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maandag 23 april 2018

niet tevergeefs…

Blij met de andere ogen van God!

Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus. Daarom, mijn 
geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des 
Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here. (1 Korintiërs 15:57-58, NBG51)

Vorige week werd ik geraakt door een plan van de overheid om mensen met een achterstand 
op de arbeidsmarkt te belonen naar het resultaat dat zij met hun werk voor de baas realiseren. 
Vooropgesteld dat er een nobel idee achter zit (meer mensen met een beperking aan het werk 
te krijgen), ben ik toch blij dat God met andere ogen kijkt. Arbeid voor Hem heeft altijd veel 
waarde, is in Hem nooit tevergeefs, zelfs als wij geen of weinig 'opbrengst' (denken te) hebben. 

Om je de waarheid te zeggen heb ik me best wel eens zorgen gemaakt over mijn productiviteit, 
het resultaat van mijn werk voor de kerk van de Heer en voor de Heer van de kerk. Hoeveel 
invloed heb ik in al die jaren gehad op de mensen om mij heen? Als ik het aantal uren, de 
moeite en de kosten afzet tegen het resultaat, vrees ik dat een gewone baas mij graag minder 
dan het minimumloon zou geven. Het is niet voor niets dat boven de bladzijde staat dat ik blij 
ben dat God met andere ogen kijkt... 

1 Korintiërs 15:58 is een tekst die mij houvast biedt. Er zijn er heel veel meer, de Bijbel staat er 
vol van, maar deze mag er zeker ook zijn. Een enorme geruststelling voor gewone mensen als 
ik. (Even tussendoor: ik ken veel mensen die beperkt zijn maar - behalve Jezus - niemand die 
onbeperkt is.) Hoeveel er ook mislukt in mijn leven, hoe vruchteloos al mijn gewerk ook lijkt, 
het is niet vergeefs in de Here! En wat wil ik meer?! God kijkt niet naar 'mijn resultaat', maar 
naar de intentie van mijn hart. Daarmee gaat Hij aan de slag, laat dat maar aan Hem over! 
Ik kan niet bogen op een flinke lijst van mensen die door mijn inspanningen hun leven aan 
Jezus gaven en kan jaloers zijn op mensen die veel meer bereiken. Maar had ik daarom, net als 
Petrus na zijn verloochening en de dood van Jezus, moeten denken: ik ga vissen? Nee, zeker 
niet! Het werk voor de Heer is veel meer dan het realiseren van 'uitwerking'. 

Even voor de goede orde: het bovenstaande is één facet van de bijbeltekst, de andere kant is 
dat we niet moeten denken dat het niet uitmaakt wat je doet, of je wat doet en met welke 
intentie. We lezen niet voor niets woorden als standvastig, onwankelbaar, te allen tijde 
overvloedig in het werk van de Heer dat door de overwinning door Jezus (vers 57) 'niet 
vergeefs is in de Here'.  
De Engelse schrijver F.W. Robertson (1816-1853) verwoordde het mijns inziens heel mooi: 
'In Gods wereld bestaat er voor hen die het serieus menen, geen mislukking. Geen enkel werk 
dat oprecht werd verricht, geen enkel woord dat in ernst werd gesproken, geen enkel offer dat 
vrijwillig werd gebracht, is ooit tevergeefs geweest.'  

Om over na te denken
Wat vind je van deze stelling: God wil ons hart, Hij zorgt Zelf wel voor het resultaat. 
Welke dingen doe je 'gewoon' zelf en bij welke dingen voel je je Gods medewerker?  

Gebed
Here, dank dat U met liefde naar ons kijkt.  

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Korintiers-15:57-58


dinsdag 24 april 2018

niet tevergeefs…  

Je hoeft er niets voor te doen!

Als de Heer niet helpt bij het bouwen van een huis, 
dan heeft het geen zin, ook al doen de bouwers hun best. Psalm 127:1 (BIGT)

Wat zijn er veel mensen die hard werken, van de vroege ochtend tot de late avond. Wat 
kunnen we druk zijn met ons dagelijks werk, de zorg voor ons gezin of de mantelzorg voor onze 
ouders, het werk in het om het huis, vrijwilligerswerk in je buurt. En laten we alle activiteiten in
de gemeente ook niet vergeten. Wat kunnen we druk zijn met onze alledaagse 
werkzaamheden. 

In de psalm wordt benoemd dat je wel hard kunt werken, maar dat het geen zin heeft als de 
Heer het werk niet zegent. We kunnen heel druk zijn, en denken dat we het allemaal op eigen 
kracht en eigen inzicht doen, maar de Bijbel leert ons dat het geen zin heeft als God er niet bij 
betrokken is.

