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maandag 4 juni 2018

Ze gingen door met het verkondigen van het goede nieuws…

Gods opdracht komt met een belofte

Zoals Ik Mozes heb bijgestaan, zo zal Ik ook jou bijstaan. Ik zal niet van je zijde wijken
en je niet verlaten. (Jozua 1: 1-9, vers 5b)

Als Mozes is overleden krijgt Jozua de opdracht de taak als leider over te nemen. Ga er maar 
aanstaan, iemand als Mozes opvolgen. Jozua krijgt de vervolgopdracht om na de jarenlange 
trektocht vanuit Egypte het volk het beloofde land binnen te brengen. Mozes is een geliefd 
leider geweest, Jozua twijfelt sterk of hijzelf wel de aangewezen persoon is om zo’n grote 
opdracht uit te voeren. 

God kent de twijfels van Jozua en bemoedigt hem. In de eerste negen verzen van het 
Bijbelboek Jozua doet God meerdere beloftes aan Jozua. Hij moet het land binnentrekken, 
maar het is God die geeft. Jozua moet standvastig en vastberaden zijn, maar het is God die hem
niet zal verlaten, die niet van zijn zijde zal wijken. Zonder God aan zijn zijde zou Jozua het niet 
aankunnen. Sterker nog, de opdracht zou onuitvoerbaar zijn. 

Gods opdracht komt met een belofte. 

Abraham moet uit zijn land vertrekken en zijn familie verlaten. Tegelijkertijd geeft God de 
belofte dat hij rijk en gelukkig zal worden, anderen gelukkig zal maken en veel nakomelingen 
krijgt. (Genesis 12)
Gideon kreeg de opdracht moedig te zijn en Israël te bevrijden. Gideon weet niet hoe, maar 
God zei tegen hem: “Dat kun je omdat Ik je bijsta.” En God belooft niet alleen, Hij voorziet ook. 
(Richteren 6)
En lees de roeping van Mozes ook nog eens na in Exodus 3 en 4. Een boeiend verhaal, vooral als
je let op hoe God alle voorbereidingen al heeft getroffen. 

Ook wij hebben een opdracht als volgeling van Jezus Christus. En we hebben die als Zijn 
gemeente. Bij die opdracht komt ook een belofte. “En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle
dagen, tot aan de voltooiing van de wereld”, zei Jezus vlak voordat Hij de aarde verliet.  

Het is God ernst met de opdracht aan ons. Hij koos jou en mij om Zijn getuige te zijn, om het 
goede nieuws van Jezus' verlossing door te geven. Maar Hij laat ons niet aan ons lot over, nooit.
Zoals dat gold voor Jozua, Abraham, Mozes en Gideon toen zij hun opdracht kregen, geldt dat 
ook voor ons. Zonder God kunnen wij het niet aan, zonder God is de opdracht onuitvoerbaar. 

Gebed
Heer, doordring ons ervan om uw opdracht ernstig te nemen en leer ons om daarbij te 
focussen op uw belofte. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Exodus-4
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Exodus-3
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Rechters-6
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Jozua-1:1-9


dinsdag 5 juni 2018

Ze gingen door met het verkondigen van het goede nieuws…

Zóveel is het waard om op de goede weg te zitten 

De apostelen verlieten het Sanhedrin, verheugd dat ze waardig bevonden waren deze 
vernedering te ondergaan omwille van de naam van Jezus. Ze bleven dagelijks onderricht geven
in de tempel of bij iemand thuis en gingen door met het verkondigen van het goede nieuws dat 
Jezus de Messias is. (Handelingen 5:41-42)

