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maandag 12 maart 2018

Met vreugde aannemen...

Een ontvankelijke houding

Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen 
werden er op die dag aan hen toegevoegd. (Handelingen 2:41 HSV)

Toen ik net in het onderwijs begon, dacht ik dat één van de voornaamste taken van een docent 
het overdragen van kennis is. Inmiddels ben ik erachter dat dit niet zo is. Natuurlijk is het 
bezighouden met kennis ontzettend belangrijk. Maar je kunt niet zomaar kennis ‘overdragen’. 
Kennis overdragen suggereert voor mij dat ik kennis vanuit mijn hoofd zo in de hoofden van de 
leerlingen zou kunnen stoppen. En zo makkelijk werkt het niet. Soms zijn leerlingen helemaal 
niet geïnteresseerd in wat ik te vertellen heb. Dan is het aan mij de uitdaging om hen toch te 
motiveren te luisteren naar de kennis die ik heb. Ik kan echter niets met de kennis als de 
leerling hier niet voor open staat. De leerlingen hebben een ontvankelijke houding nodig. Ik kan
verschillende ‘trucjes’ toepassen waardoor leerlingen zich meer openstellen om te leren, maar 
uiteindelijk zijn zij het zelf die die ontvankelijke houding aannemen of niet. 

Ik denk dat het zo ook werkt met het geloof. God heeft prachtig nieuws en de mooiste beloftes 
voor ons. Als we ons voor Hem openstellen, kunnen we werkelijk vrij zijn. Maar dan moeten we
wel een ontvankelijke houding aannemen. God heeft ons een vrije wil gegeven en Hij stopt Zijn 
waarheid niet zomaar in onze hoofden. Wij moeten ons openstellen. Dat is niet altijd makkelijk 
en kinderen zijn vaak beter in deze houding dan volwassenen. 

Ik zag dit van de week toen ik onze dochter voor het eerst richting het lokaal van het nieuwe 
kinderdagverblijf bracht. Ze liep aan mijn hand mee. Ze had het vertrouwen dat ik het beste 
met haar voor heb en haar niet in een onveilige situatie zal brengen. Tijdens het afscheid zag ik 
in haar ogen een kleine vertwijfeling; vind ik het goed dat ik hier blijf of niet? Na een extra 
afscheidskus, geruststelling dat ik terug zou komen en even zwaaien verliet ik het lokaal. De 
houding van vertrouwen en je openstellen zoals een kind dat kan, mogen wij ook richting onze 
hemelse Vader hebben. Hij heeft het beste met ons voor. 

Om over na te denken
In hoeverre heb jij een ontvankelijke houding? Zou je meer kunnen ontvangen als je ‘gewoon’ 
aanneemt wat God je aanbiedt?

Gebed
Dank dat U ons een vrije wil heeft gegeven. Help ons om een ontvankelijke houding aan te 
nemen, zodat we U beter leren kennen en dichter bij U zullen komen. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-2:41


dinsdag 13 maart 2018

Met vreugde aannemen...

Bron van levend water

Geven en ontvangen lijken soms heel erg met elkaar verbonden te zijn. Je geeft iets en je krijgt 
er iets voor terug. Sommige mensen zijn goed in geven, maar zijn niet altijd goed in ontvangen. 
Ontvangen is ook een kunst. Ten eerste is het belangrijk dat je goed ‘ziet en hoort’ om te 
kunnen ontvangen: een glimlach, een vriendelijk gebaar, een compliment. Maar daarnaast is 
het belangrijk dat je het ook laat binnen komen in je hart. Sommige mensen wuiven de 
complimenten weg. Zij vinden het moeilijk om te ontvangen. 

Een mooi verhaal uit de Bijbel gaat over geven en ontvangen. Jezus vraagt aan een 
Samaritaanse vrouw om hem water te geven. Er staat: 

Toen kwam er een Samaritaanse vrouw aan. Ze kwam water halen uit de put. Jezus zei tegen 
haar: “Geef me alsjeblieft iets te drinken.” De leerlingen van Jezus waren op dat moment in 
Sichar om eten te kopen. De vrouw zei tegen Hem: “Dat kunt U mij niet vragen want U bent een
Jood en ik ben een Samaritaanse vrouw.” Joden mogen namelijk niet omgaan met 
Samaritanen.
Jezus zei: “Iedereen die water uit deze put drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar als je drinkt van 
het water dat Ik je geef, krijg je nooit meer dorst. Want het water dat Ik geef, blijft altijd in je. 
Het geeft je het eeuwige leven. (Johannes 3: 7-9; 13-14 BIGT). 

