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maandag 11 juni 2018

Als je veel vrucht draagt…

Ik ben niet goed genoeg

Jullie zijn zuiver door het woord dat Ik tot jullie gesproken heb. Blijf dicht bij Mij, dan blijf Ik in 
jullie. (Johannes 15:3,4a Het Boek)

Soms komt er een bijbelgedeelte, een studie of een preek voorbij die je onrustig maakt. Je 
luistert of leest met instemming, maar ook met wat vrees en beven. De woorden die Jezus 
sprak, veel teksten uit het Oude en Nieuwe Testament – ze kunnen je bemoedigen, maar ook 
onrustig en angstig maken. Alsof je je leven lang examen moet doen, getest en gekeurd wordt, 
tegen het Licht wordt gehouden om daarna…

Christenen uit de evangelische kant van het Lichaam van Christus (is het niet één Lichaam?) 
berijden hun eigen stokpaardjes. Je hoort het regelmatig zeggen: het gaat ons om relatie, niet 
om religie. Ja, ja, dat klinkt goed – maar pas op dat je daarmee niet talloze medegelovigen 
buitenspel zet die een andere geloofstraditie hebben of niet zo uitgesproken zijn. Maak het 
eerst maar waar! Zouden wij ons werkelijk precies in dat deel van het Lichaam bevinden waar 
alles perfect begrepen wordt? Natuurlijk niet. De Geest van God leidt ons naar de volle 
Waarheid en we hebben medegelovigen hard nodig. 

Ja, maar ‘wij hebben een persoonlijke keuze voor Christus gemaakt’. Mooi. Is dat jouw 
verdienste, is je redding dan toch stiekem een beetje eigen werk? De Bijbel maakt duidelijk dat 
het Christus is die ons uitgekozen heeft – je hebt geen redenen om trots te zijn. “Ik ben niet 
goed genoeg”, dat besef ik. Maar het is Christus die mij door zijn Woord en Geest vrijspreekt.

Wat maakt ons rein en zuiver? Natuurlijk, onze bereidheid om gereinigd te worden speelt een 
rol. We worden opgeroepen het heil te aanvaarden. Maar het is het bloed van Christus dat 
reinigt van zonde – niet onze eigen bloedige inspanningen of stellige overtuigingen. 

In de tekst hierboven wordt duidelijk dat het initiatief voortkomt uit Christus. Zijn Woord maakt
ons zuiver, niet onze antwoorden. Aan ons de taak om dat Woord goed te verstaan en na te 
leven. Aan ons ook de opdracht om te blijven in Hem – niet opnieuw eigen wegen te gaan, 
ongehoorzaam te worden. En dat is allemaal niet gemakkelijk.

Maar dit is wel troostrijk: de liefde van Christus heeft ons gevonden. Wij mogen ja zeggen en in 
Hem blijven.

Gebed
Heer, we willen deemoedig zijn – niet hoogmoedig. We zijn reddeloos zonder uw liefde en 
genade!

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-15:3-4


dinsdag 12 juni 2018

Als je veel vrucht draagt…

Toch zal ik ... vrucht dragen

Al zal de vijgenboom niet bloeien,
al zal de wijnstok niets voortbrengen,
al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen,
al zal er geen koren op de akkers staan,
al zal er geen schaap meer in de kooien zijn
en geen rund meer binnen de omheining -
toch zal ik juichen voor de HEER,
jubelen voor de God die mij redt.
(Habakuk 3 vers 17 en 18)

Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht
dragen. Maar zonder Mij kun je niets doen. (Johannes 15 vers 5)

Twee bijbelgedeelten over vrucht dragen. Het eerste gedeelte gaat over het ontbreken van 
vrucht. Of liever gezegd over het omgaan met tegenslag en teleurstelling. Het tweede gedeelte 
is een oproep van Jezus om vrucht te dragen, door met Hem verbonden te blijven.

