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maandag 9 april 2018

God zet jou in bij Zijn wonder

Deelnemen en deelhebben 

Zijn moeder zei tot hen, die bedienden: “Wat Hij u ook zegt, doet dat!” (Johannes 2:5) 

Hoe zal het jongetje uit de lezing van zondag (Markus 6:30-44, NBV) dat zijn vijf broden en 
twee vissen aan Jezus gaf, zich gevoeld hebben toen hij zag wat Jezus daarmee deed? Ik kan me
niet voorstellen dat hij thuiskwam en zei: 'Pa, moe, wat ik nou toch heb gedaan: ik heb 
duizenden mensen te eten gegeven. Ik was geweldig.' Nee, dat zal hij niet gezegd hebben, maar
het is zo menselijk om tenminste een deel van het goede naar je toe te trekken en je verhaal te 
beginnen met 'ik'. ('Ik gaf Hem twee broden en toen …'). 

Hoe zou de jongen zich gevoeld hebben, hoe kwam hij thuis en wat zal hij hebben verteld? En 
niet te vergeten: hoe zal dit wonder in zijn leven hebben doorgewerkt? 
Zal hij niet compleet onder de indruk geweest zijn? Flabbergasted, hoor ik tegenwoordig vaak 
zeggen. Dat betekent: verbouwereerd, stomverbaasd, beduusd, ontdaan, sprakeloos, 
verbijsterd, verwonderd, verbluft, overrompeld. Zoiets moet het geweest zijn. Dat het zijn 
broodjes en vissen waren (mochten zijn) die door de Heer werden vermenigvuldigd. Er waren 
duizenden mensen die deelnamen aan de maaltijd (en dat was geweldig), maar er was er – 
naast Jezus en misschien de leerlingen die hielpen – maar één die niet alleen deelnam, maar er
ook een (aan)deel in had. En we spreken nog over hem. 

God doet het en wij mogen meedoen. God heeft daarvoor gekozen, er moet dus een goede 
reden achter zitten. Welke? Misschien wel omdat je geloof gaat leven of veel méér gaat leven 
wanneer geloven (meer en meer) geloofsvertrouwen wordt en je het geloof gaat doen 
waardoor je geloofsvertrouwen ook weer verder kan gaan groeien. Het is wat kort door de 
bocht en misschien hier niet helemaal op z'n plaats - want we leven niet onder de wet van 
dingen doen, maar onder de genade - maar in bovenstaande bijbeltekst staat niet: “Alles wat 
Hij zegt, léér dat”, maar: “Wat Hij u ook zegt, dóe dat!” Ondanks de genade ga ik niet ont-
kennen dat de Bijbel ook een doe-boek is. Ik wil alleen maar zeggen: Doe er je voordeel mee! 

Om over na te denken
Bij de wonderbare broodvermenigvuldiging is het duidelijk dat wij dat niet kunnen. Het is God 
die het doet en Hij wil mensen inzetten, deel laten hebben in zijn bedoelingen. 
De titel van de dienst had ook kunnen zijn: God wil jou inzetten bij Zijn wonder? Want de 
keuze(vrijheid) is aan ons. 
Bij welke dingen vind je het moeilijk om je in te schakelen in wat God met jouw deelname wil  
bewerkstelligen? 
Waaraan wil je graag meewerken? 
Kun je zeggen waar voor jou het verschil ligt en waarom? 

Gebed
Heer, U bent zo groot en zo hoog verheven dat ik er eigenlijk niet bij kan dat U mij (ons) wilt 
inschakelen voor wat U voor de mensen wilt bereiken. Ik bid dat we ons niet laten ontmoedi-
gen door dingen die te groot lijken, maar ons vertrouwen stellen in U die met ons meegaat. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Marcus-6:30-44
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-2:5


dinsdag 10 april 2018

God zet jou in bij Zijn wonder

Wat kan ik voor je doen?

Op een keer riep een vrouw van een van de profeten Elisa’s hulp in: “Mijn man, uw dienaar, die 
zoals u weet altijd groot ontzag had voor de Heer, is gestorven. Nu zal mijn schuldeiser komen 
en mijn twee kinderen als slaven meenemen.” “Wat kan ik voor u doen?” vroeg Elisa. “Vertel 
me eens, wat hebt u nog in huis?” “Alleen een kruikje olie, heer”, antwoordde ze, “verder niets.”
(lees 2 Koningen 4:1-7)

Als we Gods wonderlijke werken willen zien, dan kunnen we veel leren van de geschiedenis van
de weduwe die een beroep doet op de profeet Elisa. Dit zijn de stappen die zij zet: 

Ze weet wie ze is. Deze vrouw en haar man leefden in groot ontzag voor God. In Christus zijn
we geliefde kinderen van de Vader. Daarom mogen we een beroep op Hem doen. 