Bijzonder is dat Jezus in eerste instantie de vrouw vraagt om Hem water te geven. Vervolgens 
draaien de rollen om en biedt Jezus haar water aan. Water waarvan je nooit meer dorst krijgt. 
De vrouw zegt dan: geef mij van dat water, dan zal ik nooit meer dorst krijgen. De vrouw wil het
water met vreugde aannemen, ook al kent zij Jezus niet en weet zij (nog) niet wat Jezus bedoelt
met het water waarvan je nooit meer dorst krijgt.

Met dit levende water wordt de Heilige Geest genoemd. De Heilige Geest blijft altijd in je en 
geeft je het eeuwige leven. Het enige wat je hoeft te doen is het aannemen en je hart 
openstellen. De Samaritaanse vrouw heeft in haar leven veel meegemaakt; er zijn veel situaties
die haar hart hebben bezwaard. Toch neemt zij het levende water met vreugde aan.

Met het aannemen van het levende water gaat er wat gebeuren. Gods Geest en zijn liefde en 
genade beïnvloeden je gedachten, je gevoel en gedrag. De bron van levend water blijft je 
voeden en versterken, waardoor je kan groeien in liefde en dankbaarheid. Vanuit het principe 
van ‘geven en ontvangen’ zal je dankbaar zijn voor wat je is gegeven, en zal je dit willen 
uitdelen aan de mensen om je heen. Als de vrouw terugkomt in haar dorp vertelt zij veel 
mensen over Jezus en wat Hij voor haar heeft gedaan. Er staat ‘Veel Samaritanen uit Sichar 
gingen in Jezus geloven.’ (Johannes 3: 39, BIGT)

Om over na te denken
Luister naar het lied ‘Bron van levend water (opwekking 445)

Gebed
Bron van levend water, ontspring nu in mij. Zend uw Geest o Heilig God en maak mij vrij. 
Van elke situatie die mijn hart bezwaard. ‘k Geef mijn last aan U die heel mijn ziel bewaart.

https://www.youtube.com/watch?v=UnI795FEQLI
https://www.debijbel.nl/bijbel/BGT/Johannes-3:39
https://www.debijbel.nl/bijbel/BGT/Johannes-3:7


woensdag 14 maart 2018

Met vreugde aannemen...

Een aannemelijke boodschap  

God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. 
Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en  iedereen wordt uit genade, die 
niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat Hij ons door Christus Jezus heeft
verlost. (Romeinen 3:22-24)
Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus 
Jezus, onze Heer. (Romeinen 6:23) 

Laat bovenstaande woorden tot je doordringen... Iedereen mist door de zonde zijn doel van het
leven (de eeuwige nabijheid van God), en niemand kan dat voor je verhelpen dan alleen God 
door Jezus... die het je gratis aanbiedt... Wie zou dat niet willen aannemen? Ik kan me goed 
voorstellen dat er mensen zijn die het òf niet  beseffen òf het 'te mooi om waar te zijn' vinden.  
Neem het ze maar eens kwalijk: Jezus' boodschap van genade en redding is niet-te-geloven-zo-
mooi. Maar wel waar en zelfs te ervaren. Want het Evangelie werkt nog altijd krachtig. 

Zondag werden in De Meerkerk elf mensen gedoopt. Zij hebben Jezus' en zijn reddende 
boodschap van harte aangenomen en wel zo dat zij in het doopbad kopje onder wilden om aan 
te geven hoe zij gedompeld in Jezus wilden worden. De geschiedenis van Filippus en de 
Ethiopische kamerling (Handelingen 8:26-38) laat zien dat de doop is voor een ieder die met 
heel zijn hart gelooft. Het is een kwestie van het hart, maar we hoeven voor het aannemen van
het Evangelie ons verstand zeker niet uit te schakelen. Het Evangelie is om gratis aan te nemen, 
maar het is ook een aannemelijke boodschap omdat Jezus de woorden van God in het Oude 
Testament over de Verlosser heeft vervuld èn Jezus' woorden worden waargemaakt door het 
werk van Gods heilige Geest in het Nieuwe Testament en tot op de dag van vandaag. Er gaat 
een nieuwe wereld open wanneer je je aan Hem overgeeft. Het kan een moeilijke stap zijn, 
maar geen verkeerde. Als je nog niet zo ver bent, wil ik je aanraden het te proberen. Spreek 
alles wat je bezighoudt naar God uit en betrek Hem in alle dingen van je leven. En geef het de 
tijd om te zien wat er op je pad komt. Bespreek ook dat met Hem en zie wat er volgt. 

Om over na te denken
Ik schreef dat ik wel begrijp dat mensen Jezus’ boodschap niet zomaar kunnen aannemen. En 
ja, wat kunnen wij daaraan doen? Wigle liet zien dat het God Zelf is die toevoegt aan zijn  
gemeente. De bijbeltekst van zondag was Handelingen 2:41 (HSV) waar staat: Zij nu die zijn 
woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op 
die dag aan hen toegevoegd. Drieduizend, dat is natuurlijk enorm, maar daar bleef het niet bij 
want in Handelingen 2:47 staat: Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De 
Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. 