In deze bezinningsmaand moest ik aan deze psalm denken. Achter de schermen is er de 
afgelopen periode hard gewerkt, veel gesproken en zijn zaken voorbereid om de aankoop van 
de panden van De Meerkerk mogelijk te maken. En dat is natuurlijk fantastisch. Tegelijkertijd 
plaatst deze psalm ons weer met beide benen op de grond; ook al doen de bouwers hun best, 
het heeft geen zin als de Heer niet helpt bij het bouwen van het huis.

Deze psalm is waarschijnlijk geschreven door Salomo. Salomo wist als geen ander wat het 
betekende om een tempel te bouwen. Zeven jaar werd er hard gewerkt aan een tempel voor 
God. Maar Salomo realiseerde zich dat er nog zo hard gewerkt kon worden, maar als God zijn 
intrek niet zou nemen in de tempel .. dan was het een mooie, maar lege ruimte. Dan had het 
geen zin. En zo is het nog steeds. Als we het op eigen kracht doen is het tevergeefs. Een 
gebouw wordt pas een kerk als God er woont en de ruimte met zijn aanwezigheid wordt 
gevuld. 

En daar blijft het niet bij. Hoe mooi is het om verder in de psalm het volgende te lezen: 
Want de Heer zorgt voor je, Hij geeft je een goed leven, uit liefde. Je hoeft er niets voor te doen.
(Psalm 127:2, BIGT). 

Je hoeft het niet op eigen kracht te doen. De Heer zorgt voor je! Wij mogen plannen maken 
voor de aankoop van het gebouw - en morgen op de gemeente-avond zullen we er meer over 
horen - maar we hoeven het niet op eigen kracht te doen. God wil ons zegenen en een goed 
leven geven. Wij mogen alles in het werk stellen om de aankoop van de panden te realiseren, 
maar hoe goed is het om te weten dat het Zijn werk is! 

Om over na te denken
Heb je het (te) druk met je alledaagse bezigheden? Kan het zijn dat je het teveel op eigen 
kracht doet? Zo ja, (hoe) denk je dat te kunnen veranderen? 

Gebed
Vader, dank U wel dat ik mag werken in uw koninkrijk. Leert U mij elke dag opnieuw dat ik dit 
mag doen, niet op eigen kracht, maar op uw kracht. U zorgt voor mij!

https://www.debijbel.nl/bijbel/BGT/Psalmen-127:2
https://www.debijbel.nl/bijbel/BGT/Psalmen-127:1


woensdag 25 april 2018

niet tevergeefs…

Van generatie op generatie

Timoteüs, mijn zoon, vertrouw erop dat Jezus Christus goed voor je is. Ik heb je alles verteld 
over het geloof, en veel mensen waren daarbij. Jij moet nu alles weer doorvertellen. Vertel het 
aan betrouwbare mensen, die zelf geschikt zijn om aan anderen uitleg te geven. 
(2 Timoteüs 2:1,2 BIGT)

Eén van de grootste geloofshelden is voor mij mijn vader. Ik mag een rotsvast geloof hebben en
ik ben er zeker van dat de basis hiervan door mijn ouders is gelegd. Mijn vader was altijd vol 
vertrouwen en verwees ons bij elk probleem richting God. Als kinderen vonden we dit wel eens
irritant; daar kwam hij weer met zijn ‘samen met Hem’. Maar wat ben ik achteraf enorm 
dankbaar. Mijn vader is eveneens opgegroeid in een christelijk gezin. Natuurlijk kun je op latere
leeftijd tot geloof komen, maar voor veel christenen geldt: geloven is thuis begonnen. 

Ik hoop en bid dat onze dochters Gods liefde op dezelfde manier zullen leren kennen. Uitein-
delijk zullen zij zelf de keuze moeten maken, maar ik denk zeker dat het mee kan helpen dat ze 
wekelijks met hun ouders naar de kerk gaan en daar ook hun opa en oma en zelfs hun 90-jarige
overgrootmoeder zien. We maken als gezin deel uit van 4 generaties in De Meerkerk, dat zie ik 
als een enorm voorrecht. We hebben van elkaar mogen leren en we kunnen dat nog steeds. 
Onze dochters kunnen met hun geloofsvragen terecht bij maar liefst 3 generaties boven hen. 

Ik besef dat het bijzonder is dat ik onderdeel ben van 4 generaties. Sommigen hebben al 
afscheid moeten nemen van hun (groot)ouders of zelfs kinderen, bij anderen is een kinderwens
(nog) niet in vervulling gegaan. En als je wel gezegend bent met familieleden om je heen is het 
nog niet vanzelfsprekend dat zij God ook kennen. Al heb je dan misschien geen bloedband van 
4 generaties in De Meerkerk, alle generaties zijn wel vertegenwoordigd in onze gemeente. En in
die gemeente zijn we allemaal familie van elkaar. We mogen bijvoorbeeld in de rol van ouders 
liefdevolle lessen leren aan de jongere generatie. Of we kunnen in de rol van kinderen 
(kritische) vragen stellen aan de generatie boven ons. We kunnen ook als broers en als zussen 
luisteren naar de mensen om ons heen. Daarom zijn het lidmaatschap en de kring ook zo 
belangrijk, omdat dat ons de ruimte geeft voor diepere gesprekken en we er meer voor elkaar 
kunnen zijn. 

