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maandag 9 juli 2018

Laten we komen en gaan 

Het kleedje van Samuël

Samuël sliep in de tempel, dicht bij de heilige kist van de Heer. (1 Samuël 3:10)

Ken je het verhaal van de roeping van Samuël? Tot twee keer toe denkt hij dat Eli hem roept. 
Pas als Eli het hem uitlegt, heeft hij door dat het de Heer is. Het is onderdeel van een even 
mooi als ingrijpend verhaal. Samuël is als jong kind door zijn moeder afgestaan om de Heer te 
dienen. Hij groeit op in de tempel en is een leerling van priester Eli. Lees 1 Samuël 1-3 maar 
eens om deze geschiedenis goed te doorgronden.  

Ik zie in mijn gedachten Samuël liggen. Een kleedje op de vloer van de tempel in de 
geborgenheid van de Heer, vlak naast de Ark. Veilig en vertrouwd. En dan roept de Heer 
Samuël voor wat Hij écht voor hem heeft voorbestemd. Steeds gaat Samuël weer slapen maar 
de Heer blijft hem roepen. Pas als Samuël luistert, begint zijn leven als profeet. Al die jaren in 
de tempel blijkt een voorbereiding voor het echte werk. 

Denkfout
Dat kleedje van Samuël lijkt mij ook wel wat. Dicht bij de Heer, veilig en geborgen. Jezus zegt 
immers: “Kom tot Mij en Ik zal je rust geven.” Die rust, dat veilige en geborgene zien sommige 
gelovigen als het ultieme doel. Als je dat ervaart, dan ben je dicht bij God. En als discipel blijf je 
dicht bij je Heer. 
Toch maken we dan naar mijn mening een denkfout. Rust en veiligheid is niet het doel van 
Gods aanwezigheid in je leven, het is een gevolg. En net als Samuël moet je gaan als God je 
roept. Daar begint het echte werk. 

Vervolgens kun je het ‘gaan’, de actie, weer als doel gaan zien. Maar ook dat is een gevolg. Als 
je naar de levens in de Bijbel kijkt zie je eerst een combinatie van relatie en afhankelijkheid. Dat
maakt hen bruikbaar om te ‘gaan’. Er is besef dat je niet kunt ‘gaan’ zonder God. Hij zal je pas 
laten ‘gaan’ als je Zijn rust, veiligheid en geborgenheid kent. Als je leeft in relatie en 
afhankelijkheid. 

Wat voor een volgeling ben jij? Blijf je lekker op je kleedje liggen, ben je afgemat en moe van 
het ‘gaan’, of ben je bruikbaar voor God? Als je luistert naar Hem begint het echte werk, maar 
dat gebeurt pas als je ook het ‘kleedje’ dicht bij Hem hebt leren kennen. 

Gebed
Heer, dank U dat U mijn veiligheid en geborgenheid op het oog heeft als U mij laat ‘gaan’.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Samuel-1
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Samuel-3:10


dinsdag 10 juli 2018

Laten we komen en gaan 

Powerbank

Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een 
onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het 
einde van de tijd zeker geopenbaard zal worden. (1 Petrus 1 vers 4 en 5)

Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat 
dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus 
Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, voor eeuwig. Amen. (1 Petrus 4 vers 11)

Sinds kort heb ik voor mijn telefoon een powerbank. Dat is een apparaatje waarmee ik op elk 
moment mijn telefoon kan opladen, ook als er geen stopcontact in de buurt is. Die powerbank 
zelf laad ik wel gewoon via een stopcontact op.

Petrus had natuurlijk nooit gehoord van een powerbank, maar hij wist wel alles van kracht. En 
dan met name van Gods kracht. In zijn eerste brief gebruikt hij het woord 'kracht' (in de NBV-
vertaling) twee keer. Dat zijn de twee teksten hierboven.

In de eerste tekst gaat het over het ontvangen van kracht. Die kracht hebben we nodig om 
beschermd te worden door God, nu en in de toekomst. Er zijn momenten dat we het geloof in 
die geweldige toekomst zo nodig hebben om ons staande te houden.

In de tweede tekst wordt de van God ontvangen kracht als het ware doorgegeven aan anderen.
Gods kracht in onze woorden en in onze hulp aan anderen, die dat op dat moment zo goed 
kunnen gebruiken. Soms gaat het me makkelijk af om er zo voor anderen te zijn. En soms lukt 
dat niet en hoop ik dat anderen er ook voor mij zullen zijn.

Als ik tijdens de komende vakantie mijn powerbank weer gebruik, zal ik nog eens aan deze 
teksten denken. Want ook ik kan kracht ontvangen en die kracht op een later moment weer 
gebruiken voor anderen.

Om over na te denken
Kijk eens naar de volgende eigenschappen van een powerbank. Hoe werkt dit bij jou als het 
gaat om Gods kracht ontvangen en doorgeven?

 Als een powerbank voor 100% opgeladen is, kan het apparaat geen kracht meer 
ontvangen. Het zit vol. Om nieuwe kracht te ontvangen, moet het eerst kracht 
uitdelen.

 Een powerbank kan ook al kracht geven, wanneer het nog niet voor 100% opgeladen 
is.

