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maandag 18 juni 2018

Ons denken zet de toon

Waar gaat jouw aandacht naar uit?

Schenk aandacht aan alles wat waar is…. (Filippenzen 4:8a) 

Ergens aandacht aan schenken, betekent dat je ergens bewust en gericht op gefocust bent. 
Waar moet, volgens de Bijbel, onze gerichte belangstelling naar uit gaan? Naar de waarheid. 
Want als we de waarheid ‘bedenken’, dan zal de waarheid ons vrijmaken. Het is goed als ons 
hoofd en ons hart vol zijn van de waarheid. Maar dat gaat niet vanzelf!

Over het algemeen zijn we er automatisch van overtuigd dat onze gedachten waar zijn. Maar 
veel van onze, meestal onbewuste, gedachtenpatronen zijn er met de paplepel ingegoten door 
onvolmaakte mensen. Een ander deel van onze gedachtenpatronen is gevormd door de 
onvolmaakte wereld om ons heen. Kortom: veel van wat wij denken blijkt bij nader onderzoek 
helemaal niet te kloppen. Hoe kunnen we dat weten? Door onze gedachten te toetsen aan de 
Bijbel. 

De Bijbel is de waarheid. Dat is onze toetssteen. Alle redeneringen die de toets niet doorstaan, 
zijn leugens, en die moeten we vervangen door de waarheid. Dat kan soms best een pijnlijk 
proces zijn. We weten allemaal hoe lastig het is om iets, waarvan we dachten dat het waar was,
los te laten en te vervangen door de enige, echte waarheid. 

De dag dat ik ontdekte dat God ons een sleutel in handen heeft gegeven om in alle 
omstandigheden zijn rust en vrede te bewaren, is een van de belangrijkste dagen in mijn leven 
geweest. Romeinen 12 vers 2 is daarom ook mijn lijftekst geworden: Wordt hervormd door de 
vernieuwing van uw denken. De sleutel tot verandering is anders leren denken. Als we anders 
gaan denken, gaan we anders in het leven staan. Als we Gods waarheid bedenken, gaan we 
steeds meer op Jezus lijken, want Hij is de waarheid. 

Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. (1
Johannes 1:8, NBG51) We kunnen heel gemakkelijk misleid worden door leugens, maar als we 
de waarheid zoeken, dan vinden we het leven.

Waar ben jij op gefocust?

Gebed
Heer, help mij bewust stil te staan bij wat er in mijn hoofd gebeurt en voortdurend uw 
waarheid te bedenken. Zodat ik iedere dag in vrijheid kan leven. Tot eer van uw naam.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Johannes-1:8
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Johannes-1:8
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen-12:2
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-4:8


dinsdag 19 juni 2018

Ons denken zet de toon

Je ‘moet’ blij zijn

“Wees blij in de Here. Ik zeg het nog eens: verheug u in Hem!” (Filippenzen 4:4 Het Boek)

Hoe kun je bewuster omgaan met dingen die werkelijk moeten en zaken die je echt mag laten? 

Natuurlijk heb je verplichtingen ten opzichte van anderen. Soms heb je niet veel keuze. Je 
maakt in relatieve vrijheid een afweging en dat kan allerlei dilemma’s opleveren. 

“De eisen zaten vooral in mijn eigen hoofd”, lees ik op de cover van een magazine. Aan het 
woord: een vrouw met een drukke baan en tal van deadlines. Voor de tweede keer is ze keihard
tegen haar persoonlijke grenzen aangelopen. Opnieuw burn-out. Wie heeft haar zo opgejaagd?

In Lucas 10 stuurt Jezus zeventig man op pad om het nieuws van het Koninkrijk bekend te 
maken met deze instructie: “Neem geen geld mee, geen tas en zelfs geen extra sandalen.” Wie 
durft er vandaag zo zorgeloos op pad te gaan? We raken al in paniek als we ons mobieltje zijn 
vergeten. Toch mogen we deze instructie ter harte nemen: ‘sleep niet meer mee dan nodig is’. 
(Vakantietip!)

