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maandag 2 april 2018

Waar praten jullie over?

Geen Pasen zonder Goede Vrijdag

Jullie wisten toch dat de Messias eerst moest lijden voordat Hij koning kon worden? 
(Lukas 24 vers 26, BGT)

Waarom is er zoveel lijden in de wereld? Dat is een veel gestelde vraag, waar we als mens 
eigenlijk geen antwoord op kunnen geven. Wat we wel weten is dat lijden ook niet aan God zelf
voorbij gegaan is. Hij heeft zijn eigen Zoon moeten zien lijden en wat moet Hem dat 
onvoorstelbaar veel pijn hebben gedaan. Het lijden op Goede Vrijdag was nodig om het Pasen 
te laten worden.

Mag ik iets persoonlijks met je delen? Ik besef dat het lijden van ons als mens niet in 
verhouding staat tot het lijden dat Jezus op Goede Vrijdag moest ondergaan. Maar een paar 
weken geleden werd duidelijk dat mijn zoon van 28 ernstig ziek is. Je zult begrijpen hoe de 
wereld van mij en mijn gezin op deze dag, ook een vrijdag, op zijn kop gezet is. Zaken, waar je 
je anders druk om maakt, worden onbelangrijk. Het enige wat belangrijk is, is wat je voor hem 
kunt doen en wat zijn kans op genezing is. Het ziet er naar uit dat zijn ziekte behandelbaar is en
we hebben dan ook goede hoop op genezing. Maar we hebben geen idee wat voor tijd hem en 
ons te wachten staat.

En dan wordt het zondag. Blijven we aangeslagen thuis of gaan we op deze moeilijke dag naar 
de kerk. Daar hoeven we niet lang over na te denken. Wat hebben we God in deze dagen nodig.
En wat hebben we het gebed en de liefdevolle aandacht van anderen in de kerk op deze dag 
nodig. Tijdens de dienst word ik overweldigd door de kracht van liederen. Met een brok in mijn 
keel zing ik: "O mijn Heer, ik heb U nodig; elk moment, zo nodig." Die avond zijn we ook gewoon
naar onze huiskring gegaan. We kiezen er bewust voor om onze last niet alleen te dragen maar 
juist te delen met diegenen die ons zo dierbaar zijn.

We wisten het al, maar hebben het opnieuw ondervonden. God neemt moeilijke  
omstandigheden, ook voor gelovigen, niet weg. Dat deed Hij niet voor zijn eigen Zoon en dat 
doet Hij niet voor ons. Maar door Pasen mogen we weten dat Jezus leeft. Hij, die ons lijden als 
geen ander kent, draagt ons, juist op momenten dat we het zelf even niet meer weten. En door
Zijn gemeente mogen en kunnen we ook elkaar dragen en ons laten dragen.

Om over na te denken
Voor wie in de gemeente kun jij een steun zijn? Of wie zou dat voor jou kunnen zijn?

Gebedssuggestie
O mijn Heer, ik heb U nodig; elk moment, zo nodig. Amen.

https://www.debijbel.nl/bijbel/BGT/Lucas-24:26


dinsdag 3 april 2018

Waar praten jullie over?

Wil je ruilen?

Toen zei Hij tegen hen: “Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet 
gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan 
om zijn glorie binnen te gaan?” (Lukas 24:25,26)

“Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde 
dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat Ik zeg.” 
(Johannes 15:12,13) 

Er zijn mensen die geloven dat ze een ‘martelaar’ worden, door zichzelf en anderen moedwillig 
de dood in te jagen. Wij noemen hen moordenaars, of misleide jongeren. Er zijn ook mensen, 
gelovigen die Jezus Christus volgen, die ongewild als martelaar sterven. Ze worden gedood 
vanwege hun geloof. Dagelijks, ook op dit moment,  worden er wereldwijd christenen 
gemarteld en vermoord vanwege hun geloof in Jezus Christus.  

Maar een martelaar kan ook iemand zijn, die geïnspireerd door het geloof, zijn leven vrijwillig 
geeft om anderen te redden. De Franse politieman Arnoud Beltrame is zo’n martelaar. Ooit  
deed het geloof hem niet zo veel. Totdat hij tien jaar geleden tot levend geloof kwam. Hij 
leerde rond zijn 35e jaar Jezus kennen. Vorige week is hij Jezus gevolgd in het vrijwillig geven 
van zijn leven om anderen te redden. Wat hij deed was meer dan zijn plicht, want agenten zijn 
niet verplicht om de plaats van gegijzelden in te nemen. Hij ruilde zijn leven voor dat van 
anderen. Zo was Jezus ook niet verplicht om voor ons te sterven. Hij koos er vrijwillig voor. Uit 
liefde voor ons. Hij liet zich doden, om ons het leven te kunnen geven. 