 Een lege powerbank werkt niet, hij moet op tijd opgeladen worden om te kunnen 
uitdelen.

Gebedssuggestie
Dank U, God, dat uw kracht er altijd is. Voor mij en door mij. Amen.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Petrus-4:11
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Petrus-1:4-5


woensdag 11 juli 2018

Laten we komen en gaan 

Gebed: verbinding tussen hemel en aarde

Dit zegt de hoogverheven God, die voor eeuwig op de troon zit. “Ik ben de Heilige God. Ik woon 
in de hoge, heilige hemel. Ik woon ook bij de mensen die nederig begrijpen dat ze me nodig 
hebben. Bij mensen die bij Mij terugkomen en Mij van harte willen gehoorzamen.” 
(Jesaja 57:15 BasisBijbel)

Gebed is een van de 5 delen van onze 'gemeente-schijf-van-5'. En hoewel we waarschijnlijk elke
dag bidden en het ook in het gemeenteleven herhaaldelijk beoefenen, voelen we ons ook wel 
eens onbeholpen. Is ons gebed een oppervlakkig, routinematig gesprek geworden.

Jezus gaf als antwoord op de vraag van de discipelen: Heer leer ons bidden, het 'Onze Vader'. 
Voor ons een overbekend gebed en vandaar ook het gevaar dat we zeggen: ‘Oh, dat ken ik al.’ 
Maar als we eens dieper naar de ingrediënten van dat gebed gaan, kan het ons helpen een 
effectiever en dieper gebedsleven te ontwikkelen.
Eigenlijk zijn het twee delen met elk drie ‘vragen’: de eerste op God gericht

1. Verheerlijk uw naam
2. Uw koninkrijk kome
3. Uw wil geschiede zowel op aarde als in de hemel

 Het tweede deel is op onze behoeften gericht:
1. Geef ons ons dagelijks brood
2. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
3. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze

Het is vaak zo dat we geneigd zijn het geestelijke los te koppelen van het aardse. We vinden iets
geestelijks of aards en in onze beleving staan die haaks op elkaar. 
In dit gebed gebeurt iets merkwaardigs, er is zowel oog voor Gods naam, zijn wil, zijn regering, 
als voor ons brood, onze schuld en verleiding in dit leven. 
Er is een onzichtbare verbinding tussen het aardse en het hemelse, en het gebed is daar een 
bewijs van. Juist omdat we geloven in die verbinding betrekken we God in ons alledaagse 
leven, en roept God ons op om ons op zijn wil te richten. Eigenlijk neemt gebed ons mee in 
grotere dingen dan het aardse leven, in eeuwige, heerlijke zaken. Daar mogen we deel van 
uitmaken, dat maakt ons ook vertrouwend en hoopvol voor de aardse behoeften. 

Laten we nog even terug gaan naar het begin: 'Onze Vader, in de hemel', de aanspreektitel in 
het gebed. Onze Vader; Hij is bereid om ons op aarde in de gewone dingen te ontmoeten, maar
zijn heiligheid dringt ons om Hem te aanbidden.
De eerste bede is 'uw naam worde geheiligd' een oproep aan ons om Gods naam te eren; 
eigenlijk ligt in dat gebed om zijn naam te eren de sleutel tot het Onze Vader. En alle andere 
beden zijn daar een gevolg van.

Gebed
Onze Vader… (Matteüs 6:9-13)

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-6:9-13
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-6:9-13
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Jesaja-57:15


donderdag 12 juli 2018

Laten we komen en gaan 

Sta op en kom!

De stem van mijn Liefste! Zie, daar komt Hij, springend over de bergen, huppelend over de 
heuvels. Mijn liefste lijkt op een gazelle of het jong van een hert. Zie, Hij staat achter onze muur,
kijkend door de vensters, speurend door de spijlen. 

Mijn liefste antwoordt en zegt tegen mij: Sta op, mijn vriendin, mijn allermooiste, en kom! Mijn 
duif in de kloven van de rots, in de schuilplaats van de bergwand, laat Mij uw gedaante zien, 
laat Mij uw stem horen. (Hooglied 2:8-10,14 HSV)

Bovenstaande woorden komen uit het mooiste lied over de liefde. De liefde tussen koning 
Salomo en een meisje. Maar ook een beeld van de liefde tussen God en ons. Het meisje is 
verliefd geworden op haar Liefste. Hij komt haar tegemoet in zijn opstandingskracht; springend 
en huppelend over de heuvels en bergen (een beeld van alle problemen en moeilijkheden die 
Hij overwonnen heeft). 

Het meisje herkent de stem van haar Geliefde en wil Hem bij haar houden. Veilig en knus 
achter de muur van haar huisje, haar leven. Afgesloten van de buitenwereld. Maar de Heer is 
aan de andere kant van de muur, kijkt naar binnen en roept haar om op te staan en mee te 
komen. Er is werk te doen.

Nu moet zij leren om zich niet alleen aan haar Geliefde vast te klampen om bescherming te 
vinden, maar om Hem ook toe te staan om haar uit de veilige omheining weg te leiden. Zij 
moet niet meer haar eigen kracht gebruiken om de Heer vast te houden, maar zich door de 
Heer laten leiden. Achter de muur vandaan.

