jezus de verbinding voor ons al heeft 
hersteld. Je kunt dus overal en op elk moment voor het eerst of opnieuw verbinding maken. 

Om over na te denken
God is een God van verbinding. Je kunt overal en op elk moment verbinding maken. Jezus 
herstelt door zijn lijden, sterven en opstanding de verbinding tussen God en mensen. Hoe is dat
voor jou? Heb jij verbinding? Of ben je nog niet zover, maar verlang je er wel naar? Ga ervoor, 
bid ervoor!

Gebed
Dank U wel dat U een God bent van verbinding. Dank U wel dat U ook voor mij gestorven bent 
aan het kruis. Amen.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Efeziers-2:16


woensdag 28 maart 2018

Het verbond

De blik op het kruis

Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van
ons geloof: denkend aan de vreugde die voor Hem in het verschiet lag, liet Hij zich
niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de
rechterzijde van de troon van God. (Hebreeën 12:2)

Ieder jaar in de tijd voor Goede Vrijdag lees ik de hoofdstukken in de Bijbel die gaan
over de kruisiging van Jezus en wat daaraan vooraf ging. Als iemand werd
gekruisigd, was het de gewoonte dat die persoon het kruis – of de dwarsbalk van het
kruis – zelf droeg naar de plaats van de kruisiging. Ik heb altijd gedacht dat Jezus zijn
eigen kruis moest dragen, maar zo verslapt was door de marteling dat op een
gegeven moment een man uit het ‘publiek’ getrokken werd om zijn kruis verder te
dragen. In de vier evangeliën is dit verhaal echter verschillend. In de eerste drie staat
dat die man, Simon van Cyrene, meteen het kruis van Jezus moest dragen. In het
vierde evangelie, dat van Johannes, staat dat Jezus het kruis zelf gedragen heeft.

Volgens de Evangeliën stond, zowel langs de weg naar het kruis als bij het kruis zelf,
een menigte mensen. Mensen die niet konden wachten totdat Hij gekruisigd en
gestorven was en mensen die veel verdriet hadden om zijn kruisiging. Ook waren er
Romeinse soldaten, die hun plicht vervulden. Alle blikken waren gericht op het kruis
van Jezus. Zegevierende blikken, ontredderde blikken, vertwijfelde blikken,
nieuwsgierige blikken, spottende blikken...

Velen waren vergeten dat Jezus de kruisiging, dood en opstanding al tijdens zijn
leven had aangekondigd. Ze wisten niet (meer) dat Jezus dit moest ondergaan om de
dood te overwinnen, terug te gaan naar de vreugde van het samenzijn met zijn
Vader.

Vraag
De getuigenissen van de vier evangelisten over de kruisiging zijn verschillend. De
mensen die toekeken bij het kruis deden dat ook allemaal met verschillende
gedachten en emoties.
Hoe is jouw blik op het kruis? Zie jij een lijdende Jezus of een zegevierende Jezus?
Is jouw blik hetzelfde als van de mensen om je heen?

Gebed
Vader, als mensen kijken we allemaal verschillend naar situaties. We kunnen ons
soms blindstaren op onze eigen visie en gedachten. Wilt u door anderen heen en
door uw Geest geven dat ik steeds meer begrijp wat de kruisiging van Jezus
betekent. Amen.

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


donderdag 29 maart 2018

Het verbond

Verlies de moed niet

Ik laat jullie vrede na;
Mijn vrede geef Ik jullie,
zoals de wereld die niet geven kan.
Maak je niet ongerust 
en verlies de moed niet. (Johannes 14:27) 

“Jullie hebben toch gehoord dat Ik gezegd heb dat Ik weg ga?”, vraagt Jezus. Hij heeft al eerder 
verteld wat Hem te wachten staat. En het is nu de vooravond van zijn gevangenneming, vlak 
voor de afgrijselijke gebeurtenis die de loop van de geschiedenis voor altijd ten goede zal 
veranderen. Hij heeft gezegd tegen zijn vrienden dat Hij weg zou gaan, maar dat Hij ook weer 
terug zou komen. Maar er is weinig reactie op gekomen. Dus Hij vraagt het nog maar eens. 
Weten jullie nog wat Ik gezegd heb? Jezus weet wat er te gebeuren staat en dat het zijn 
discipelen in grote verwarring en angst zal achterlaten. Hij zal ter dood gebracht worden. 

De Zoon van God, voor wie de discipelen alles hebben opgegeven om Hem te volgen, zal 
binnen 24 uur ter dood gebracht worden. Maar het dringt niet tot ze door. Ze beseffen niet wat
er gaat gebeuren. 

In deze dagen voor Goede Vrijdag en Pasen hebben we gelegenheid om stil te staan bij dat wat 
Jezus gedaan heeft. Voor de discipelen. Voor jou en mij. Maar net als de discipelen zijn wij vaak
zo druk met onszelf bezig dat we geen oren hebben om te horen wat God ons wil zeggen. Zien 
we het kruis nog staan? Zien we nog waar het voor staat: de diepste pijn, de heftige 
vernedering, de bespotting en de verlatenheid? Het grote onrecht dat de Redder wordt 
aangedaan, wordt Hem aangedaan omdat Hij ons zag en wist dat we een redder nodig hebben.
Hij werd vervloekt, om ons te kunnen zegenen.

Zonder de eenzame, pijnlijke weg die Jezus ging, terwijl de vrienden om Hem heen het niet in 
de gaten hebben, zouden wij verloren gaan in eenzaamheid, zonde, verdriet en pijn. Maar Hij 
heeft dat allemaal, uit vrije wil, voor ons gedragen. 
Op weg naar het kruis…

Gebed
Jezus, we kunnen alleen maar stil worden uit diep ontzag en dankbaarheid voor uw weg naar 
het kruis. U ging, terwijl alles in uw lichaam schreeuwde om een andere kant op te gaan. Maar 
U ging, uit gehoorzaamheid aan de Vader. U ging, uit liefde voor ons, zodat wij in geen enkele 
situatie meer de moed hoeven te verliezen. Hier zijn wij, Heer, wij geven ons opnieuw aan U. 
Uw liefde trekt ons naar het kruis...  