Bovenstaand beeld kan voor mensen die alleen staan, klinken als een droom of onwerkelijk 
lijken. Toch is het mogelijk dat we als familie voor elkaar zorgdragen. We zijn namelijk niet 
zomaar een groep mensen, we zijn verbonden door onze liefdevolle God. Daardoor kunnen we 
- ondanks onze individualistische identiteit - het ideaalbeeld van een familie nastreven. Dankzij 
onze verbinding met God kunnen wij samen optrekken en omzien naar elkaar, met of zonder 
'letterlijke familie' in de gemeente. Het is een voorrecht dat we in Hem mogen genieten. 

Gebed 
Vader, dank dat U ons als gemeente aan elkaar hebt gegeven. Dank dat we met zoveel 
generaties elke keer weer samen mogen komen. Help ons om als liefdevolle familie met elkaar 
om te gaan, zodat we elkaar zullen sterken in het geloof en in liefde. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/BGT/2-Timoteus-2:1-2


donderdag 26 april 2018

niet tevergeefs…

Eeuwigheidswaarde

Laat ik heel duidelijk zijn, broeders en zusters: lichamen van vlees en bloed kunnen geen deel 
hebben aan het Koninkrijk van God. Onze vergankelijke lichamen kunnen niet altijd blijven 
leven. (1 Korintiërs 15:50 Het Boek)

We hebben een tekst centraal gesteld in de preek van afgelopen zondag en in de 
overdenkingen die daar op volgen. Het gaat om vers 58 uit 1 Korintiërs 15 – de woorden komen
vaker voorbij en zullen ons zeker aanspreken en bemoedigen:
'Blijf actief voor de Here. U weet toch dat het werk dat u onder zijn leiding doet, niet voor niets 
is.'

Denk eens aan alle werkzaamheden en transacties die op aarde plaatsvinden en die wij 
allemaal ‘ongelofelijk belangrijk’ lijken te vinden. Wat blijft er van die activiteiten en besluiten 
over in het licht van de eeuwigheid?

Geloven geeft kracht, maar het helpt ook enorm bij het relativeren. Stel jezelf regelmatig de 
vraag: maak ik me terecht druk of is dit maar relatief belangrijk?

Uitzoomen. Denken aan de korte tijd die wij op aarde rondlopen en aan de dunne laag rond 
deze grote bol waarbinnen wij overleven. Ga iets te diep de zee in, stijg iets te hoog naar 
boven… en we kunnen niet meer ademhalen. 

God heeft ons een plaats gegeven. Hij heeft ons beperkt in tijd en ruimte. De grote vraag is: 
wat doen wij binnen die opgelegde beperkingen?

Mijn antwoord is: doe wat God je gevraagd heeft te doen en laat Gods zaken aan Hem over. Ga 
niet op zijn troon zitten. Meet jezelf geen grote oordelen aan (niet over anderen, maar 
evenmin over jezelf). Ken je plaats!

De problemen van deze wereld mogen dan in het licht van de eeuwigheid ‘onbeduidend’ zijn, 
voor ons kunnen ze levensgroot en reëel zijn. We kunnen ons laten intimideren door dergelijke 
grote kwesties, maar je kunt ze ook bij God brengen en doen wat je zelf kunt doen. God vraagt 
jou niet het onmogelijke te doen. Zelfs Jezus deed niet ‘alles overal’ in de tijd dat Hij bij ons op 
aarde rondliep. Hij nam pauzes, leefde uit rust en zocht voortdurend de wil van zijn hemelse 
Vader.

Uiteindelijk gaat het niet om ‘vlees en bloed’. Daarmee is bedoeld: we zijn met geestelijke 
zaken bezig die van eeuwigheidwaarde zijn. Zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn 
gerechtigheid. Al dat ander ontvang je bovendien! (Matteüs 6:33)

Gebed
Heer, leid ons op de wegen die U belangrijk vindt. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-6:33
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Korintiers-15:58
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Korintiers-15:50


vrijdag 27 april 2018

niet tevergeefs…

Jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen

Tot drie keer toe staat dezelfde zin in hoofdstuk 6 van het Evangelie van Matteüs: “… en jullie 
Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.” (Matteüs 6:4b, 6b en 18b)

Het feit dat Matteüs drie keer in korte tijd precies hetzelfde opschrijft, betekent dat het een 
belangrijke waarheid is. Herhalingen in een tekstgedeelte zijn als een uitroepteken achter een 
zin. 