Zie je een verband tussen het eerste deel van vers 47 (in de gunst staan) en het tweede (de 
Heer breidde hun aantal uit)? 
Op welke wijze zie je een 'samenwerking' ondanks dat het God is die toevoegt?

Gebedssuggestie
Heer, dank voor uw genade, ik wil mijn hart aan U verbinden. Help me wanneer dat moeilijk is, 
geef mij dat ik uw woord met vreugde kan aannemen.  

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-8:26-38
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen-6:23
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen-3:22-24


donderdag 15 maart 2018

Met vreugde aannemen...

Geen nepnieuws

Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen... (Handelingen 2:41)

‘Vreugde’. Waarom klinkt dat woord wat ouderwets? Je bent blij. Of happy. Maar je hoort in 
het dagelijks spraakgebruik niet zo vaak mensen zeggen dat ze iets ‘met vreugde’ hebben 
aangenomen of dat zij een ‘vreugdevol bericht’ hebben ontvangen of gedeeld. 

Hoe komt het dat woorden in onbruik of in vergetelheid raken? Is het alleen een kwestie van 
voorbijgaande mode of taalverarming? Ik denk dat er meer aan de hand is. 
Genade. Barmhartigheid. Wellevendheid. Gunst. Rechtschapenheid. Ontferming. 
Minzaamheid. Beminnelijkheid. Vreugde.

Er is niets mis met deze woorden, ze drukken nog altijd trefzeker uit welke emoties we ervaren 
of welke waarden we hoog willen houden. Ik verheug me op de dag dat we deze woorden weer
in ere herstellen. Tot die tijd blijf ik ze halsstarrig en onbeschroomd gebruiken. 

Vergeten woorden hebben te maken met vergeten waarden. Je moet nu respect hebben. 
Tolerant zijn. Er wordt niet meer van ons verwacht dat we een boodschap ‘met vreugde 
aannemen’. We zijn argwanend geworden. We zijn te vaak slachtoffer geworden van nepliefde 
en worden steeds vaker blootgesteld aan nepnieuws. 

‘Deze boodschap is betrouwbaar en verdient onze volledige instemming: Christus Jezus is in de 
wereld gekomen om zondaars te redden...’ (1 Timoteüs 1:15) 

Dat is geen nepnieuws. Dat is nieuws om met vreugde te aanvaarden. En in nederigheid. Paulus
noemt zichzelf ‘de eerste onder de zondaren’. Niet een eerste plaats om trots op te zijn, eerder 
een positie om je diep voor te schamen. Maar die schaamte, die verootmoediging, is geen 
eindpunt. Het is een nieuw vertrekpunt. 

Verheug je. Ik herhaal: VERHEUG JE. Jezus is gekomen om jou uit diepe ellende te trekken en je 
een positie te geven als kind van de Koning. Jezus is Meester in het herstellen van relaties. Hij is
de perfecte Beschermheer. Wees verheugd want je mag zijn woorden aanvaarden en bij Hem 
horen!
Je bent gered door de Kampioen van het Universum en je bent opgenomen in zijn team. Nee, 
veel beter: je bent deel van zijn Koninklijke Familie, het Huisgezin van God! 

Om over na te denken
Heb je het Goede Nieuws wel diep genoeg tot je ziel laten doordringen? Hoe blij ben je met 
Jezus?

Gebed
Vader! Hoe kon ik deze woorden missen!? Wat ben ik blij met uw liefdevolle Vaderarmen. 
Hoezeer ben ik overweldigd door de gespreide armen van uw Zoon! Dank U!

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Timoteus-1:15
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-2:41


vrijdag 16 maart 2018

Met vreugde aannemen...

Vertrouwen

De Heer zei tegen Mozes: “Hoe lang zal dit volk Mij nog afwijzen? Hoe lang nog zal het 
weigeren op Mij te vertrouwen ondanks alle wonderen die Ik verricht heb?” (Numeri 14;11)
“En ook toen de Heer u vanuit Kades-Barnea op weg stuurde (…), verzette u zich nog tegen zijn 
bevel, in plaats van Hem te vertrouwen en te gehoorzamen.” (Deuteronomium 9:23)

De hele Bijbel door kunnen we lezen over het verlangen van God om een relatie met ons op te 
bouwen. Hij wil ons hart veroveren om zijn liefde te kunnen delen. Want Hij houdt zoveel van 
ons. De allerhoogste Koning verlangt naar ons, maar wij lopen weg van Hem. We durven Hem 
niet te vertrouwen, omdat we Hem niet goed kennen. We houden liever nog even een slag om 
de arm en willen toch wel graag ons leven in eigen hand houden. 