Wanneer je in je leven met tegenslag te maken hebt, is vrucht dragen niet het eerste waar je 
aan denkt. Je ziet alleen het probleem. Dat moet opgelost worden en dan zie je wel verder. Dat 
is een menselijke reactie. Vandaar dat de profeet Habakuk de 'onmenselijke reactie' met het 
woord 'toch' inleidt: 'toch zal ik juichen voor de HEER, jubelen voor de God die mij redt.' Juist in 
de storm van zijn leven zoekt Habakuk uitbundig de verbondenheid met zijn God. Diezelfde 
verbondenheid, waarvan Jezus honderden jaren later zei dat je daardoor vrucht mag dragen.

Ruim 50 jaar geleden raakte Joni Eareckson door een ongelukkig voorval vanaf haar nek 
verlamd. Ze was 17 en haar wereld stortte ineen. Tijdens haar twee jaar durende revalidatie 
ondervond ze gevoelens als woede, depressie, zelfmoordneigingen en geloofstwijfel. Toch 
leerde ze om te schilderen met een kwast tussen haar tanden en merkte ze dat haar leven van 
waarde kon zijn. Dat was voor haar een nieuw begin, waarin ze zich op allerlei manieren inzette
voor God en voor haar medemens.

Zo zijn er meer voorbeelden van mensen, die ondanks of misschien wel dankzij de tegenslag in 
hun leven, meer vrucht gingen dragen. Denk aan Kinga Bán (zangeres van Sela), die moet 
strijden tegen borstkanker en toch met haar liederen zoveel mensen tot zegen is. Of denk aan 
Corrie ten Boom, die in de Tweede Wereldoorlog een concentratiekamp overleefde en haar 
leven daarna toegewijd heeft aan het verspreiden van het Evangelie.

Hoe jouw leven er op dit moment ook uitziet, ik wens je toe dat jij ook vrucht zult dragen, hoe 
klein dan ook. 

Gebedssuggestie
Heer, dank U dat U mij nooit los zult laten. Ik wil elke dag de verbinding met U 
zoeken en zo anderen tot zegen zijn. Amen.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-15:5
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Habakuk-3:17-18


woensdag 13 juni 2018

Als je veel vrucht draagt…

Wonen in het Woord

“Als jullie in Mij blijven en mijn woorden in jullie…”  (Johannes 15: 7)

De nu 93-jarige predikant Dick van Keulen was een man van het Woord en de Geest. In een 
interview onlangs stond: “Los van God ben ik niet vertrouwd, in onszelf zijn we niets.” Dat is 
precies wat Jezus zegt in het verhaal van de wijnstok. 

Het beeld wat Jezus hier gebruikt is dat van de wijnstok en de ranken. Herhaalde malen zegt 
Hij: “Blijf in Mij” en in vers 7 voegt Hij daaraan toe: “Als jullie in Mij blijven .. en mijn woorden 
in jullie...”.

Hoe doen we dat, blijven in het woord? Elke dag de PddW lezen? Stille tijd houden? Allemaal 
middelen die zeker kunnen helpen. Maar er staat nog meer bij: zijn woord houden en in Hem 
blijven. 
Jezus zei in Johannes 5:38 tegen de Farizeeërs/schriftgeleerden - ze waren de hele dag in het 
woord bezig en toch…- “en u hebt mijn woord niet blijvend in nu opgenomen, want aan degene
die Hij gezonden heeft schenkt u geen geloof.” Hun lezen ging niet gepaard met geloof in Hem.
Later in Johannes 8:37 zegt Jezus: “Ik weet dat u nakomelingen van Abraham zijt. Toch wilt u 
Mij doden, omdat er in u geen ruimte (plek) is voor wat Ik zeg.” Het woord kreeg geen plek in 
hun woning om er te verblijven. 