Hoofdstuk 6 gaat over onze handel en wandel als christenen. Het gaat over onze relatie met 
Christus: over het geven van aalmoezen, over bidden en over vasten. Als je geeft van wat je 
hebt en je praat met je hemelse Vader over alles wat je doet en bezighoudt, en je ontzegt je 
dingen om Hem de boodschap te geven dat Hij belangrijker is dan eten en drinken (of wat dan 
ook), dan doe je dat uit liefde voor Hem. En God beantwoordt deze liefde door je ervoor te 
belonen. 

Anderen mogen het zien en weten, dat we van Jezus houden en Hij van ons. Maar onze 
liefdesuitingen naar Hem zijn niet bedoeld als een boodschap om anderen te laten weten: 'Kijk 
eens hoe goed ik ben en hoeveel wij van elkaar houden.' Daarom begint het hoofdstuk ook met
een waarschuwing: Let erop dat jullie de gerechtigheid niet beoefenen voor de ogen van de 
mensen, alleen om door hen gezien te worden.

Vorige week werd een kleine dertigtal Nederlanders uitgenodigd om te lunchen met onze 
koning en koningin. Het waren mensen die allemaal vorig jaar een of andere onderscheiding 
hadden gekregen. En op deze manier werden ze nog een keer geëerd op paleis Noordeinde. 

Jij was hoogstwaarschijnlijk niet bij dit selecte gezelschap. Ik ook niet. Maar wij mogen uitzien 
naar een veel mooiere ontmoeting. Wij zijn uitgenodigd om te komen op het feest bij de 
Allerhoogste Koning. De uitnodiging daarvoor is al binnen. Daar mogen wij een erekrans in 
ontvangst nemen. Om die vervolgens uit dank aan zijn voeten te leggen. Want alles wat wij 
doen en gedaan hebben uit liefde voor Hem is ons gegeven door Hem. Ons werk is zijn werk. 
De opbrengst van ons werk zijn de vruchten die Hij geeft. Alle eer en glorie aan Hem. 

Gebed
Heer, U hebt ons uitgenodigd op uw feest, waar we een maaltijd mogen hebben met de 
Allerhoogste Koning. Niet vanwege onze goede werken. Maar omdat U ons liefheeft en wij uw 
liefde beantwoord hebben. Alle eer en glorie voor uw grote Naam.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-6
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-6:18
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-6:6
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-6:4


zaterdag 28 april 2018

Afgelopen zondag sprak Wigle Tamboer over Titel: niet tevergeefs… 
Bijbellezing: 1 Korintiërs 15:58 (NBG51)
Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in 
het werk van de Heer, wetende, dat uw arbeid niet tevergeefs is in de Here. 

Die tekst benadrukt dat wat we doen als werk/arbeid in en voor de Here, in Hem gedaan, niet 
en nooit (NBV) tevergeefs is! 
Het eerste woord in vers 58 'Daarom' verwijst naar vers 57 waarin staat dat God ons de 
overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. 

Het was zondag de eerste samenkomst na de bezinningsmaand. Op deze 'Toezeggingszondag' 
met viering van het heilig Avondmaal kwamen de kinderen van Meerkids, de jongeren van 
X-pact en de volwassenen samen in de grote zaal en werden de toezeggingen in verband met 
de aankoop van de panden aan de Bennebroekerweg ingebracht. Een bijzonder oogst- en 
dankmoment. Op de gemeente-avond van afgelopen woensdag werd de uitkomst van de 
toezeggingen bekendgemaakt en meer verteld over het vervolg. 

*** 
Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag? 

De bezinningsmaand kreeg als titel mee 'Wat is het je waard?' en voor een ieder was er het 
boek 'Geloof is...' Kun je voor jezelf invullen wat Geloof voor jou betekent en je waard is? 

Zondag was met alle Meerkerkers en bezoekers van 0 tot 100 jaar een echte generatiezondag. 
Wat zegt het jou dat het Evangelie al 2000 jaar zo wordt doorgegeven? Op welke manier is het 
Evangelie jou doorgegeven en op welke manier kun je het ook dóórgeven?  

***************
Morgen spreekt Orlando Bottenbley in De Meerkerk over 2 Korintiërs 8:9 (NBV). 
Titel van de dienst: Geven doe je altijd uit liefde, met blijdschap en van harte.

GELOVEN BEGINT THUIS
Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en 
jongeren van morgen, zondag 29 april 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 twee zonen, Matteüs 21: 28-31
Kleuters: Ik kies voor de waarheid
Onderbouw: We hebben elkaar nodig
Bovenbouw: Gebed: Leven van Corrie ten Boom
X-pact: Zorg: Omgaan met conflicten

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Korintiers-8:9
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-21:28-31
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Korintiers-15:57
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Korintiers-15:58


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.