De apostelen werden vernederd en waren daarom verheugd... Daar is natuurlijk meer aan de 
hand, want normaal gesproken kun je bij een vernedering je heel klein - gekleineerd - voelen, 
maar ook heel boos. En machteloos. Maar was deze vernedering anders dan andere en 
waardoor? Als je het hele verhaal van Handelingen 5: 12-42 leest, zie je dat de leden van het 
Sanhedrin (Joodse gerechtshof) de apostelen ter dood wilden laten brengen vanwege hun 
getuigenis over Jezus. Eén van hen, Gamaliël, kon hen echter tot rede brengen, hij zei: “Als het 
niet van God is wat zij doen, waait het wel over en als het wel van God is kunnen wij er toch 
niks tegen doen, misschien blijkt wel dat u tegen God strijdt.” Dat sneed hout, maar toch lieten 
ze de apostelen nog wel even geselen, bevalen hun de naam van Jezus niet meer te gebruiken 
en lieten hen toen vrij (vers 40). Maar wat is vrij? Door de geseling en het spreekverbod liet het
Sanhedrin op duidelijk wijze weten: wij zijn de baas en jullie hebben niets te vertellen! Kijk, dat 
is vernedering. Want ze hadden juist heel veel te vertellen! Over hun Heer Jezus, zijn leer, zijn 
koninkrijk, zijn overgave aan het kruis, zijn opstanding en hemelvaart en... alle wonderen en 
tekenen die ook door de apostelen werden verricht. Jezus had het hen beloofd en het 
gebeurde (dus). Uit alles bleek dat de woorden van Jezus wáár waren, en ze waren daar zo vol 
van dat ze niet te stoppen waren en doorgingen met het dagelijks onderwijs over de grote 
dingen van God. Hun vernedering was geen sta in de weg, oh nee. Ze hadden een naam hoog 
te houden, niet die van henzelf, maar de Naam van de Heer. 

Ze zullen verheugd geweest zijn dat alles wat Jezus hen had gezegd en geleerd nu in hun eigen 
leven ook werkelijkheid geworden was door de Heilige Geest die Jezus had gezonden. En één 
van de dingen die Jezus had gezegd was dat smaad en vervolging ook hen zou overkomen... 
Vernedering, geseling, spreekverbod, allemaal niet gewenst natuurlijk, maar wel een woord 
van Jezus dat zou uitkomen als zij Jezus' boodschap zouden uitdragen. Het was – hoe naar en 
ongewenst ook – een 'verzekering' dat ze op de goede weg zaten. Dáár hadden ze alles voor 
over. De verhalen van de mensen uit de Vervolgde Kerk laten zien dat dat waar is: het is álles 
waard om op de goede weg te zitten, al is die weg nog zo ongemakkelijk begaanbaar. Soms 
worden mensen zo klein gemaakt en vernederd dat lijkt of er niets meer over is, niets meer... 
dan alleen... God! 

Gebed
Here God, dank dat U er altijd bent en ook wij ons altijd aan uw woord mogen vasthouden. 
Heer, ik bid voor onze Andere Zendelingen en alle mensen in landen waar het zo moeilijk kan 
zijn om volgeling van Jezus te zijn. Geef hen kracht, moed, vertrouwen en uw nabijheid om 
door te gaan met het toeëigenen, vasthouden en verkondigen van het Goede Nieuws.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-5:40
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-5:12-42
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-5:41-42


woensdag 6 juni 2018

Ze gingen door met het verkondigen van het goede nieuws…

Eén lichaam

Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal 
leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. Ze bleven trouw aan het onderricht van de 
apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het 
gebed. (Handelingen 2:41-42)

We zijn als leden van de gemeente aan elkaar gegeven; een gemeenschap die ontstond na het 
eerste Pinksterfeest. Na Petrus’ krachtige door de Geest vervulde toespraak waren de mensen 
diep in hun hart geraakt. Ongeveer 3000 mensen kwamen tot geloof toen Petrus het Goede 
Nieuws over Christus verkondigde. Deze nieuwe christenen gingen deel uitmaken van het ‘gezin
van God’. De eerste gemeente, de christenen in Jeruzalem, deelden alles wat zij hadden, zodat 
iedereen kon meegenieten van Gods zegeningen.