Waar ben jij bereid je leven voor te geven? Jezus vraagt vandaag aan jou: zullen we ruilen? 
Jouw onrust voor mijn vrede? Mijn toekomst voor jouw verleden? Mijn liefde voor jouw angst? 
Mijn troost voor jouw verdriet? Mijn leven voor jouw leven?

Wil je ruilen? 

Gebed
Heer, U bent vrijwillig de dood tegemoet gegaan, om ons te kunnen redden van de dood. Dank 
U, dat U de dood hebt overwonnen! Geef ons uw moed en kracht en wijsheid om te 
onderscheiden waar het op aan komt. Dat wij in elke situatie zullen staan voor ons geloof in U. 
En bereid zijn, nadat we ons aan U hebben gegeven, om onszelf ook te geven aan anderen. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-15:12-13
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woensdag 4 april 2018

Waar praten jullie over?

Waarom zouden we de profeten niet - helemaal - geloven?! 

En Hij zei tegen hen: “O onverstandigen en tragen van hart! Dat u niet gelooft al wat de 
profeten gesproken hebben! Moest de Christus dit niet lijden en zo in Zijn heerlijkheid ingaan?” 
En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem 
geschreven was. (Lukas 24: 25-27, Herziene Statenvertaling)

Twee leerlingen van Jezus, ze zijn op weg naar huis. Teleurgesteld. Weg van Jeruzalem, waar 
hun Meester drie dagen geleden is gestorven. Weg was hun verwachting, weg hun hoop dat 
Jezus de langverwachte Messias was die Israël zou bevrijden. Alles leek voor niets te zijn 
geweest. “O onverstandigen en tragen van hart”, zal Jezus even later tegen hen zeggen. Zegt Hij
daarmee dat ook het willen kennen en aannemen van Gods Woord (of daarmee proberen te 
beginnen) een kwestie van het hart is? Een keuze, een wilsbesluit? De Emmaüsgangers, toch 
leerlingen van Jezus (!) laten zien hoe gemakkelijk het aannemen van Gods Woord door allerlei 
menselijke bedenksels en ervaringen kan worden belemmerd. 

Goede Vrijdag en Pasen; God/Jezus laat zien dat wat Hij heeft beloofd, Hij ook waarmaakt, 
hoeveel het Hem ook kost, al lijkt het nog zo onwaarschijnlijk en botst het nog zo met onze 
gedachten en ervaringen. Je kunt het te pas en te onpas gebruiken, maar God is groter dan wij 
ons kunnen voorstellen en Hij is niet te bevatten groter dan onze tegenwerpingen en 
moeilijkheden. 
Het verhaal van de twee Emmaüsgangers is mede zo mooi, omdat het gaat over je totaal 
verloren voelen, teleurgesteld, neerslachtig, uitzichtloos, hopeloos, troosteloos, en de 
volkomen onverwachte (?) redding daaruit door toedoen van God. 
De Emmaüsgangers ervaren het verschil als Jezus erbij komt en Zijn Woord gaat spreken. 
“Brandde ons hart niet toen Hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?”, 
zullen ze later zeggen (Lukas 24:32). Zo mooi kan het zijn om je te verdiepen in het Woord van 
God, te zien wat God met ons voorheeft en je dat eigen te maken. Hij is erbij, ook als je Hem 
niet ziet of herkent. 

Om over na te denken
Jezus gebruikte de profetieën om de Emmaüsgangers de waarheid van de opstanding te tonen 
vanuit (het eerste deel van) de Bijbel, voor ons mag gelden dat de waarheid van de opstanding 
ons kan helpen bij het aanvaarden van Gods Woord als volkomen waarheid. 

Herken je je in de Emmaüsgangers en de moeite die ze in deze omstandigheden bleken te 
hebben met het blijven vertrouwen op wat God met ons voorheeft? Wanneer vooral? 
(Hoe) zou je dat kunnen ombuigen?

De Emmaüsgangers voelden hun hart branden bij de woorden van Jezus. Herken je dat? 
Verlang je ernaar? Hoe kun je daar een gevolg aan geven? (niemand is te oud is om te leren en 
niemand raakt hierop uitgeleerd.)

Gebedssuggestie
Dank U, Heer, dat U uw woord waarmaakt en wij ons houvast volkomen in U mogen hebben.  

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-24:32
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donderdag 5 april 2018

Waar praten jullie over?

