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maandag 17 september 2018

En de Here opende haar hart… 

Een nieuw seizoen; Gods liefde is onwankelbaar en eeuwig

Nog voor de bergen waren geboren, voor u aarde en land had gebaard - u bent, o God, van 
eeuwigheid tot eeuwigheid. (Psalm 90:2)

Elk jaar loop ik met een groep door de Oostenrijkse bergen te wandelen. Dit jaar werd ik vooral
getroffen door de grootsheid, het imposante van zo’n bergketen als je op hoogte staat en alles 
om je heen zijn bergen.

Daarnaast gebruik ik de stilte en rust van die omgeving om me ook dagelijks te laten vullen 
door Gods woord. Dit jaar had ik een dagboek meegenomen van T. Keller over de psalmen. 
Aan de beurt was psalm 90; eigenlijk lijkt het een wat sombere psalm over de toorn van God en
de eindigheid van de mens. Niet echt een vrolijk thema voor je vakantie. Maar juist in die 
bergen ben je je bewust van je eigen kleinheid en beperktheid, maar ook van Gods grootheid. 
Hij was er voor de bergen er waren (vers 2); imponeert dat niet, dwingt dat geen vrees, ontzag 
en respect af voor Hem? 

Maar de dichter liet zich niet alleen door die vrees bepalen. Nee, hij begint met Gods veilige 
toevlucht van generatie op generatie. Gods trouw door de eeuwen heen bewezen. Het leven is 
kwetsbaar en van korte duur - vers 10: 'zeventig jaar duren onze dagen, of tachtig als we sterk 
zijn.' Als we in de kracht van het leven staan zullen we daaraan niet zo gauw denken. Maar als 
je de kwetsbaarheid van de schepping ziet, getroffen door rampen, ziekten, besef je dat elke 
dag er één  is. En juist door die kwetsbaarheid ga je steun zoeken. Bij wie kun je dan anders 
terecht dan bij je Maker? God is dezelfde van eeuwigheid tot eeuwigheid. Ook aan het begin 
van een nieuw kerkelijk jaar mogen we dat beseffen. Hij laat ons nooit in de steek. Hebreeën 
13:8: Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. 

De dichter roept ons daarom op in vers 12: 'Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons 
hart vervult.' Mogen we dit leren, te midden van moeite en verdriet. Jacobus 1:5 zegt het zo: 
'Komt u wijsheid tekort? Vraag God erom en Hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en 
zonder verwijt, zal u wijsheid geven.'  Wijsheid, bijvoorbeeld hoe je om moet gaan met 
tegenslagen, of in de keuzes die je moet maken, zoals in je tijdsbesteding, voor je huwelijk, 
kinderen en God. 

Hoe starten we elke dag de nieuwe dag op? Een prachtig vers die ons een richtlijn geeft, is vers 
14: 'Vervul ons in de morgen van uw liefde, laat ons van blijdschap juichen, al onze dagen.' 

Kent u zulke momenten in uw leven? Even word je overweldigd door blijdschap, vreugde die bij
God is stroomt naar je toe. Soms had ik op een stille ochtend aan de kustlijn op Ameland of 
juist boven op een berg die stille bewondering voor God, mijn Maker.

Gebed
Lees Psalm 90 als je gebed.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-90
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-90:14
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-90:14
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Jakobus-1:5
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-90:12
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Hebreeen-13:8
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Hebreeen-13:8
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-90:2


dinsdag 18 september 2018

En de Here opende haar hart…

Gods liefde, het fundament om te léven 

Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. 
Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft kent God niet, want God is 
liefde. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld 
gezonden, opdat we door Hem zouden leven. (1 Johannes 4:7-9)

Vorige week liep ik op een grote feestweek-markt. Mijn oog viel op een fraaie ikoon, een 
tafereel van de opstanding van Christus. “Wat kost dat”, vroeg ik, zuinig kijkend. “Vijftig cent”, 
zei een van de verkopende dames. Maar de andere, die mij kent en mij goedgezind is, zei: 
“Nee, hoor, de opstanding van Christus is voor jou gratis.” 