Ze roept hulp in. Spreek je hart uit naar God! Er zijn mensen die denken dat ze bij God 
horen, maar waarvan God helaas moet zeggen: ‘Ik ken je niet’. God wil dat we moeite 
doen om Hem echt te leren kennen. En Hij wil ons, en ons hart, kennen.

Ze luistert en geeft antwoord. Blijf niet hangen in je vragen. Als we iets vragen aan God is de 
volgende stap om de tijd te nemen echt te luisteren naar wat Hij zegt en daarop te 
reageren. 

Ze sluit de deur. Wat God van ons vraagt gaat tegen het wereldse denken in. Daarom is het 
belangrijk om andere stemmen, die ons van het gehoorzamen willen afhouden, buiten 
de deur te houden. 

Ze gehoorzaamt. Dit is de belangrijkste en cruciale stap, namelijk niet alleen weten wat God 
van je vraagt, maar het ook daadwerkelijk in geloof gaan doen. Ook al begrijp je er nog 
niets van. 

Ze keert terug en brengt verslag uit. Sommige van de mensen die door Jezus werden 
genezen, vergaten terug te keren naar Hem, om Hem te danken voor wat ze gekregen 
hadden  (Lukas 17:11-19). Laten we God eren en elkaar altijd vertellen van de dingen die 
God doet in ons leven.

Ze neemt een nieuwe opdracht in ontvangst. Blijf naar God terugkeren om met Hem te 
wandelen en opnieuw te luisteren naar wat Hij van je vraagt.

Ze gehoorzaamt opnieuw. Onze weg met God is een spannende, wonderlijke weg, waarin 
we steeds opnieuw bovenstaande stappen doorlopen. Zodat de wereld kan zien dat er 
een God is die van alle mensen houdt. Die wonderen doet, uit liefde voor hen, en tot eer 
van zijn naam.

Gebedssuggestie
Spreek je hart uit naar God over bovenstaande punten. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Koningen-4:1-7


woensdag 11 april 2018

God zet jou in bij Zijn wonder

Buiten bereik

“Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten.” 
(Markus 6:31)

Geen mobieltjes, tablets, geen games, geen laptops. Dat waren nog eens tijden. 

Ik word altijd een beetje narrig van mensen die af lopen te geven op sociale media en mobiele 
telefoons. Ja, ik zie heus ook wel dat er nadelen aan verbonden zijn, maar het is ook 
oppervlakkig om er vooral negatief over te doen. Nieuwe technieken zijn in deze zin niet anders
dan oude technieken: je kunt ze goed en verkeerd gebruiken.  

Hoeveel mensen zijn bij elkaar in beeld gekomen dankzij internet? Hoe handig is het dat je op 
allerlei plaatsen bereikbaar bent, van je kunt laten horen, als het nodig is snel hulp kunt 
inroepen? Onze wereld is online geworden, afstanden zijn relatief, mogelijkheden lijken 
eindeloos.

Maar het is wel waar: we hebben met die mobieltjes de hele dag de complete wereld op zak. 
En zo’n multimediacomputer in pocketvorm eist voortdurend de aandacht op. Misschien krijg 
je mail van de zaak direct binnen en zijn er tal van signalen die je aandacht vragen voor nieuwe 
comments, likes, berichtjes en updates.

Hoeveel tijd en energie kosten deze zaken jou? Je kunt voor jezelf daar eens een eerlijk 
antwoord op geven. Is het altijd nodig? Ben je voor iedereen bereikbaar geworden behalve 
voor de mensen in je directe omgeving? En, nu we toch vervelende gewetensvragen aan het 
stellen zijn: ben je nog wel bereikbaar voor Gods stille stem?

“Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten.” Lees en 
overdenk die woorden van Jezus. Merk ook op dat ook toen al dat mooie plan totaal mislukte. 
Jezus stak met zijn leerlingen het meer over naar een ‘afgelegen plaats’ – een plek zonder enig 
bereik. 

Maar de mensen wisten Jezus te vinden. En op zich is dat mooi: al die moeite die zij namen om 
bij Hem te zijn. Maar vervolgens was het gedaan met de rust en moest Jezus met zijn leerlingen
aan de slag om een probleem op te lossen dat de mensen zelf gecreëerd hadden: er was geen 
eten op die plek…

Om over na te denken
Kun je nog wel de tijd en de ruimte vinden om even helemaal alleen te zijn? Is er voor jou nog 
wel een offline leven?

Gebed
Heer, in de stilte vinden wij U.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Marcus-6:31


donderdag 12 april 2018

God zet jou in bij Zijn wonder

Doe het!