Maar als we God echt zouden kennen, zouden we weten dat er in Hem geen spoortje duisternis
is. Hij is alleen maar goed. En daarom breekt Hij ook niet in in ons leven. Hij dwingt ons nergens
toe. We zijn vrij om bij Hem te komen; vrij om ons leven in zijn handen te leggen. Daarin ligt 
onze veiligheid. 

Als we ons vertrouwen stellen op rijkdom, op schoonheid, op onze intelligentie, op onze 
vrienden of op ons bedrijf, dan zullen we vroeg of laat bedrogen uitkomen. Want niets of 
niemand is in staat om ons te redden van de gebrokenheid en de zonde en het verval in deze 
wereld. 

Alleen Hij.

Als je het moeilijk vindt om God te vertrouwen, trek dan een tijdlang op met mensen die met 
God wandelen. Kijk naar hun leven. Kijk naar de vruchten. Kijk naar de zorg van God voor zijn 
kinderen. Kind van God zijn betekent niet dat je geen pijn kunt hebben, of dat alles van een 
leien dakje gaat, maar wel dat je door alles heen zijn vrede en zijn blijdschap kunt vasthouden 
of hervinden. Dwars door de stormen van het leven is Hij te vertrouwen. 

Wie Uw naam kent, kan op U vertrouwen, U verlaat niet wie U zoeken, Heer.
Ja, om Hem is ons hart verblijd, op zijn heilige naam vertrouwen wij. (Psalmen 9:11 en 33:21)

Gebed 
‘Heer, laat mij in de morgen uw liefde horen, in U stel ik mijn vertrouwen, wijs mij de weg die ik 
gaan moet, mijn ziel verlangt naar U.’ (Psalmen 143:8)

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-143:8
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-33:21
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-9:11
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Deuteronomium-9:23
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Numeri-14:11


zaterdag 17 maart 2018

Afgelopen zondag waren er doopdiensten in De Meerkerk. Titel van de dienst was: Met 
vreugde aannemen... Wigle Tamboer sprak over Handelingen: 2:41 (HSV): 
Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; 
en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd.

Wigle benadrukte zondag hoe belangrijk het is een houding van 'aannemen' te hebben, 
aannemen met vreugde. Een basishouding van: Als God je iets aanbiedt, is er eigenlijk maar 
één reactie die recht doet: met vreugde aannemen. Bij de doop zien we dat daar alle reden toe
is. In Handelingen 8 lezen we dat Filippus tegen een Ethiopische kamerling die gedoopt wilde 
worden, zei: “Indien u gelooft met heel uw hart, is het toegestaan.” Hij antwoordde: “Ik geloof 
dat Jezus Christus de Zoon van God is.” In Romeinen 10, de verzen 11 en 13: schrijft Paulus: 
Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. 
Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. 

In de doop tonen dopelingen deze grondhouding: je aanvaardt Jezus totaal, als het ware van 
top tot teen en geeft je geheel aan Hem over. 

Wigle wees erop dat het dopen niet in de naam van de apostelen gebeurde, maar in de naam 
van de Vader, Zoon en Heilige Geest (Matteüs 28:19). Het is ook de Heer die toevoegt, zoals 
staat in Handelingen 2:47: Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer 
breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. 

** 
Wat heeft je geraakt in de dienst? 

Waaraan denk je als jou gevraagd wordt naar jouw grond- of levenshouding ten opzichte van 
God? Kun je zeggen dat je met een houding van 'aannemen' in het leven staat? Kun je daar een
voorbeeld van geven? Kun je een moment noemen dat die houding ontstaan is of groeide?

Denk eens na over deze stelling: 
Dingen van God kun je ‘aannemen met vreugde’ omdat God altijd het goede met je voor heeft. 

Wanneer ervaar je die vreugde en wanneer is dat moeilijk?
Kun je altijd zeggen dat dingen die geen vreugde geven niet van God komen? 

***************
Morgen, 18 maart, spreekt Wigle Tamboer over Matteüs 16:13-18 (NBV). 
Titel van de dienst: U bent de Messias, de Zoon van de levende God!

GELOVEN BEGINT THUIS
Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en 
jongeren van morgen, zondag 18 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: De kostbare parel, Matte  ü  s 13:45,46
Onderbouw: Jezus wil ons dingen leren, Lukas 10: 38-42 (Martha en Maria)
Bovenbouw: Zegen: Jezus bidt voor ONS!! Jezus bidt voor ons dat we één zullen zijn, Johannes 
17:20-25
X-pact: De kerk als één lichaam, Kolossenzen 1: 24-29

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-16:13-18
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Kolossenzen-1:24-29
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-17:20-25
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-17:20-25
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-10:38-42
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-13:45-46
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-2:47
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-28:19
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen-10:11-13
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-8:26-38
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-2:41


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.


