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maandag 16 april 2018

Uitverkoren...

Uitverkoren om het licht ook door te geven en daardoor God te eren 

9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk 
dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de 
duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. (1 Petrus 2:9, NBV)
Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen 
aan jullie Vader in de hemel. (Matteüs 5:16) 

We zitten als Meerkerk in een bezinningsmaand onder het motto 'Wat is het je waard?'. Dit in 
verband met de mogelijke aankoop van de panden aan de Bennebroekerweg waardoor we 
kunnen blijven kerken op deze mooie plek, die bovendien door de Haarlemmermeerse 
bouwplannen ook steeds meer fysiek verandert in 'midden in de samenleving'. 
De afgelopen jaren heb ik regelmatig nagedacht over 'wat als de huur wordt opgezegd?' en we 
zouden moeten verkassen. Alles terugbrengen in de oorspronkelijke staat, alles weghalen wat 
we de afgelopen jaren met zoveel zorg en naar onze wensen hebben opgebouwd, de zaal, het 
AC, de overkapping, de jongerenruimte: wat kunnen we daar dan nog van gebruiken voor een 
nieuwe kerk? 

Een bezinningsmaand de tijd nemen heeft als groot voordeel dat we (gaan of blijven) beseffen 
dat het uiteindelijk niet gaat om de bouw van of aan een fysiek huis maar om een geestelijk 
huis. Het huis dat God bouwt. Waarvoor Jezus zijn leven gaf. Zoveel was het Hem waard. En 
hoeveel is het ons waard? Wat hebben wij ervoor over dat anderen ontvangen wat wijzelf 
hebben mogen ontvangen?  

Van alle opvoedadviezen die ik als vader van twee (inmiddels volwassen) kinderen heb 
gekregen, is er eigenlijk maar één echt blijven hangen. In mijn eigen woorden luidde die zo: 
'neem je kinderen mee in jouw leven en zorg dat dat leven goed is.' Ik kreeg voorbeelden van 
klussen, wat veel gemakkelijker en beter en sneller zou gaan als je het alleen zou doen, maar, 
zo zei de tip: 'gebruik de mogelijkheden om je kinderen het goede bij te brengen door er 
samen aan te werken. Zeg niet te snel: dat doe ik wel voor je, maar laat ze meegroeien 
waardoor ze ervan kunnen leren en er hopelijk (omdat het goed is) ook van gaan houden.' 
Het is mooi als dat lukt en ik moest de afgelopen weken aan dit advies denken, omdat ik zo 
hoop dat we op de Toezeggingszondag (aanstaande zondag al) niet alleen als volwassen 
Meerkerkers een feest van samen-bouwen zullen hebben, maar ook onze kinderen en tieners 
een waardevolle bijdrage (ook voor henzelf) mogen leveren aan het samen-gemeente-zijn. 
Geld op zich maakt God niet gelukkig, maar een gevend hart des te meer. Ik denk aan 2 
Korintiërs 9:7 (God heeft de blijmoedige gever lief) en aan hoe waardevol Jezus de bijdrage 
vond van de arme weduwe uit Markus 12:41-42.

Om over na te denken
Zie jij de mogelijkheid van koop als deel van 'God bouwt zijn kerk' en dus als een kans om ook 
hierin met Hem mee te bewegen? Ben je er al uit hoe je mee wilt doen? 
Als je kinderen hebt, hoe zou je hen bij de actie kunnen betrekken?

Gebed 
Heer, dank dat U ook mij hebt uitverkoren, gebruik me om mensen in uw licht te brengen.  

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Marcus-12:41-42
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Korintiers-9:7
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Korintiers-9:7
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-5:16
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Petrus-2:9


dinsdag 17 april 2018

Uitverkoren...

Stap in het licht

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk 
dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de 
duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. (1 Petrus 2:9)

God heeft ons geroepen vanuit onze duistere, gebroken wereld naar het licht van zijn 
Koninkrijk. 