Paulus vergelijkt de gemeente met een lichaam. Het lichaam bestaat uit vele delen, dat geeft 
de gemeente verscheidenheid. Tegelijkertijd is het lichaam ook één geheel, dat mag ons 
binden. Wanneer je last van kiespijn hebt, zul je eerder zeggen ‘Ik heb kiespijn’ en niet ‘mijn 
kies heeft pijn’. Je kies is niet een los onderdeel, het hoort bij jouw lichaam. Zo horen wij als 
christenen allemaal bij elkaar. 

‘Als één lid lijdt, lijden alle leden mee, als één lid eer ontvangt, delen alle leden in vreugde.’ Zo 
brengt Paulus in 1 Korintiërs 12:12-27 onze situatie onder woorden. Paulus heeft op meerdere 
plaatsen oog voor de gemeente der heiligen. Dat is niet alleen de plaatselijke kerk, dat is ook 
de kerk wereldwijd.

Bij die wereldwijde kerk horen ook onze vervolgde broeders en zusters. Zoals de eerste 
gemeente alles met elkaar deelde, mogen wij dit ook doen. Dat kunnen materiële zaken zijn, 
maar ook vreugde én verdriet. 

We kunnen de vervolgde kerk op verschillende manieren tot steun zijn, bijvoorbeeld door aan 
hen te denken en voor hen te bidden. We hoeven echter niet alleen mee te lijden met onze 
vervolgde medechristenen. 
We kunnen ook door hen bemoedigd worden; we kunnen namelijk enorm veel van hen leren. 
Want wat hebben zij een sterk geloof! 

Om over na te denken
Heb jij het gevoel dat christenen aan de andere kant van de wereld bij hetzelfde lichaam 
horen? Lijd jij mee, wanneer andere leden lijden?

Gebed
Heer, dank dat wij hier in Nederland in vrijheid mogen leven. We bidden voor de broeders en 
zusters die onder druk staan, dat U zich over hen ontfermt en hen troost en moed geeft. Dank 
voor het voorbeeld dat zij voor ons mogen zijn. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Korintiers-12:12-27
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-2:41-42


donderdag 7 juni  2018

Ze gingen door met het verkondigen van het goede nieuws…

Zaaien, doorgaan, oogsten, God is er bij!

Wat iemand zaait, zal hij ook oogsten (Galaten 6:7, Het Boek)

Het lijkt een open deur: wat iemand zaait, zal hij ook oogsten. Juist in deze zomertijd wordt dat 
goed zichtbaar. Sommige bloemen of planten zijn in het voorjaar – of misschien wel in het 
najaar – gezaaid of geplant, en nu is alles groen en staan er al veel struiken en planten in bloei. 
De zaadjes die in het voorjaar zijn gezaaid, zijn nu al stevige planten. Nog even en dan zie je de 
tomaten, komkommers er aan komen. De aardbeien kleuren al rood. Het lijkt een open deur, 
want als je een tomatenplantje zaait, zou het zeker een verrassing zijn als er een komkommer 
groeit. In de natuur vinden we het eigenlijk heel gewoon dat wat je zaait er ook uit zal komen. 
Maar zijn we ons ook voldoende bewust dat dit ook voor de geestelijke dingen geldt? En wat 
kunnen we leren van de natuurlijke weten, voor ons doen en laten als mens? 

1. Je zal altijd oogsten wat je zaait.
Net zoals wanneer je een tomatenplantje zaait, je uiteindelijk ook tomaten zult oogsten, is het 
ook zo met de geestelijke dingen. Als je vriendelijk bent tegen andere mensen, zul je merken 
dat anderen jou ook vriendelijk tegemoet treden. Het tegenovergesteld is ook waar: als je 
roddelt over de mensen om je heen, moet je niet verbaasd staan als dezelfde mensen ook over 
jou gaan roddelen. 