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-14:27


vrijdag 30 maart 2018

Het verbond

Vanavond wordt het stil in De Meerkerk. In twee diensten gedenken we het sterven van Jezus. 
De volkomen onschuldige liefdevolle Zoon van God die ruim dertig jaar daarvoor de 
heerlijkheid van de hemel verliet om mens onder mensen te worden en hun eeuwige Redder, 
maar verworpen werd, gehoond, gelasterd, bespuwd, gemarteld en gedood na een ongekend 
onrechtmatig proces. Jezus had de macht en de gelegenheid om zichzelf te redden, maar gaf 
zich als offer voor mensen, zoals voorzegd. Op het laatst van zijn lijden vroeg Hij de Vader om 
het de mensen te vergeven 'want ze weten niet wat ze doen...'. 
Een verschrikkelijk vrijdag die een Goede Vrijdag werd door pure Goddelijke liefde. 
God en zijn Zoon hielden woord. Maar wat heeft het veel gekost! Het is niet voor niets dat we 
vanavond samenkomen om te gedenken, te danken en stil te worden... 
Het veranderde onze toekomst volkomen. 

Lijdensweg

Hij loopt al verder in de tuin van toen
Mijmerend over de rijkste verhalen

Uitgesproken in heldere talen
Zijn opdracht is Gods werk te doen

Discipelen zouden Hem hier volgen
En wakend voor hun Meester gaan

Steeds slapend trof Hij vrienden aan
De lijdende Knecht raakte verbolgen

Verdonkering door olijvenbomen
Verhevigt hier tot diepe angst

De uren lijken nu het langst
Bevrijding moet van Boven komen

Een zwarte hof van Godverlatenheid 
Is voor de mens niet te betreden
In zijn wandeling door het heden
Jezus alleen voert de heftige strijd

Vader gaf Hem de beker te drinken
Vol met schuld van iedereen

Waar moet zonde anders heen
Gedachten gaan in een zee verzinken

Hoe antwoorden op Zijn offerdood
Tot bloedens toe moest Hij verkwijnen

Geschenk voor mij in helse pijnen
Mijn dank aan Hem is onpeilbaar groot!



zaterdag 31 maart 2018

Afgelopen zondag sprak Remy Splinter over Efeziërs 2: 11-22 (NBV). Titel van de dienst was: 
Het verbond. 

Tijdens de diensten werden 15 mensen als lid van onze gemeente bevestigd. Zij gaven hun Ja 
aan ons gemeenteverbond, waarmee ze beloofden zich te verbinden aan onze kerk en waar we
voor staan. Maar dit verbond is uiteindelijk gebaseerd op het verbond wat God met ons is 
aangegaan. De Bijbeltekst is eigenlijk een prachtig historisch overzicht over hoe we hier in deze 
kerk in Hoofddorp uiteindelijk beland zijn. 

Paulus wijst erop dat we als heidenen destijds niet verbonden waren aan Christus, geen deel 
waren van Israël, Gods volk, en we losstonden van het verbond wat God met hen is aangegaan.
Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen door zijn bloed. (vers 
13) 
Remy verwees naar de allereerste verbondssluiting van God met Abraham en zijn 
nakomelingen (Genesis 15). God wil een diepe relatie aangaan met de mens en sluit daarom 
een verbond. Door Jezus is Gods verbond beschikbaar gemaakt voor ons allemaal, als wij ons 
verbinden met Jezus. 

Vandaag is de zaterdag voor Pasen, ook wel Stille Zaterdag genoemd. Een dag om na Goede 
Vrijdag stil te worden en na te denken over wat God/Jezus deed en wat Hij daarmee 
bewerkstelligde. Ook in tijden en situaties dat we misschien denken of vinden Gods genade 
niet waard te zijn, mogen we weten dat Hij jou en mij alle pijn die Hij leed en moeite die Hij 
deed waard vindt. Het verbond met Abraham en de ceremonie daarvan laten zien dat Hij de 
verbondsbelofte voor beiden maakte en waarmaakt, ook als de andere partij verzaakt. Hoeveel
het Hem ook kost.
Op het moment dat Jezus aan het kruis de geest gaf, scheurde het voorhangsel, de 
belemmering om tot de plaats van God in de tempel te komen, van boven naar
beneden. Geen mensenwerk, maar werk van Boven. Naar beneden. De belemmering
is verbroken, de toegang is vrij. Daarom mogen we zeggen: Jezus is overwinnaar, Hij is wat 
vanouds al voorzegd was: het verlossende Woord! 
Daarom is Stille Zaterdag dé dag om intens Jezus’ overgave en dood te gedenken,
maar ook om uit te zien naar morgen, als we Zijn opstanding gedenken en feestelijk 
vieren.

** 
Wat heeft je geraakt in de dienst? 
Wat doet Goede Vrijdag met je?  
Hoe beleef je Pasen?  

***************
Morgen is het Pasen. In De Meerkerk vieren we de opstanding van Jezus in twee diensten, om 
9:00 uur en 11:00 uur. Wigle Tamboer spreekt. Bijbellezing: Lukas 24:13-36 (BGT) 

GELOVEN BEGINT THUIS
Ook bij de kinderen en jongeren, dus overal op de campus, wordt gevierd dat de Heer is 
opgestaan. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/BGT/Lucas-24:13-36
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis-15
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Efeziers-2:11-22


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.