Wij zijn als de sprookjesfiguur Assepoester, die verdrietig en ongelukkig is, zolang ze uitgebuit 
en niet gezien en niet gehoord wordt. Diep van binnen weet ze dat er ergens een ander leven 
bestaat. En ze droomt ervan; van een mooi en volmaakt leven. Ieder mens heeft dat verlangen 
in zich. Want voor dat leven zijn we gemaakt. We kunnen het gemis aan die volmaakte wereld, 
het verlangen naar de hemel, steeds proberen te verdoven door hard te werken in de tuin, de 
rommel op te ruimen of naar de film te gaan.

Maar laten we onze honger naar het volmaakte, en de teleurstelling dat we nu nog in de 
gebrokenheid leven, niet verdoven, maar gebruiken om steeds weer vol verlangen naar God te 
gaan. En veel van Hem te verwachten. Want Hij heeft ons geroepen. Niet als slaven. Niet om 
veel van ons te eisen of ons een zware last op te leggen. 

Nee, wij zijn geroepen als zijn Bruid. We mogen ons klaarmaken om straks de bruiloft te 
kunnen vieren. Assepoester had concurrenten, die ook graag de geliefde van de prins wilden 
worden. Wij hebben die niet. Sterker nog, wij hebben elkaar nodig, want wij vormen met 
elkaar de Bruid. En hoe meer mensen de hemel ontdekken en straks mee gaan naar het feest, 
hoe mooier het wordt. 

We zijn niet zomaar geroepen om met elkaar in het licht te wandelen, maar we zijn geroepen 
met een doel. Als wij elkaar liefhebben, zoals God ons liefheeft, dan zullen de mensen om ons 
heen zien dat er een God is.

Gebed
Heer, we hebben U en elkaar nodig om de duisternis in ons eigen hart te ontdekken, te belijden
en te berouwen. Neem de hardheid uit onze harten weg, en vul ons met uw genade, liefde en 
nederigheid. Doordat we steeds meer beseffen dat WIJ uitgekozen zijn als de Bruid van de 
Allerhoogste Koning. Dat is zoiets groots. Dan kunnen we niet anders dan uw licht verspreiden 
en alvast kleine stukjes van de hemelse volmaaktheid op aarde laten zien. 

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


woensdag 18 april 2018

Uitverkoren...

Uitverkoren vreemdelingen

Van Petrus, apostel van Jezus Christus. Aan de uitverkorenen die als vreemdeling verspreid in…
verblijven.” (1 Petrus 1:1)

Wie waren die mensen aan wie Petrus zijn brief schreef? 
Ze worden genoemd: uitverkoren vreemdelingen. Een vreemdeling, asielzoeker, te gast in een 
vreemd land. Stel je eens voor: een christen werd toentertijd gezien als een asielzoeker, iemand
met een andere levensstijl. Hun leefpatroon was radicaal anders (1 Petrus 4:3-4) Maar er staat 
nog iets over hen: uitverkorenen, het lijkt niet te passen. Vreemdeling en toch uitverkoren. 
Door God, geroepen heiligen (1 Petrus 1:10). In de samenleving outsiders, maar levend in een 
speciale relatie met God. Vervreemd, maar thuis in Gods Koninkrijk. Gekend door de Vader, 
geheiligd door de Geest, toegewijd aan Christus.

Waaraan werden ze blootgesteld in de samenleving? 
Uit diverse uitdrukkingen in de brief blijkt dat ze vervolgd werden omwille van Christus. Ze 
werden uitgemaakt voor misdadigers (2:12), uitgescholden (3:9), gehoond over hun goede 
levenswandel (3:16) en er werd kwaad over hen gesproken (4:4). 
Het roept het beeld op van verzet tegen een volk. We hoeven niet ver te kijken of we zien dat 
ook in onze eigen maatschappij, die de vreemdeling apart zet, kwaad over hem spreekt. 