En zo is het in het echt ook: de opstanding van Christus is gratis... de Gever wil er niets voor 
hebben! Zelfs geen vijftig cent. Je mag het zo aannemen. De ikoon krijgt een mooi plaatsje om 
daar regelmatig aan te denken. God geeft gratis. We weten het en toch... Even een testje 
tussendoor om over na te denken: 
Het lijden van Job was geen straf van God (daar kunnen we het wel over eens zijn), maar 
denken we niet snel dat de dubbelgrote portie zegen later een beloning van God was voor wat 
Job deed en zei...? 
Wigle sprak zondag over Lydia (Handelingen 16:11-15), wier hart werd geopend voor de liefde 
van God en de blijde boodschap die het Evangelie is. Het werd het fundament voor haar 
verdere leven en door middel van de gemeente voor vele anderen. Aan het begin van het 
nieuwe seizoen is het goed stil te staan bij dat fundament en wat die vaste grond heeft 
uitgewerkt. Alles gebaseerd op het levensfundament: God is liefde. 

God opende Lydia's hart... Wat is Gods werk en waar begint het eigen deel? Het is vaak niet 
precies aan te geven. Hoeft ook niet, toch? Mijn seizoen is wat dat betreft heel goed gestart. 
Een flinke tijd geleden hebben we in een bidgroep intens - met hart en ziel - gebeden voor een 
jong iemand die wat 'los van God' gekomen was. Ze was zelf bij het gebed en het was goed.  
Maar de verdere uitwerking in haar leven zagen we niet echt terug; gebed bleef nodig, vonden 
wij. Maar onlangs - voor de naasten volkomen onverwacht - maakte ze opeens grote stappen 
richting God. Zonder druk van buiten, geheel uit zichzelf... althans zo lijkt het, maar laten we 
Gods rol en het gebed niet onderschatten. Paulus zegt in Filippenzen 2:13 dat 'het God is die 
zowel het willen als het werken in u werkt'. Zou God niet vaak liever wat langer 'zacht 
bewerken' om uiteindelijk de mens zelf te laten verlangen naar wat Hij wil geven?

Om over na te denken
Wat is voor jou hèt geloofsfundament en -archument waarop je in het nieuwe seizoen wilt 
bouwen? 
Hoe zit het met onze liefde en alertheid om mensen te willen bereiken waar God harten opent?
Als je over God, Jezus en zijn Evangelie mag vertellen, wat zou je dan zeker vertellen? En 
waarom juist dat? 

Gebed
Here God, dank dat U harten opent voor het Evangelie van Jezus. Help ons in dit nieuwe 
seizoen uw liefde voor de mens centraal te stellen en die uit te delen waar dat kan.  

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-16:11-15
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Johannes-4:7-9


woensdag 19 september 2018

En de Here opende haar hart… 

Wederzijdse liefde

“Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft Mij lief. Wie Mij liefheeft zal de liefde van 
mijn Vader en Mij ontvangen, en Ik zal Mij aan hem bekend maken.” (Johannes 14:21)

Alles in het leven valt en staat met de liefde. De liefde overwint alles. De liefde is het grootste 
wat er is, want God is liefde. En Hij is het begin en het einde van alles. Hij wekte zijn liefde op in
ons hart. Zodat we, zonder dat we nog precies wisten waar we naar zochten in het leven, al op 
zoek waren naar Hem. En naar zijn liefde voor ons.

De liefde vult een gat in ons bestaan wat door niets anders gevuld kan worden. Het is 
ongelooflijk kostbaar, maar met geen geld te koop. Hoe komen we dan aan de liefde? Door te 
luisteren naar Gods woord. En niet alleen te luisteren, maar ook te doen wat Hij zegt. 

Er is een wisselwerking tussen ons verlangen naar Gods woord en de vervulling van ons hart 
met Zijn liefde. Hoe meer wij ‘eten’ van zijn woord en Hem gehoorzamen, hoe meer wij vervuld
worden van Gods liefde. Hij komt door zijn woord steeds dichterbij. Hij trekt ons, nodigt ons 
uit, verlangt naar ons. En ons verlangen groeit en verlangt naar meer...

Deze liefdesrelatie lijkt een samenspel van wederzijds verlangen. Maar achter de schermen is 
God degene die het initiatief heeft genomen om ons hart te veroveren. 

Wat is onze reactie op Zijn avances? Gaan we er op in? Verlangen we naar Hem? Ik hoop dat 
we allemaal uitzien naar een nieuw seizoen waarin we Hem steeds beter leren kennen. 

Lydia, een vrouw van Griekse afkomst, hoorde over de God van Israël en verlangde naar meer. 
Ze bestudeerde Gods woord. God zag haar hart en kwam naar haar toe om haar hart te 
veroveren en bij haar te wonen. 