Toen de wijn opraakte, zei de moeder van Jezus: “Ze hebben geen wijn meer.” Jezus zei tegen 
haar: Bemoei u niet met wat Ik moet doen. Het juiste moment is voor Mij nog niet gekomen. 
Toen zei de moeder van Jezus tegen de dienaren op het feest: “Doe precies wat Hij zegt.” 
(Johannes 2: 3-5 BIGT)

In de tijd van de Bijbel duurde een bruiloft een hele week. Er werd een maaltijd voor veel 
gasten voorbereid en de feestweek was ter ere van het feit dat het getrouwde stel hun nieuwe 
leven samen begon. En bij een feest hoorde wijn; veel wijn. Het opraken van wijn werd gezien 
als het ontbreken van gastvrijheid. 

Ook Jezus en zijn discipelen waren aanwezig op de bruiloft. Je kunt je afvragen waarom Jezus 
aanwezig was op een bruiloft. Had hij geen belangrijkere dingen te doen? Nee, Jezus was ook 
van de alledaagse dingen. En dat is Hij nog steeds. Dat maakt het leven van Jezus, en de 
betrokkenheid van Jezus in ons leven ook zo mooi. Hij verlangt ernaar dat we Hem betrekken in
alle dingen van ons leven. 

Maria vraagt Jezus dan ook om hulp voor een praktisch probleem. Zij vraagt Jezus niet om een 
wonder, maar om hulp in een lastige situatie. Maria wist niet precies wat Jezus ging doen, maar
vertrouwde Hem, ook al loste Hij haar probleem niet direct op. Ze roept daarom ook de 
bedienden op om precies te doen wat Hij zegt.

Het veranderen van water in wijn was het eerste teken/wonder dat Jezus deed. Daarmee liet 
Hij voor het eerst zien wie Hij is; namelijk de Zoon van God. Dit eerste teken verwijst naar wat 
Jezus voor ons wil doen en wie Hij voor ons wil zijn. 

Soms vraag je aan Jezus om je te helpen bij een praktisch probleem of in een lastige situatie. 
Dat vraagt om vertrouwen in Hem. Het kan zijn dat je moet wachten omdat het juiste moment 
nog niet is gekomen. Het kan ook zijn dat je in beweging moet komen: doe het! Doe precies 
wat Hij zegt. Hij wil jou laten zien wie Hij voor jou wil zijn. 

Om over na te denken
Het veranderen van water in wijn - het eerste wonder van Jezus - verwijst naar wat Jezus later 
zal gaan doen: het wonder van de opstanding.  
Jezus - de Zoon van God - is voor onze zonden gestorven en voor ons weer opgestaan! Dit 
mochten we de afgelopen week gedenken met Goede Vrijdag en Pasen. Op Goede Vrijdag  
vierden we het heilig Avondmaal waarbij het drinken van de wijn verwijst naar het bloed van 
Jezus. 

Met de opstanding van de Here Jezus hebben wij nieuw leven gekregen. Wat een wonder!

Gebed
Heer, ik wil doen wat U zegt. Dank U wel voor het nieuwe leven dat U mij geeft.

https://www.debijbel.nl/bijbel/BGT/Johannes-2:3-5


vrijdag 13 april 2018

God zet jou in bij Zijn wonder

De wonderen zijn de wereld nog niet uit

Geloofd zij de Heere God, de God van Israël; Hij doet wonderen, Hij alleen. (Psalm 72:18 - HSV)

De Bijbel staat vol met verhalen waarin wonderen voorkomen. Allerlei situaties waarin iets 
gebeurt wat eigenlijk niet kan. Mozes die een stok in een slang laat veranderen (Exodus 7:8-13),
Elia die een altaar laat branden zonder vuur te gebruiken (1 Koningen 18:22-39) en natuurlijk 
niet te vergeten, de vele wonderen die Jezus verrichtte. Heel bijzonder allemaal, maar dat is 
toch alleen iets wat in de Bijbel voorkomt? 

Geloven we in deze tijd nog wel echt in wonderen? Hebben we de wonderen überhaupt nog 
nodig? Er zijn sinds de tijd van de Bijbel tal van medicijnen uitgevonden en we hebben 
fantastische doctoren die bizarre operaties kunnen uitvoeren. De wereld om ons heen is enorm
maakbaar geworden, waardoor we misschien minder direct de behoefte aan wonderen 
hebben. Naast onze maakbare wereld zijn we als Nederlanders ontzettend nuchter en 
proberen we overal een verklaring voor te vinden. 