Opstanding, hoop voor de kerk

Hij is het hoofd van het Lichaam, de kerk. Oorsprong is Hij, eerstgeborene van de doden, om in 
alles de eerste te zijn. (Kolossenzen 1:18)

De lente is weer in aantocht en wie zijn ogen openhoudt ziet om zich heen: nieuw leven. Wat 
er doods en levenloos uitzag komt weer tot bloei. Leven als het ware uit de dood. Is dat niet 
Pasen? Nieuw, vernieuwd leven uit de dood.

Past het verhaal van de opstanding nog wel in onze kritische, selfmade maatschappij? Er zijn 
veel pogingen gedaan om dit verhaal - ook in de kerken - onderuit te halen. Maar de bewijzen 
in de evangeliën en de brieven zijn overduidelijk. Een onopgesmukt persoonlijk getuigenis van 
de vrouwen bij het open graf. Vrouwen, wiens getuigenis er eigenlijk niet toe deed in die tijd. 
Zouden de discipelen dat zelf zo bedacht hebben? Mannen, apostelen die met gevaar voor 
eigen leven de boodschap van de opstanding verkondigden. En niet te vergeten de eerste – 500
– getuigen. (1 Korintiërs 15:6) 

Paulus zelf verkondigde niets anders te willen kennen dan Christus en de kracht van zijn 
opstanding (Filippenzen 3:10). De groei van de kerk in de eerste eeuwen had daar alles mee te 
maken. Vaak zeggen we dat de kerk op de Pinksterdag is ontstaan, en dat is ook waar. Maar 
eigenlijk ligt de wortel daarvan op Pasen. Zo mooi wordt dit verwoord in onze tekst: 'Hij is het 
hoofd van de kerk, de eerstgeborene van de doden'. Er zouden nog velen volgen, Hij was de 
eerste. 

Vandaar geeft Jezus' opstanding hoop voor onze toekomst, de dood heeft niet het laatste 
woord; ook wij zullen met Hem verheerlijkt worden.
Hoop die echter verder reikt, zelfs de hele Schepping wordt vernieuwd, zoals Paulus schrijft in 
Romeinen 8:21: 'Maar ze (de schepping) heeft hoop gekregen, omdat ook heel de schepping 
zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en 
luister die Gods kinderen geschonken wordt.' Een wereld die nu nog zucht onder onrecht, 
geweld, en verdrukking, zal dan worden verlost.
Geeft ons dat ook hoop voor nu? Het mooie hoofdstuk over de opstanding eindigt met een 
aansporing om ons werk voor Hem voort te zetten. 'Kortom, geliefde broeders en zusters, wees 
standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef 
dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.' (1 Korintiërs 15:58)

Wat een bemoediging; opstanding heeft alles te maken met de bouw van de gemeente, het 
werk van de Heer. Niet tevergeefs, immers Hij heeft al tekenen gegeven dat de dood niet het 
laatste woord heeft, maar wij deel hebben aan de opstanding. 

Ik sluit graag af met een citaat van Tim Keller (predikant in New York): 
“Als de opstanding heeft plaatsgevonden, verandert dat ons leven volledig.”

Gebedssuggestie
Kijk eens naar Paulus' gebed in Efeziërs 1:15-23: 'Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult 
zien waarop u hopen mag…'

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Efeziers-1:15-23
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Korintiers-15:58
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen-8:21
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Korintiers-15:6
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Kolossenzen-1:18


vrijdag 6 april 2018

Waar praten jullie over?

Pelgrimage

Terwijl ze zo liepen te praten, kwam er iemand bij hen lopen. Het was Jezus, maar de leerlingen 
herkenden Hem niet. (Lukas 24:15)

Direct na Pasen ga ik wandelen. Niet zomaar, maar met 3 vrienden – waarvan er 2 in een 
rolstoel zitten. We hopen samen van Sint Jacobiparochie (aan de Waddenkust) naar 
Heerenveen te lopen, een stuk van het aloude Jabikspaad (Jacob’s pad). Het is een traditionele 
beginroute naar Santiago de Compostela. In Nederland loopt de wandelroute door naar Hasselt
bij Zwolle, maar het is ook mogelijk om het hele stuk door te lopen naar de eindbestemming!

Wij gaan dat niet doen. Het ontbreekt ons aan tijd. Maar wat zou het mooi zijn om samen op 
weg te gaan, zoveel kilometers wandelend af te leggen, alles met elkaar te delen. Misschien 
komt die dag nog.

Eerlijk gezegd was het de bedoeling om dit vóór Pasen te doen, maar dan konden niet alle 
mensen mee die zich aan wilden sluiten. Ik dacht aan de lijdensweg van onze Heer en zag 
daarmee een verband (al hoop ik dat wij geen lijdensweg gaan afleggen, uiteraard!). 