2. Je zal altijd meer oogsten dan je gezaaid hebt.
Heb je wel eens een zaadje van een tomatenplant gezien? Het is heel klein. Hoe wonderlijk dat 
uit dat kleine zaadje een volwaardige plant groeit, waar na verloop van tijd grote rode tomaten 
gaan groeien. Als je het zaadje in je hand houdt, kun je bijna niet geloven dat er zo’n mooie 
plant uit groeit. Zo is het ook als je anderen vertelt over Jezus; het lijkt soms maar heel klein. 
Maar Jezus zal het laten groeien!

3. Je zal altijd later oogsten dan dat je gezaaid hebt.
Ook dit lijkt een logische wet van de natuur. Maar in een tijd waarin we graag snel resultaat 
willen zien, vraagt dat wel wat van ons. Soms bid je al heel lang of iemand tot geloof mag 
komen; een vriend of vriendin, misschien wel je partner of je kind. Weet dan dat je altijd zal 
oogsten op een later tijdstip. Soms duurt dat lang, heel erg lang, weet dan dat er altijd oogst zal
zijn. We mogen ons bemoedigd weten door wat twee verzen verder in de Bijbel staat: Laten wij
nooit ophouden met goed doen, want na verloop van tijd zullen wij de zegen ervan oogsten, als
wij het tenminste niet opgeven. (Galaten 6: 9, Het Boek).

Vraag
Wat zaai jij? In je gezin, op je werk, in je leven?

Gebed
Jezus, wilt u zegenen wat wij zaaien. Wilt u ons helpen het goede te doen, het goede zaad te 
zaaien, zodat wij later mogen oogsten. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Galaten-6:9
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Galaten-6:7


vrijdag 8 juni 2018

Ze gingen door met het verkondigen van het goede nieuws…

Stug volhouden

Zij trokken zich niets aan van de Hoge Raad en bleven gewoon over Jezus spreken, in de tempel 
en bij de mensen thuis. Elke dag vertelden zij dat Jezus de Christus is. (Handelingen 5:42 Het 
Boek)

Echte volgelingen van Jezus zijn gedisciplineerde volhouders. Je merkt dat aan de tekst 
hierboven en aan het woord ‘discipel’ – een leerling gehoorzaamt de Meester. Maar wat als 
anderen, misschien hooggeplaatsten, je een tegengestelde kant op willen sturen? Dan blijf je 
stug volhouden, verder in de voetstappen van je Heer!

De Amerikaanse Episcopaalse bisschop Michael Curry, die sprak tijdens het koninklijke huwelijk 
van prins Harry en zijn Meghan, maakte grote indruk met zijn gepassioneerde preek over 
liefde. De toon en presentatie was ‘ongekend vurig’ voor de – van nature – gereserveerde 
Britten, maar de inhoud loog er evenmin om! 

Na afloop werd hij, samen met de Anglicaanse Aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby, 
voor televisie geïnterviewd. Online is dit nog terug te zien (even zoeken op YouTube). Het 
enthousiaste gesprek lijkt wel wat op deskundigen die een voetbalwedstrijd nabeschouwen, 
maar dan wat plechtiger!

Deze reactie van Welby op de preek van zijn Amerikaanse collega Curry is de moeite van het 
overdenken waard:
“Er is niets conventioneels aan het christelijk geloof. Het christendom verdringt zonde en 
‘mijzelf’ uit het middelpunt van de wereld en plaatst God op die centrale positie. Daarmee 
wordt een revolutie open geblazen die een energie en leven aan de wereld geeft die niemand 
ooit heeft kunnen dupliceren of zien.” 

Het zijn prachtige, ware woorden en ze spreken boekdelen. Ik krijg er ook een euforisch 
pinkstergevoel bij: wij horen bij Meester Jezus en Hij heeft ons de kracht van zijn Geest 
gegeven en een gepassioneerde liefde die de wereld omverblaast! Zijn we dit misschien ‘te 
gewoon’ en ‘te vanzelfsprekend’ gaan vinden?