Waarin lag hun kracht om vol te houden? 
Al vroeg in de brief staat dat ze leven in Hoop. Doordat God hen uitverkoren had, opnieuw 
geboren deed worden, leefden ze in de Hoop (1:3) Ze werden beschermd door Gods kracht 
(1:4). Het einddoel van hun geloof werd beloofd: redding (1:9). 

Leefden ze bang en teruggetrokken uit de maatschappij?
Nee, ze deden goede daden te midden van een ongelovig geslacht. Juist door hun goeddoen 
vielen ze op (2:12) Het doet denken aan wat Jezus in de Bergrede zegt: “Zo moet jullie licht 
schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de
hemel.” (Matteüs 5:16)

Wat moesten ze laten? 
Het christelijk leven bestaat niet alleen uit dingen die we moeten doen, maar ook dingen die 
we moeten laten. Het gaat om het afleggen van de 'oude mens'. Hier in de Petrusbrief concreet
gemaakt met de opdracht: 'Geef niet toe aan zelfzuchtige verlangens (2:11, 1:14) Ontdoe u dus 
van alles wat slecht is, bedrog, huichelarij, afgunst en kwaadsprekerij' (2:1).

Waartoe moedigt Petrus hen aan? ‘Laat je gebruiken als levende stenen' (2:5) Bouw mee aan 
het huis van God. En in de samenleving: zet je in om het goede te doen, zelfs al is dat aan je  
vijanden. Petrus besefte dat ze dat niet uit eigen kracht konden doen en sloot zijn brief af met: 
'God zal u sterken en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen.” 
(1 Petrus 5:10). Wat kregen deze uitverkoren asielzoekers een rijke belofte mee; te midden van
een vijandige omgeving konden ze standhouden door hun Heer. 

Gebedssuggestie
Opwekking 334: Heer, uw licht en uw liefde schijnen...  

https://www.dagelijksebroodkruimels.nl/opwekking-334/
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donderdag 19 april 2018

Uitverkoren...

Vreemd volk

Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk. (1 Petrus 2:10)

Mijn werk brengt me deze week in Londen op een van de grootste boekenbeurzen ter wereld. 
In mijn hotelkamer schrijf ik deze woorden en denk ik na over alle indrukken die ik heb 
opgedaan. Ik geniet van Londen, al loop ik hier niet rond als toerist. Ik spreek met veel 
christelijke vakgenoten en tussen de bedrijven door spreken we ook over wat ons persoonlijk 
bezighoudt. Vanmiddag sprak ik met een echtpaar dat ik al zo’n twintig jaar ken. Ze hebben 
talloze boeken uitgegeven over het christelijk geloof. Ze vertelden me over hun kinderen en 
zeiden dat geen van hen nog christen is. Dat geeft veel stof tot nadenken. 

“God heeft geen kleinkinderen. Alleen kinderen”, zei Corrie ten Boom. Het geloof is geen 
‘erfgoed’. 

We wisselden zakelijke gegevens uit, maar ook de namen van onze kinderen. We beloofden 
voor elkaars kinderen te bidden. Dát kun je als ouders blijven doen, welke keuzes de volgende 
generatie ook maakt. 

Ik zie tienduizenden mensen op de beurs en nog veel meer in de straten van Londen. Ik denk 
aan de mensen die Jezus zag in Jeruzalem. ‘Als schapen zonder herder’...