Ik denk dat het jammer is dat we tegenwoordig zo leven. Want het vertroebelt enorm ons zicht 
op de grootheid van onze God. Onze God doet namelijk nog steeds grote wonderen, alleen de 
vraag is in hoeverre wij daar oog voor hebben. Bovenstaande Bijbeltekst stond op het 
geboortekaartje van onze oudste dochter. Er worden dagelijks baby’s geworden, maar wat is 
elke geboorte een wonder! En hoe wonderlijk zijn we gemaakt. Denk aan hoe David daarover 
spreekt in Psalm 8 en Psalm 139. We zijn als mensen zo begaafd, we kunnen van alles. Maar 
God alleen heeft het leven geschapen en doet dit nog steeds. God leidt ons ook nu nog op 
wonderlijke manieren en Hij voorziet op wonderlijke wijzen. Daarbij denk ik zeker niet alleen 
aan genezingswonderen maar aan de hele schepping en alles waar God de hand in heeft. 
 
God is een God van wonderen, nog steeds, elke dag opnieuw. De maatschappij mag dan wel 
veranderd zijn, waardoor wonderen wellicht minder opvallen. Onze God is echter niet 
veranderd. Hij is en blijft dezelfde. En daarom mogen we weten dat Hij ook vandaag nog 
wonderen verricht. En net als in de Bijbel, zo liet Jurjen ten Brinke ons zondag zien, wil Hij daar 
ons in laten meedoen. Hoe bijzonder is dat? Laten we ons openstellen voor de wonderen van 
God, zodat Hij door ons heen kan werken. 

Gebed
Vader, dank voor alle wonderen die U elke dag opnieuw doet. Help ons om steeds weer Uw 
grootheid te zien en in Uw grootheid te blijven geloven en vertrouwen. Gebruik ook mij, Heer, 
om door mij heen te laten gebeuren wat U wilt. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-139
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-8
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Koningen-18:22-39
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Exodus-7:8-13
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-72:18


zaterdag 14 april 2018

Afgelopen zondag sprak Jurjen ten Brinke over Markus 6:30-44 (NBV), het verhaal van de 
wonderbare broodvermenigvuldiging. Die Jezus tot stand bracht nadat een jongen vijf broden 
en twee vissen gaf om te delen. Titel van de dienst was: God zet jou in bij Zijn wonder. 

Naast Markus 6:30-44 (NBV) verwees Jurjen ook naar 2 Koningen 4 (kruikje olie vult alle 
kannen en kruiken van de buurt), Johannes 2 (water wordt in wijn veranderd) en Johannes 11 
(Lazarus wordt uit de dood opgewekt). 

In al die verhalen is er er een menselijk tekort: reden genoeg om te denken dat het níet lukt. 
God, die mensen níet nodig heeft om wonderbare dingen te doen, zet toch mensen in bij wat 
Hij wil doen om Zijn Koninkrijk te bouwen. 

Een van de geloofsuitspraken van Pamela Reeve in het boekje 'Geloof is…' luidt: Geloof is 
verwachten dat God wonderen doet, door zo’n onbeduidend iemand als ik, met mijn vijf 
broden en twee vissen. 

Een belangrijke les die Jurjen wilde meegeven is: niet kijken naar wat we niet hebben, maar 
wat God wél gegeven heeft. Denk aan onze gaven en talenten, ons bezit en ons geld, onze tijd 
en onze mogelijkheden die we in de handen van Jezus mogen leggen. En vergeet bidden niet!

*** 

Wat heeft je geraakt in de dienst? 

Wat zegt het jou dat God mensen wil inschakelen voor het bouwen aan Zijn koninkrijk? 
Zie je dat ook in jouw leven en omgeving?

Welke geloofsuitspraak (of -uitspraken) uit het boekje 'Geloof is...' spreekt/spreken jou erg 
aan? Waarom die? Kun of doe je daar iets mee in je eigen leven? 

Hoe zou jij jouw 'Geloof is...' in woorden uitdrukken? 

***************
Morgen spreekt Wigle Tamboer in De Meerkerk over 1 Petrus 2:9,10 (NBV) 
Titel van de dienst: Uitverkoren…

GELOVEN BEGINT THUIS
Voor de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en jongeren van 
morgen, zondag 15 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.

Peuters: Het verloren schaap (Lukas 15:4-7)
Kleuters: Je huis bouwen op een rots (Matteüs 7:24-29)
Onderbouw: Jezus maakt zich bekend (Lukas 24:13-33)
Bovenbouw: Zegen, Jezus verschijnt aan de discipelen 
X-pact: Gebed: aanbidding

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-24:13-33
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-7:24-29
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-15:4-7
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Petrus-2:9-10
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-11
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-2
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Koningen-4:1-7
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Marcus-6:30-44


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.