Als Lydia Mij liefheeft, zal zij mijn woord in acht nemen: en mijn Vader zal haar liefhebben, en 
Wij zullen naar haar toekomen en bij haar intrek nemen. (naar Johannes 14:23)

In bovenstaande tekst mogen wij voor Lydia ook onze eigen naam invullen.

Gebed
Heer, wij verlangen naar U. Niemand heeft grotere liefde dan U, want U bent liefde. Vul ons 
met meer verlangen naar uw woord, zodat we niet alleen meer liefde gaan ervaren, maar ook 
steeds meer van uw liefde kunnen uitdelen naar de mensen die U zo nodig hebben. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-14:23
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-14:21


donderdag 20 september 2018

En de Here opende haar hart… 

Sterke vrouwen

En op de dag van de sabbat gingen wij de stad uit, de rivier langs, waar het gebed gewoonlijk 
plaatsvond; en nadat wij daar waren gaan zitten, spraken wij tot de vrouwen die er 
samengekomen waren. (Handelingen 16:13)

Paulus had een oproep gekregen die niet voor tweeërlei uitleg vatbaar was: “Kom over en help 
ons.” (Handelingen 16:9) In een visioen zag Paulus, terwijl hij nog in Klein-Azië was (het huidige 
Turkije) hoe een Macedonische man hem opriep om de oversteek te maken naar zijn 
leefgebied (nu ten noorden van Griekenland). 
Paulus vertrok onmiddellijk en was vervolgens aangewezen op zijn gezonde verstand. Er klonk 
geen stem uit een navigatie-apparaat, er verscheen geen man meer in een visioen. 

In Filippi was geen synagoge. Daarom kwamen de vrouwen op de sabbat bij elkaar aan de 
oever van het riviertje de Gangitis. Paulus kwam daar door logisch te denken - lees maar na. Bij 
dat riviertje sprak Paulus met de vrouwen over het Evangelie en daar ontmoette hij ook voor 
het eerst Lydia (de purperverkoopster). 

Het is boeiend om na te denken over deze geschiedenis. Paulus, voormalig farizeeër, had niet 
zo’n positief vrouwbeeld meegekregen tijdens zijn theologische opleiding. De hele joodse 
wereld draaide om mannen. En nu komt Paulus als volgeling én zendeling van Jezus op een 
plaats waar klaarblijkelijk te weinig joodse mannen waren om een synagoge te kunnen 
bouwen. 
Het is Jezus zelf die zijn gemeente bouwt! En in Europa begon de Heer, samen met Paulus, met 
een groep VROUWEN. Beseffen we wel hoe bijzonder dit is? 

William Booth, oprichter van het Leger des Heils, heeft ooit gezegd: “Some of my best men are 
women.” 

Ik denk dat Paulus, in dienst van zijn Heer, het helemaal met deze uitspraak eens zou zijn. 

Om over na te denken
Maken wij optimaal gebruik van de potentie die de Heer zijn gemeente gegeven heeft? 

Wat leren we uit deze woorden: 

Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed.
Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men 
slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw;  want allen bent u één 
in Christus Jezus. (Galaten 3:27,28)

Gebed
Dank U voor zoveel sterke, hardwerkende en leidende vrouwen, Heer!

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-16:9
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-16:13


vrijdag 21 september 2018

En de Here opende haar hart…

Ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen 

Maar indien het kwaad is in uw ogen, de HERE te dienen, kiest dan heden, wie gij dienen zult: of
de goden die uw vaderen aan de overzijde der Rivier gediend hebben, of de goden der 
Amorieten, in wier land gij woont. Maar ik en mijn huis, wij zullen de HERE dienen! 
(Jozua 24:15, NBG51)

De oude Jozua roept nog één keer het volk van Israël bij elkaar. Hij legt uit dat het God is die 
hen alles heeft gegeven. God zorgde voor hen en rekende af met hun vijanden. Hij gaf hen te 
eten in de woestijn en was dag en nacht zichtbaar aanwezig. 
Jozua richt zich tot zijn mensen omdat het de zoveelste keer is dat niet God maar iemand of 
iets anders vereerd wordt. Jozua is standvastig en als leider van het volk maakt hij een keuze: 
“Ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen.”

Een paar duizend jaar later maakt Lydia eenzelfde soort keuze. Zij besluit om de Here te dienen 
en samen met haar huisgenoten laat ze zich dopen. En weer is het God die overal in voorziet. 
Hij gaf zijn Zoon Jezus Christus. Hij liet Paulus een visioen zien om op reis te gaan. God opende 
het hart van Lydia zodat zij de woorden van Paulus kon begrijpen en Jezus als haar Heer kon 
aanvaarden. 