Jezus heeft onze lasten al gedragen. We hoeven geen lange tocht meer te maken om te boeten 
voor onze zonden of zo. Daarom is het wel mooi dat we nu na Pasen lopen – in het spoor van 
de Emmaüsgangers.

We weten nu al dat er op verschillende dagen mensen met ons mee zullen gaan – meestal 
wandelend, soms in een rolstoel voortgeduwd (of met eigen spierkracht aangedreven!).

Dit is mijn gebed. Dat we tijdens onze mini-camino zullen merken dat Jezus onzichtbaar 
aanwezig is. Voelbaar door zijn Geest en liefde. Wat zou dat mooi zijn. Als jullie dit lezen is de 
wandeling al voorbij, dus ik vraag alvast in geloof of jullie danken voor wat de Heer gedaan 
heeft.

Om over na te denken
In onze rusteloze tijd is het goed om naar buiten te gaan en samen te wandelen. Je hoeft 
helemaal niet naar een soort ‘bedevaartsplaats’ te gaan, de reis is net zo belangrijk als de 
bestemming. Denk eens na: met wie wil jij een lange wandeling maken? Misschien langs het 
strand, door de duinen of over een pad dwars door de polder. Een missionaire kans, wellicht?

Gebed
Trouwe Heer, wij zijn uw mensen van de Weg. Ga ons voor, wees ons nabij, zegen wat wij doen 
in uw naam, kom tot uw doel in ons leven. Amen.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-24:15


zaterdag 7 april 2018

Afgelopen zondag was het Pasen. Wigle Tamboer sprak over Lukas 24:13-36 (BGT), waarin we 
lezen over de  bijzondere ontmoeting van 'de twee Emmaüsgangers' met Jezus na diens 
sterven op de dag die wij als 'Goede Vrijdag' zijn gaan kennen. Titel van de dienst was: Waar 
praten jullie over?

Wat waren deze leerlingen teleurgesteld en verdrietig na de dood van Jezus. Natuurlijk om het 
ondraaglijke lijden en sterven van, zo zeiden ze over Jezus, 'een profeet van God die met zijn 
bijzondere woorden en machtige daden diepe indruk op het hele volk maakte', maar ook omdat
ze zo hadden gehoopt dat Jezus gekomen was om Israël, dus ook hen, te bevrijden. 
“Maar nu is het al de derde dag na zijn dood...” Achteraf kun je het vreemd vinden dat zelfs die 
laatste zin hen nog niet tot het besef bracht dat Jezus had gezegd dat Hij zou sterven en 
opstaan. En ook alle profetieën hadden niet geholpen, en evenmin de vrouwen die het graf 
leeg hadden aangetroffen. Jezus zelf was nodig om hen tot de waarheid te brengen. Hij doet 
het op zijn eigen manier. Hij sluit zich bij hen aan, loopt mee op, stelt belangstellend als altijd 
vragen, neemt de uitnodiging aan om nog te blijven en breekt dan het brood en deelt het uit, 
net als een paar dagen eerder bij het laatste Avondmaal toen Hij zei: “Blijf dit doen tot mijn 
gedachtenis.” Dán herkennen ze Hem en de teneergeslagenheid slaat om in grote vreugde. Ze 
gaan meteen op weg – rechtsomkeert! - om het grote nieuws te vertellen. 

Wat heeft je geraakt in de dienst van Pasen? 

Wat zegt en doet het heilig Avondmaal jou? 

Jezus zei/zegt in Lukas 24:25: “Waarom geloven jullie niet (AL) wat de profeten gezegd 
hebben?” en daar achteraan een zin om aan te geven dat ze daardoor ten onrechte verdrietig 
en teleurgesteld waren: Jullie wisten toch dat de Messias eerst moest lijden voordat Hij koning 
kon worden?” (of: in zijn heerlijkheid kon binnengaan) 
Waarop is mijn/jouw geloof gebaseerd? Kun je zeggen: op alles wat de Bijbel mij leert– ook als 
ik het niet begrijp – of hebben we toch nog wel de neiging om alleen de dingen die ons passen 
en goed uitkomen te geloven? Heb je voorbeelden van beide? En waarom denk of dacht je 
daar zo over?

***************
Morgen spreekt Jurjen ten Brinke in De Meerkerk over Marcus 6:30-44. 
Titel: God zet jou in bij Zijn wonder.

GELOVEN BEGINT THUIS
Voor de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en jongeren van 
morgen, zondag 8 april 2018, zie op de website de digitale versie van Preek door de Week. 

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.

 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Marcus-6:30-44
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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.