Iets verder in datzelfde hoofdstuk lezen we over Martha die zich de benen uit het lijf rent om 
Jezus te dienen. Ze ergert zich aan zus Maria die gekozen heeft voor ‘hogere bijbelstudie’. 
Hopend op een berisping van haar zuster, krijgt Martha zelf een vriendelijke terechtwijzing: 
“Martha, Martha”, antwoordde Jezus. “Wat maak je je toch druk! In het leven heb je niet zoveel
nodig. Eigenlijk maar één ding. Maria heeft dat ene ontdekt en het zal haar niet worden 
afgenomen.” (Lucas 10 : 41, 42)

Wat moet werkelijk? God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf (Marcus 12:30). Wat 
moet ook: je kruis opnemen en Jezus volgen (Lucas 9:23). Elkaar liefhebben (Johannes 13:34).

Verder: wees blij! Dat zie je in de bijbeltekst bovenaan. Een goede tip of een gebod? Ik denk: 
een doelbewuste keuze. Soms zijn de omstandigheden totaal niet blij-makend. Maar dan nóg 
kun je ervoor kiezen je zegeningen te tellen en ‘even zo vrolijk’ blij te zijn in de Heer. Dat is geen
‘happy’ gevoel, dat is kiezen voor vrede en rust uit diepe dankbaarheid. Die keuze tilt je boven 
de zwaarste omstandigheden uit. 

Gebed
Heer, soms is er helaas meer reden om te huilen, U weet dat als geen ander. Door mijn tranen 
heen belijd ik: mijn vreugde vind ik altijd in U. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-13:34
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-9:23
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Marcus-12:30
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-10:41-42
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-10
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-4:4


woensdag 20 juni 2018

Ons denken zet de toon

Aandacht maakt alles mooier

Schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat 
zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof 
verdient. (Filippenzen 4: 8, NBV)

Aandacht maakt alles mooier! IKEA begon een aantal jaar geleden met een campagne met deze
aansprekende slogan: aandacht voor de manier waarop je je huis inricht, aandacht voor 
handige opbergmogelijkheden, aandacht om je huis gezellig te maken. De campagne sloeg 
enorm aan en kreeg daarom een vervolg.

Aandacht maakt alles mooier! De kern zit waarschijnlijk in het woordje ‘aandacht’. Aandacht 
voor wat? Voor wie? Wanneer? Wat is dat eigenlijk, aandacht? Aandacht geven aan je werk, 
aan je bediening in de gemeente, aan datgene dat je de hele dag doet. Maar ook aandacht aan 
de mensen om je heen; je familie, je vrienden, je buren, de mensen van de kring. Eigenlijk aan 
iedereen met wie je omgaat. Het lijkt zo gemakkelijk, maar ga voor jezelf eens na wanneer je 
echt aandacht hebt gegeven aan de mensen in je omgeving.

Aandacht maakt alles mooier, maar de Bijbel gaat nog verder. In de Bijbel in Gewone Taal staat 
het als volgt: Houd je bezig met alles wat waar is, alles wat respect verdient, alles wat goed is 
en zuiver, alles wat het waard is om van te houden en alles wat eer verdient. Dat betekent in 
het kort: doe wat goed is en waarvoor je respect krijgt. (Filippenzen 4: 8, BiGT)

Wat bijzonder is, is dat Paulus deze brief aan de Filippenzen schrijft vanuit een Romeinse 
gevangenis. Hij schrijft aan de mensen in Filippi om hen te bedanken voor een gift die hij van 
hen heeft gekregen en hen te bemoedigen in het geloof. Paulus had zijn leven toegewijd aan 
het dienen van Jezus. Hij had geleerd tevreden te zijn en werkelijk blij, omdat hij al zijn 
aandacht en energie richtte op het kennen en gehoorzamen van Jezus.

Aandacht maakt alles mooier. Aandacht betekent dat je je bezighoudt met alles wat goed is. 
Aandacht voor Bijbel lezen en gebed. Aandacht voor het bouwen aan je relatie met en je 
toewijding aan Jezus. 

Om over na te denken
Aan wie of wat geef jij je aandacht? 

Gebed
Heer, wilt U mij helpen de aandacht te geven aan alles wat goed is. Geef dat ik mijn aandacht 
richt op U!