Als je de Heer binnen je muur wilt houden, sluit je de wereld buiten en ga je voorbij aan de 
dringende behoeften van alle mensen die buiten staan. De Heer verlangt ernaar om dit meisje 
uit deze toestand te bevrijden, zodat zij zal leren zijn tegenwoordigheid te ervaren op elke 
plaats waar zij komt. 

Met God de wereld intrekken is een veel rijkere ervaring dan Hem alleen maar kennen binnen 
de omheining van je privé leven. We horen niet alleen maar uit te zijn op ons eigen geluk, hoe 
heerlijk het ook kan zijn om God te ontmoeten in je binnenkamer. Maar dat wat we van Hem 
ontvangen horen we uit te delen in de wereld buiten ons eigen leventje. Dan zullen we nog 
meer zijn vrede gaan ervaren.

Gebed
Heer, leid mij naar buiten, achter U aan, om de wereld te bereiken met het goede nieuws.

*gebaseerd op het boek Het Hooglied van Watchman Nee
   

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Hooglied-2:8-14


vrijdag 13 juli 2018

Laten we komen en gaan 

Patrick van der Laan sprak zondag over 'Laten we komen en gaan'. Dat thema sloot prachtig 
aan bij voorgaande preken van Evert Jan Ouweneel over in het Woord proeven dat God goed 
is en van Joop Strietman over vruchtdragen. Patrick benadrukte hoe goed het is om bij Jezus 
tot rust te komen en waar nodig verzorgd te worden. Maar laat de schuilplaats nooit je 
eindbestemming zijn maar een rustpunt om op krachten te komen zodat je op weg kan gaan. 
Om vrucht voor de Heer te dragen. 

Vrucht dragen

De Bijbel is een zinvol Woord
Voor hen die vruchtbaar leven
Genade drijft de lezers voort

Vol passie Hem nastreven

Het wonder is de Godspersoon
Die spreekt in alle talen

Hij kwam en werkte ongewoon
Door mensen en verhalen

Als Hij de ware Wijnstok is
En wij geënte ranken

Dan is er een verbintenis
Die voert tot rijke klanken

De stronk die ons voor altijd draagt
Is waardig te beminnen

Hij is de Jezus Die slechts vraagt:
Mag Ik met jou beginnen?

De rijkdom van verbondenheid
Is niet het doen van daden

Wel proeven van Zijn heiligheid 
Door kracht die niets kan schaden

Zo is er leven in Gods Naam
De Hoeder der gedachten

In Jezus komt de sapstroom saam
Voor hen die meer verwachten



zaterdag 14 juli 2018

Afgelopen zondag sprak Patrick van der Laan over Hebreeën 10:22-25 en Hebreeën 13:13 
(NBV). Titel: Laten we komen en gaan.

Als je de Bijbel erbij pakt zie je dat de tekstgedeeltes heel praktisch zijn. Patrick gaf aan de hand
van de ‘laten we...’-teksten daarin vier handvatten waaraan personen zijn verbonden, 
achtereenvolgens God, jezelf, elkaar en anderen: In gebed tot God naderen, in volharding 
belijden voor jezelf, in gemeenschap met elkaar en uit te gaan voor anderen.

Alles sluit ook aan bij Matteüs 11:28 waar Jezus zegt: "Kom tot Mij..." en in Matteüs 28:19: "Ga 
dus op weg..."

Jezus is de schuilplaats waar we tot rust mogen/kunnen komen en verzorgd worden (Matteüs  
11:28), maar de schuilplaats is nooit als onze eindbestemming bedoeld. Het is de plek waar we 
tot rust kunnen komen èn ons kunnen opladen om vervolgens naar ‘buiten’ te gaan.
(Matteüs 28:19 + Hebreeën 13:13).
God wil daar - op die plek - naar buiten brengen wat Hij binnen in jou gelegd heeft. 

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

In hoeverre is Jezus voor jou een schuilplaats? 

In hoeverre is de kerk voor jou een schuilplaats? 
In hoeverre is dat - na verloop van tijd? – ook een oplaadpunt geworden om met de ontvangen 
rust en verzorging/heling ook ‘naar buiten’ te gaan? 

***************
Morgen spreekt Remy Splinter in De Meerkerk. Voor meer informatie zie de digitale versie van 
Preek door de Week op de website.

GELOVEN BEGINT THUIS
Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en 
jongeren van morgen, zondag 15 juli 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: Tien zilveren euro’s, Lucas 15: 8-10
Kleuterbouw: Opa Knoest gaat op vakantie
Onderbouw: Kijken naar verhaal van Max Lucado: Jij bent bijzonder
Bovenbouw: Het verhaal van Maarten Luther
X-pact: Onzekerheid

DIT IS DE LAATSTE PREEK DOOR DE WEEK VOOR DE ZOMER

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Hebreeen-13:13
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-15:8-10
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-28:19
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-28:19
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-28:19
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-28:19
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-11:28
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Hebreeen-13:13
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Hebreeen-10:22-25


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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