Net als in Nederland hebben de Britten het christelijk geloof massaal losgelaten. Natuurlijk zijn 
er nog veel gelovigen en God alleen weet wat er in de hoofden en harten omgaat. Juist onder 
de mensen die overal vandaan naar Engeland gekomen zijn, veelal vanuit voormalige koloniën, 
zijn veel christenen. Je zou kunnen zeggen dat zij op een kleurrijke wijze het geloof 
‘terugbrengen’ naar een land dat in een paar generaties tijd massaal het christelijk geloof de 
rug heeft toegekeerd. 
Ik denk dat de situatie in Nederland vergelijkbaar is. Toch ben ik niet pessimistisch want ik 
geloof dat de Heer over zijn kerk waakt, trouw is.  Ook houd ik me vast aan deze woorden:

“Ik vertrouw erop dat Hij Die in u  een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag 
van Jezus Christus.” (Filippenzen 1:6)

Om over na te denken
Blijven wij op de Weg van de Heer? Geven we het goede voorbeeld en bidden we voor de 
wereld rondom ons en voor elkaars kinderen? Houden we goede hoop?

Gebed
Heer, het is een vreemd volk, die kerk van U. Zoveel verschillende mensen, overal vandaan. 
Waak over uw Kerk en over onze kinderen! In Jezus’ naam, amen.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-1:6
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Petrus-2:10


vrijdag 20 april 2018

Uitverkoren...

Kijk omhoog

En het is ook uw roeping, want Christus heeft voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten; gij 
moet in zijn voetstappen treden. Hij heeft geen zonde gedaan en in zijn mond is geen bedrog 
gevonden. Als Hij gescholden werd, schold Hij niet terug. Als men Hem leed aandeed, uitte Hij 
geen dreigementen. Hij liet zijn zaak over aan Hem die rechtvaardig oordeelt. 
(1 Petrus 2 vers 21 t/m 23, Willibrordvertaling 1975)

Deze woorden schrijft Petrus in eerste instantie aan slaven, die om hun geloof onverdiend leed 
moesten verdragen. Maar wat mij betreft geeft het voorbeeld van Jezus een houvast aan 
iedereen in moeilijke omstandigheden. Twee weken geleden schreef ik over mijn ernstig zieke 
zoon. Wat zijn de omstandigheden van hem en ook van mij sinds de diagnose veranderd. Ik 
wens dit niemand toe, maar ik heb wel gemerkt hoeveel kracht je kunt putten uit je geloof in 
Jezus.

Met Pasen werd het lied 'Kijk omhoog' gezongen. In dit lied van Nick en Simon wordt niet 
letterlijk over God gezongen, maar tussen de regels door hoor ik Zijn naam in dit lied 
doorklinken. 'Kijk omhoog, naar de zon. Zoek niet naar een antwoord. Laat het los, hou je vast 
aan mij.' Bij 'zon' en 'mij' denk ik aan Jezus en dat geeft dit lied voor mij een bijzondere 
betekenis. Die betekenis wordt verdiept door ons bijbelgedeelte van vandaag.

Als iemand weet wat moeilijke omstandigheden zijn, dan is Jezus het wel. We kunnen ons niet 
voorstellen wat Hij heeft moeten doormaken. Wat mij in deze verzen zo treft is met name de 
manier waarop Jezus omging met lijden en onrecht. Hij kwam niet in opstand en verzette zich 
niet. Wat een voorbeeld voor ons! Als ik dat tot me door laat dringen, raak ik diep onder de 
indruk. Dan verwonder ik me over wie Jezus was en nog steeds is.

Die verwondering neemt mijn moeilijke omstandigheden niet weg. Die verwondering geeft 
misschien ook geen antwoord op mijn waaromvragen. Maar door omhoog te kijken zie ik wel 
dat er meer, veel meer, is dan die omstandigheden alleen. Dat geeft hoop. Dat helpt mij om 
door te gaan. En dat geeft me nieuwe kracht om er voor mijn zoon te zijn.

Om over na te denken
Heb jij wel eens ervaren om in moeilijke omstandigheden omhoog, naar Jezus, te kijken? Wat 
deed dat met je?

Gebedssuggestie
Heer, dank u voor uw volmaakte voorbeeld. Mag ik de verwondering daarover nooit verliezen.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Petrus-2:21-23


zaterdag 21 april 2018

Afgelopen zondag sprak Wigle Tamboer over uitverkoren zijn, naar aanleiding van de bijbellezing 
1 Petrus 2:9,10 (NBV):
Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God 
zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft 
geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods 
ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken.