Als je een volgeling van Jezus bent, dan houd je vast aan die boodschap van liefde en genade. 
Je weet dat je niet zelf meer op de troon van je hart kunt plaatsnemen, je staat met blijdschap 
die centrale positie af aan je Meester. Door zijn Woord en Geest bepaalt Hij wat er gebeurt. 

Dat betekent ook dat je soms keuzes moet maken waarmee je dwars tegen de gevestigde 
tijdgeest en machtsverhoudingen in moet gaan. Dat is de revolutionaire kracht van het 
Evangelie! Het is geen boodschap voor weglopers of meelopers. Het is dynamiet.

Gebed
Dank U voor de bevrijdende kracht van het Evangelie!

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-5:42


zaterdag 9 juni 2018

Afgelopen zondag sprak Wigle Tamboer over Handelingen 5:42-42 (NBV). 
Titel: Ze gingen door met het verkondigen van het goede nieuws...
Aankomende bijzonderheden: 17 juni Ledenbevestiging en maandag 18 juni het slot van de 
Alpha en Beta Cursus, een avond met geloofsverhalen, waarvoor een ieder van harte is 
uitgenodigd. Het verhaal van Jezus gaat door! 

Er was deze zondag extra aandacht voor onze Andere Zendelingen en de mensen in de 
Vervolgde kerk. Met hen zijn ook wij allen geroepen het goede nieuws te verkondigen. Die 
roeping valt op deze zondag samen met de traditie van vervolging en smaad, beginnend met de
apostelen en de eerste kerk van Jeruzalem. 
Het is opmerkelijk dat de apostelen er niet van opkijken dat hen deze smaad en vervolging 
overkomt. Jezus had het al voorzegd (Matteüs 10:17-20, en ook in het Oude Testament 
herkenden ze dit (zie het citaat van David in Handelingen 4:25,26). 
Er was alle reden voor hen om niet door te gaan! En toch ging ze door. Uit eigen kracht? Nee, 
uit de kracht van de Heilige Geest. 
De Geest is nodig aan de verkondigende kant, tegen alle oppositie en vervolging in (zie het 
boek Handelingen), maar ook aan de ontvangende kant (zie bijvoorbeeld Matteüs 16, de 
belijdenis van Petrus, waar Petrus Jezus als de Messias belijdt, maar dit niet is uit vlees en 
bloed maar uit de Vader in de hemel)

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

Voel je een verlangen om te het rijkste dat jezelf ontvangen hebt te delen met anderen? Wat 
weerhoudt je hiervan of wat beweegt je juist om dit wel te doen?

Zie jij jezelf als zendeling? Waarom hebben onze ‘Andere Zendelingen’ in De Meerkerk 
deze naam gekregen? 

Heb je weleens dankbaarheid aan God gevoeld als je iets van Zijn boodschap mocht 
vertellen of delen? Zo ja, is dit een stimulans voor je om in het dagelijks leven open te 
staan voor openingen die God geeft dit opnieuw te doen? 

Wie vertelde jou over God, wat voor stap(pen) zou deze persoon hiervoor hebben moeten
nemen?

***************
Morgen spreekt Joop Strieman in De Meerkerk.  

GELOVEN BEGINT THUIS
Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en 
jongeren van morgen, zondag 10 juni 2018.  
Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.

Peuters:  Het huis op de rots, Matteüs 7:24-27
Kleuterbouw: Verhaal van Jozef, Genesis vanaf hoofdstuk 37
Onderbouw/Bovenbouw: Zending: Filippus deelt zijn geloof, Handelingen 8:26-40
X-pact: Zorg: Geliefd zijn en liefhebben, 1 2 3 Johannes

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-4:25-26
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/3-Johannes-1
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Johannes-1
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Johannes-1
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-8:26-40
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis-37
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-7:24-27
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-10:17-20
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-5:41-42


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. Voor wie meer wil weten over het 
christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een 
tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook 
die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je 
aanmelden, zie de website.

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.
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