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-4:8
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-4:8


donderdag 21 juni  2018

Ons denken zet de toon

Waarheid en geluk, (g)een wereld van verschil

Wie altijd op de wind let, komt nooit aan zaaien toe; wie altijd naar de wolken kijkt, komt nooit 
aan maaien toe. (Prediker 11:4)

Ons denken zet de toon... Ik koos voor bovenstaande bijbeltekst omdat die heel goed aangeeft 
dat wat je denkt van grote invloed is op wat je doet of niet doet. Wat dan ook weer gevolgen 
heeft en van invloed is op je leven en/of dat van een ander. 

Je denken - wat je denkt dat waarheid is - is kan heel belangrijk zijn voor je doen en laten. In de
King Jamesvertaling zegt Spreuken 23:7: 'zoals iemand in zijn hart denkt, zo is hij', een andere 
vertaling zegt: 'Zoals een man in zijn hart denkt, zo zal hij wórden.' Anders gezegd: hij leeft daar 
naartoe. Belangrijk dus om na te gaan of je gevoel berust op waarheid of op onjuiste gronden. 

In de bijbellezing van zondag, Filippenzen 4:6-9, lezen we o.a.: Laat de Heer uw vreugde blijven 
(…) vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die 
alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. (…) schenk 
aandacht aan alles wat waar is, edel, rechtvaardig, zuiver, lieflijk, eervol, kortom, aan alles wat 
deugdzaam is en lof verdient. Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat Ik u heb 
verteld en laten zien. Doe het en de God van de vrede zal met u zijn.
En ik wil daar graag Kolossenzen 3:1-2 aan toevoegen: Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet 
die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God.

Net als jij waarschijnlijk, ken ik mensen die in een heel moeilijke fase van hun leven zitten. Door
ziekte bijvoorbeeld, maar ook door onrecht, waardoor zij enorm in de put zijn geraakt, geen 
toekomst meer zien. Ik vind het heel moeilijk om vanuit mijn huidige comfortabele, gezonde en
zekervoelende situatie mensen te wijzen op de vrede van God die alle verstand te boven gaat. 
('Jij hebt gemakkelijk praten!') Ja, het is beter om mensen de zekerheid mee (proberen) te 
geven wanneer het hen goed gaat zodat zij erop kunnen bouwen en vertrouwen als 
omstandigheden mochten wijzigen. Maar ja, als dat niet gedaan is of nog niet is opgepakt... 
We gunnen het mensen in moeilijke omstandigheden zo dat ze met de schrijver van Psalm 
118:5-6 kunnen zeggen: 'Uit de benauwdheid heb ik tot de HEERE geroepen, de HEERE heeft 
mij verhoord en in de ruimte gezet. De HEERE is bij mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens 
mij doen?'

Om over na te denken
In de Filippenzen-tekst hierboven worden beloften gedaan over de vrede van God en de God 
van de vrede, die met u zal zijn. Ik heb 'Doe het en de God van de vrede zal met u zijn' vet 
afgedrukt. Hoe ga jij om met teksten als deze? Zie jij het ook als een genadevolle kans om op 
Jezus te zien en de waarheid te ervaren en die boven ons gevoel te stellen? 
Lukt het jou om Jezus in het centrum van je leven te zetten en àlle omstandigheden daarnáást 
te plaatsen? Hoe bid en dank je wanneer dat moeilijk is? 

Gebed
Heer, dank voor uw nabijheid in alle omstandigheden. Help ons daarvoor altijd open te staan 
en er zicht op te houden. 

 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-118:5-6
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-118:5-6
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Kolossenzen-3:1-2
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-4:6-9
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Prediker-11:4


vrijdag 22 juni 2018

Ons denken zet de toon

Maria bewaarde de woorden in haar hart

Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles 
wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles 
wat deugdzaam is en lof verdient. (Fillipenzen 4:8)

Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden 
stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze 
woorden in haar hart en bleef erover nadenken. (Lucas 2:17-19)

‘Alles wat je aandacht geeft groeit’, een uitspraak die ik leerde tijdens mijn opleiding als docent.
De boodschap was dat als je negatief gedrag veel aandacht geeft, het waarschijnlijk alleen 
maar groter zal worden. En andersom, als je positief gedrag meer aandacht geeft, dus beloont, 
zul je waarschijnlijk ook meer positiviteit zien. Hoewel deze quote veel gebruikt wordt in het 
onderwijs en in de opvoeding, geldt het natuurlijk niet alleen richting de ander. Het geldt juist 
ook voor onszelf, dat maakt Paulus ook duidelijk in de Fillipenzentekst. Hij spoort ons aan om 
onze aandacht te richten op alles wat waar, goed en rechtvaardig is. 