Jezus' woorden echter, als ze wel landen in ons leven, geven juist geloof.
Johannes 17:17 “Heilig hen dan door de waarheid, uw woord is de waarheid.” Geloof en 
heiliging volgen op het luisteren naar Gods woord.
Waardoor hebben Jezus' woorden zoveel kracht en effect? Jezus' woorden zijn Gods woorden.
Johannes 3:34: “Hij die door God gezonden is, spreekt de woorden van God en God schenkt de 
Geest in overvloed”. Er is sprake van een nauwe samenwerking tussen Woord en Geest.
Jezus' woorden geven leven.
Johannes 3:63: “Maar de Geest maakt levend, het lichaam dient tot niets, wat Ik jullie gezegd 
heb is Geest en Leven.” Het leven zullen we pas echt leren kennen door de Bijbel te lezen. Denk 
ook aan wat Petrus enkele verzen later zegt: ”Maar tot wie zouden we moeten gaan, Heer? U 
spreekt woorden die eeuwig leven geven.”
Jezus' woorden overwinnen de duisternis.
De macht van de boze is zo groot dat we die in eigen kracht nooit zullen overwinnen. Daarom 
zegt Johannes in zijn brief 1 Johannes 2:14: “Jongeren, dit schrijf ik u: u bent sterk, het woord 
van God blijft in u en u hebt het kwaad overwonnen.” (zie ook Matteüs 4:1-11) 

Keer nog even terug naar het stukje uit Johannes 15 en het valt op hoeveel zegen er rust op het
blijven in Hem en het woord: effectief gebed (vers 7), vrucht (vers 8) en vreugde (vers 11).

Gebedssuggestie
Spreek, o Heer, door uw heilig woord, dat ons hart U hoort en verzadigd wordt. 
(Opwekking 689) 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-15:1-8
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-4:1-11
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Johannes-2:14
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-3:63
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-3:34
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-17:17
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-8:37
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-5:38
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-15:7


donderdag 14 juni  2018

Als je veel vrucht draagt…

Glorie voor Hem en door Hem

Het is de glorie van mijn Vader als je veel vrucht draagt en je (je) zo mijn leerling toont. 
(Johannes 15:8, GNB)

Ik ben een klein en gewoon mensje - waarschijnlijk net als u en jij - , maar met wat ik doe als 
volgeling van Jezus – door Hem vrucht dragen - kan ik de Schepper van hemel en aarde 
verheerlijken! Net als u en jij. Bovenstaand vers zegt: het is de glorie van de Vader. De glorie, de
heerlijkheid (en de heiligheid, kracht, macht, etc) die zo groot zijn dat geen mens in onze 
huidige staat God kan zien èn (kan blijven) leven (Exodus 33:20). En eens zullen we Hem 
kunnen zien in al zijn glorie. Door de verandering die we als volgeling van Jezus gaan 
meemaken zal het 'God zien en leven' werkelijkheid worden. ‘Wij zullen Hem zien zoals Hij is’, 
staat in 1 Johannes 3:2. Tijdens ons leven kan God ons opbouwen voor het klaar zijn voor die 
enorme stap. Wat een dag zal dat zijn! 
Het bijbelverhaal van zondag over de wijnbouwer (de Vader), de wijnstok (Jezus), de ranken 
(Zijn leerlingen/volgelingen) en de vruchten (van het leven als leerling van Jezus) is een mooie 
gelijkenis. Die aangeeft dat we in Hem moeten blijven om vrucht voor God en de mensen om 
ons heen te kunnen dragen. En dat is zo omdat een rank los van de wijnstok geen voeding meer
aangeleverd krijgt en verdort. 