Door de tijd heen is er nog een patroon te herkennen. Mensen die God dan weer wel en dan 
weer niet vereren. Bij de afgoden van Israël denk je snel aan een gouden kalf, een bewuste 
keuze tégen God. De werkelijkheid ligt genuanceerder. In hun leven pikten de Israëlieten van 
alles op uit hun leefomgeving. Gewoonten en vreemde godennamen namen, bijna ongemerkt, 
de plek van God in. Ook in ons leven anno 2018 moet je er voor waken dat de plek van God 
niet wordt ingenomen door dingen waar je druk mee bent, zoals bijvoorbeeld je werk. 

Lydia leidde een druk bestaan, een zakenvrouw met een eigen zaak. Ondanks haar vele 
verplichtingen neemt ze tijd voor belangrijke dingen zoals samenkomsten aan de rivier. Haar 
leven kun je misschien wel vergelijken met dat van jou. Net als voor Lydia is het aan jou om tijd 
te nemen voor belangrijke dingen. Welke keuze maak jij?

Nu leven we een paar duizend jaar ná Lydia. Herken je de werking van God in jouw leven. Weet 
je nog hoe God jouw hart opende zodat je Jezus in je leven kon aanvaarden? Of, als je dat nog 
nooit hebt meegemaakt, durf je aan God te vragen om ook jouw hart te openen voor Zijn 
reddende boodschap? 

Gebed
Dank U dat U altijd voor mij zorgt. Open mijn hart voor uw Geest en help mij om de juiste 
keuzes te maken en de afgoden uit mijn leven te herkennen en te verbannen. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Jozua-24:15


zaterdag 22 september 2018

Afgelopen zondag was het in onze gemeente startzondag. Wigle Tamboer sprak over 
Handelingen 16:11-15 (HSV), de titel van de dienst was: En de Here opende haar hart…

De Heer opende het hart van Lydia, de purperverkoopster. Deze succesvolle zakenvrouw was 
- ondanks een druk bestaan - gewoon om op de sabbath naar de Joodse gebedsplaats te gaan. 
Ze was geen Jodin, maar blijkbaar had ze een verlangen in zich om met anderen de God van 
Israël te eren en over Hem te leren. Misschien had ze wel een leegte gevoeld die niet blijvend 
gevuld kon worden met succes en raakte ze in God geïnteresseerd door mensen die een 'hoger 
geluk' in zich droegen. Het zou zomaar kunnen. 

Wigle stelde in het getuigenis van Lydia Gods liefde centraal, als fundament om in het nieuwe 
seizoen - opnieuw of voor het eerst - op te bouwen en te vertrouwen en waar mogelijk uit te 
dragen. De geschiedenis van deze volgeling van Jezus Christus en ook de geschiedenis van de 
gemeente van Jezus Christus begint daar en valt of staat daar: het werk van Gods liefde in Jezus
Christus uitgestort in ons hart. 

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

Lydia had een verlangen in haar hart om God te leren kennen en Hem te eren. En God opende 
haar hart. Hoe is het met jouw, met mijn hart? Is ons verlangen gericht op Hem? 

En op Zijn gemeente? Wil je - net als Lydia - elke zondag naar 'onze gebedsplaats' gaan, om 
daar God te ontmoeten? Ervaar je dat als een goede gewoonte of een gevolg van je verlangen? 
In hoeverre, denk je, is dat verlangen iets vanuit jezelf en in hoeverre 'door God bewerkt'? 
Heb je dat ook ervaren?  

Heb je ook een verlangen om als God harten opent, te getuigen dat je geraakt bent door Jezus' 
liefde en Hij het is die jouw hart gevuld heeft? Wat is voor jou een goede manier daarin?

***************
Morgen spreekt Orlando Bottenbley over Efeziërs 1:18-21 (NBV). 

GELOVEN BEGINT THUIS
Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en 
jongeren van morgen, zondag 23 september 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: De kostbare parel, Matteüs 13:45,46
Kleuterbouw: Het verhaal van Hannah, 1 Samuël 1
Onderbouw: God is de Wegwijzer, Genesis 12:1-8
Bovenbouw: God schept de hemel en aarde, Genesis     1:1 tot 2:4
X-pact: Ready, Steady Go, over het leven van Abraham, Genesis 12 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis-12
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis-1
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis-12:1-8
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Samuel-1
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-13:45-46
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-16:11-15


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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