Het 'uitverkoren' zijn heeft ondermeer te maken met wat we níet waren, maar door Gods genade 
mochten worden: eens niet Zijn volk, nu Gods volk; eens zonder ontferming, nu in Zijn ontferming 
aangenomen (NBG51). Hoe kostbaar en wat een wonder van genade!

De hele brief ademt deze kostbare genade en dat het Jezus alles waard was ons dit te schenken. Als je 
tijd hebt, lees de brief ook eens in 1 keer door. Dan zie je hoe Petrus benadrukt wat het God waard 
was ons tot de Zijne te maken in Jezus Christus (geen zilver of goud, maar Zijn kostbaar bloed) en met 
name die reden mag ons doen nadenken hoe kostbaar het geloof ons is en wat het ons waard is. Bij 
dat nadenken mogen we in deze Bezinningsmaand niet alleen bezig zijn met het bouwen van een 
fysiek huis (de eventuele aankoop van de panden aan de Bennebroekerweg), maar boven alles met 
een geestelijk huis. Een huis waarin en van waaruit we door Gods genade de grote daden mogen 
verkondigen van Hem die ons uit de duisternis heeft geroepen naar Zijn wonderbaarlijke licht.
***
Neem - waar mogelijk - vandaag extra tijd voor gebed en bezinning; alleen, maar ook met je 
huisgenoten, waar je die mag hebben.

Probeer je daarbij voor te stellen waar je nu zou zijn als je God niet zou kennen, dus niet deel van Zijn 
volk en verstoken van Zijn ontferming. Wat doet die gedachte met je? 

Maar wat een genade: je bent wel deel van Zijn volk en wel in ontferming aangenomen. Wat een 
rijkdom en hoe kostbaar!

Door God uitverkoren zijn is een heel hoge roeping; waaraan dacht je toen je de preek zondag hoorde 
en hoe heeft die gedachte zich verder ontwikkeld gedurende de week?

***************
Vandaag eindigt de Bezinningsmaand. 
Morgen is het de Toezeggingszondag en mogen we onze toezeggingskaart met betrekking tot de 
huisvesting naar de kerk brengen en afgeven. Dat mogen we samen met onze kinderen en jongeren 
doen. De kinderen van Meerkids zullen later aanhaken in de dienst en de jongeren van X-pact zijn de 
hele dienst bij de volwassenen in de kerkzaal. Wat een gedenkwaardig moment mag deze 
Toezeggingszondag worden voor jong en oud. Een echte generatiezondag! 

Tijdens de diensten vieren we het heilig Avondmaal. Wigle Tamboer spreekt over 1 Korintiërs 15:58 
(NBG51), titel van de dienst is: Niet tevergeefs... 

Aanstaande woensdag – 25 april – is er een speciale gemeente-avond. Op deze avond wordt het 
totaal aan toezeggingen voor de huisvesting aan de Bennebroekerweg bekendgemaakt en wordt de 
gemeente verder geïnformeerd over de voortgang van de gehoopte aankoop en de beslissing daartoe.

GELOVEN BEGINT THUIS
Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en jongeren 
van morgen, zondag 22 april 2018.  

Peuters: De kostbare parel, Matteüs 13:45-46
Kleuters: De vijf wijze en vijf dwaze meisjes, Matteüs 25:1-13 
Onderbouw: Jezus helpt Thomas geloven, Johannes 20:19-31 
Bovenbouw: Woord: Jezus geeft de leerlingen een opdracht, Handelingen 1:4-8
De jongeren van X-pact vieren de toezeggingszondag mee in de grote zaal.  

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Korintiers-15:58
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-1:4-8
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-20:19-31
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-25:1-13
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-13:45-46
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Petrus-2:9-10


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.