Het is onze opdracht om als Preek door de Week-schrijver dicht bij het onderwerp te blijven -  
en de tekst biedt genoeg mooie mogelijkheden daartoe -, maar ik wil zeker ook oog hebben 
voor hen die de verbondenheid met Jezus niet, nog niet of niet meer hebben of denken te 
hebben. In het bijbelverhaal worden de dode ranken verzameld en vernietigd. Dat is inderdaad 
een beeld van een fruitboom. Maar we mogen niet uit het oog verliezen dat tussen God en de 
mens iets heel anders speelt. God heeft er álles voor over om met ons verbonden te zijn. Met 
jou, met mij. Denk alsjeblieft niet dat je 'afgebroken' bent, in welke omstandigheid je ook zit, 
hoe zwak of hoe ver je je ook verwijderd van Hem voelt. Hij is maar één stap bij je vandaan. 
Kun je het niet geloven? Dan raad ik je aan Lukas 15 te lezen over de verloren zoon. En wat 
dacht je van Lukas 23:39-43, de moordenaar aan het kruis? Hoe erg wil je het hebben? Die man
opende alsnog zijn hart voor Jezus en zei alleen maar: “Jezus, denk aan mij wanneer U in uw 
koninkrijk komt.” En Jezus die de harten ziet en doorziet, antwoordde: “Ik verzeker je: nog 
vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.” Niet 'oh nee, jij hebt het zo verkeerd gedaan', ook 
niet 'eerst zal Ik je lang moeten straffen', nee: 'Vandaag nog zul je met Mij in het paradijs zijn'.

Om over na te denken
God ziet uit naar je vruchten, maar boven alles naar jou. Het is zijn glorie als je je als volgeling 
van Jezus openstelt voor de vrucht die Hij in je leven wil geven. Tot eer en glorie van de Vader.
Het spijt me als ik teveel van het zondagse onderwerp ben afgedwaald, maar het moest me van
het hart: God zit op je te wachten, met open armen, met een hart dat naar je uitziet en oren 
gespitst om te luisteren wat je Hem wilt zeggen. Wil je het doen?

Gebed
Heer, dank dat we met U verbonden mogen zijn en aan uw liefde en vergeving geen einde is. 
Help ons geen tijd verloren te laten gaan om U de glorie te geven. Amen.
 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-23:39-43
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-15:11-32
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Johannes-3:2
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-15:8


vrijdag 15 juni 2018

Als je veel vrucht draagt…

Het sprietje op de oude stronk

Als de wortel heilig is, dan de takken ook.

U draagt de wortel niet, maar de wortel u.

Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Want als God de natuurlijke takken niet gespaard 
heeft, dan is het ook mogelijk dat Hij u niet spaart. Zie dan de goedertierenheid en strengheid 
van God: strengheid over hen die gevallen zijn, over u echter goedertierenheid, als u in de 
goedertierenheid blijft. Anders zult ook u afgehouwen worden. 
(Romeinen 11:16b, 18b, 20b-22 HSV)

Ik loop in Kafarnaüm, ooit een vissersplaats aan de oever van het meer van Tiberias. De plaats 
waar Jezus ging wonen, nadat Hij hoorde dat zijn neef Johannes gevangen genomen was. 
(Matteus 4:13) Nu wonen er geen mensen meer. Het is alleen een archeologisch interessante 
plek. En er is een steiger vanwaar je een rondvaart op het meer kunt maken.

Op weg naar de oever van het meer valt mijn oog op een klein olijfboompje, dat geënt is op de 
stomp van een ongeveer vijftig jaar oude olijfboomstam. Het is een vreemd gezicht: dat dunne 
sprietje op een stronk van vijftig centimeter doorsnee. Maar het groeit en bloeit en staat fier 
rechtop. Gedragen en gevoed door de diepe wortels van de oude boom.

Wij zijn dat nietige sprietje: christenen die hun leven en bestaansrecht alleen ontlenen aan 
Hem die het Leven zelf is. Als we ons losmaken van God zullen we snel doodgaan door de 
droogte en de hitte van de zon. Maar als we een intieme relatie met Jezus opbouwen en ook 
onderhouden, dan blijven we fris en zullen we vruchtdragen. Daar zijn we voor bedoeld. 

De takken die geen vrucht dragen worden afgeknipt en in het vuur verbrand. De takken die 
verbonden blijven met de stam zullen groen zijn en vruchtdragen. 