Je aandacht ergens aan schenken, volgens mij betekent dat dat je je bewuste focus op iets 
richt; oftewel je ergens heel bewust mee bezig bent. We zien daar een mooi voorbeeld in bij 
Maria. Maria begon niet meteen met praten, ze bewaarde de woorden in haar hart en bleef 
erover nadenken. Maria schonk dus heel bewust aandacht aan wat er was gezegd. 

Onze gedachten bepalen onze woorden en daden. Alleen soms denken we niet zo lang na en 
beginnen we heel snel met praten of doen. Ik vind Maria daarom een voorbeeld, omdat ze niet 
meteen het hoogste woord nam, maar het rustig overdacht. Dit is niet altijd eenvoudig om te 
doen, daarom is het goed om steeds weer God te zoeken door de Bijbel te lezen en te bidden. 
Want als we Hem zoeken kan Hij ons helpen om onze gedachten te richten op alles wat goed 
en zuiver is. 

Om over na te denken
Waar schenk jij je aandacht aan? Waardoor laat jij jouw gedachten beïnvloeden?
Neem je ook tijd om te overdenken? 

Gebed
Vader, dank voor uw Woord. Dank dat we zoveel wijsheid hebben gekregen voor elke dag en 
dank voor de vele voorbeelden waar wij zoveel van kunnen leren. Help ons, Heer, om ons in de 
eerste plaats te richten op U, de Weg, de Waarheid en het Leven.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-2:17-19
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-4:8


zaterdag 23 juni 2018

Afgelopen zondag sprak Peter Kos over Filippenzen 4:4-9 (NBV). Titel: Ons denken zet de toon.
Tijdens de diensten was er ledenbevestiging en vierden we het heilig Avondmaal. Het paste 
mooi bij het gekozen thema: 
1) deel worden van een gemeenschap waar Jezus onze Bron (en ons Hoofd) is van denken, 
doen en spreken;
2) je hart en denken voeden met geestelijk voedsel en drank door Jezus tot je te nemen in de 
tekenen van brood en wijn.

Peter liet ons zien dat waar we ons denken mee voeden niet alleen bepaalt wie we zijn, maar 
ook hoe we zijn en of we de vrede van God ervaren. Er is zoveel dat probeert ons denken te 
vormen en de vraag is of wij als volgelingen van Jezus Hèm ons denken willen laten vormen. 
Kan het zijn dat we soms geen vrede ervaren, omdat we ons denken verkeerd voeden en 
daardoor de waarheid missen? 

We leven in een tijd waar gevoel het nogal eens lijkt te winnen van waarheid, met alle gevolgen
van dien. Paulus wenste de gemeente vrede toe en eindigt daarom zijn brief met het belang 
van waar en zuiver denken.  

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

In de verzen 8 en 9 van de lezing staat: broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat 
waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles 
wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Doe alles wat ik u heb 
geleerd en overgedragen, wat Ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede 
zal met u zijn. Hoe ga je hiermee om in je leven? En waar valt nog wel wat te winnen?

Het kan in je denken een strijd zijn tussen gevoel en waarheid, ook kan er een verschil zijn 
tussen waarheid en wat je dénkt dat waarheid is. Hoe bepaal jij wat waarheid is? Hoe houd je 
het zicht op Jezus als het centrum van je leven temidden van alles wat er in jouw leven speelt? 
Heb je bijbelteksten waaraan je je extra kunt vasthouden in moeilijke momenten?

***************
Morgen spreekt Orlando Bottenbley in De Meerkerk over Efeze 1:15-23 (HSV). 

GELOVEN BEGINT THUIS
Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en 
jongeren van morgen, zondag 24 juni 2018. 
Als je als ouder een keer bij je kind bij Meerkids wilt meekijken, weet je zeer welkom!

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

Peuters: Het kleine poortje, Marcus 10:24-25
Kleuterbouw:  Verhaal van Mozes, Exodus 2
Onderbouw: Paulus gaat waar de Heilige Geest hem leidt, Handelingen 9
Bovenbouw:  Zegen
X-pact: Zegen; Leef je geloof, verhaal van Judas

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-9
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Exodus-2
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Marcus-10:24-25
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-4:4-9


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.