Kafarnaüm is de plaats waar Jezus verschillende vissers riep om Hem te volgen en zijn 
discipelen te worden. Hij roept ook ons. Jezus volgen betekent dat je gesnoeid gaat worden. 
Meestal is dat pijnlijk en ongemakkelijk, maar wel nodig om nog meer vrucht te dragen. Zijn wij
bereid om ons te laten snoeien? Leven we voor Hem, of willen we liever onze eigen weg gaan? 

Gelukkig is God bij machte om elke tak opnieuw te enten. We mogen altijd weer terugkomen 
bij Hem.  

Gebed
Heer, wij kiezen voor het leven. U bent ons leven. Houd ons dicht bij U, zodat we steeds meer 
vrucht mogen dragen. Tot eer van uw grote, heilige naam. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-4
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen-11:16-22


zaterdag 16 juni 2018

Afgelopen zondag sprak Joop Strietman over Johannes 15:1-8 (GNB). Titel: Als je veel vrucht 
draagt... 

Vruchtdragen is belangrijk. Vraag maar aan de wijnbouwer. Zijn werk, energie, investeringen, 
alles wat er nodig is en gedaan moet worden is gericht op de oogst. Zijn oogst. 
In vers 8 is mooi verwoord waartoe de vrucht dient, Jezus zegt: “Het is de glorie van mijn Vader
als je veel vrucht draagt en je (je) zo mijn leerlingen toont.” 
Je kunt dus laten zien dat je een leerling van Jezus bent door vrucht te dragen. En daarmee 
verheerlijk je de Vader. Maar - om in het verhaal te blijven - los van de wijnstok kan er geen 
vrucht zijn. Er is een 'verbondenheid' nodig tussen de rank en de wijnstok. Jezus vertelde dit 
verhaal op de avond voordat Hij werd gearresteerd en gekruisigd. Joop verbond daarom 
‘vrucht’ hier met de gevolgen van de bijzondere roeping van de apostelen die op het punt 
stond te beginnen: “Gaat dan heen en maak alle volken tot Mijn discipelen”. De ultieme vrucht 
op hun leven is de geboorte van de kerk. 

Joop kwam samenvattend tot de conclusie dat deze vrucht is bestemd voor anderen en tot eer 
van God. De vrucht is nodig voor de voortplanting en als voeding voor anderen. De focus is dus 
niet op mij, maar op God en de ander! 
*** 
Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Het verhaal van Johannes 15:1-8 is een uitnodiging om als rank aan de wijnstok verbonden te 
blijven, ook als het stormt of als de rank een bepaalde tijd denkt de wijnstok niet nodig te 
hebben. 
Hoe houd jij je band met Jezus vast? Is dat anders in verschillende omstandigheden? 
Zo ja, wanneer is de band het sterkst en waneer minder? Hoe zou je die band dan kunnen 
versterken of herstellen? Weet je dat altijd kan? 

De Vader verheerlijken door leerling van Jezus te zijn en daarin vrucht te dragen. Ben je je 
bewust (geworden) van het belang van vruchtdragen? Wat zijn jouw gaven daarin?
***************
Morgen zijn er diensten met ledenbevestiging. Peter Kos spreekt over Filippenzen 4:4-9 (NBV). 

GELOVEN BEGINT THUIS
Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en 
jongeren van morgen, zondag 17 juni 2018. Deze zondag gaan de kinderen van de huidige 
groepen 2,  4 en 7 alvast een kijkje nemen waar ze NA de zomer (per zondag 8 september) 
naar toegaan. 
Als je als ouder een keer wilt meekijken samen met je kind bij Meerkids, weet je zeer welkom!

Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.

Peuters: Tien zilveren euro's,    Lukas 15:8-10 
Kleuterbouw: God is bij mij: De verloren zoon, Lukas 15:11-32 
Onderbouw: Over de wonderen van Jezus 
Bovenbouw: Zorg: Saulus wordt Paulus, Handelingen 9:1-19 
X-pact: Roeping

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-9:1-19
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-15:11-32
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-15:8-10
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-15:1-8


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.


