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maandag 24 september 2018

Jezus kennen met hart en verstand  

De veerkracht van een boom

'In mijn nood riep ik tot de Heer, ik schreeuwde naar mijn God om hulp. In zijn paleis hoorde Hij 
mijn stem, mijn roepen bereikte zijn oren.' (Psalmen 26:7)

Het is mooi om in de Psalmen te lezen hoe David altijd zijn hart uitspreekt naar God. Zoals je je 
diepste gedachten en gevoelens alleen vertelt aan de mensen die het dichtst bij je staan, zo 
sprak David met zijn Maker en Redder. In de wetenschap en het vertrouwen dat God altijd naar
hem luisterde en ook zou antwoorden. 

Soms bleef het stil. Dan riep David het uit: “Antwoord mij als ik roep, God die mij rechtdoet.” 
(Psalmen 4:32) Maar iedere keer kwam hij weer op het punt dat hij kon zeggen: “U Heer, 
verhoort de wens van de nederigen, U bemoedigt hen en luistert met aandacht.” 

God is een sprekende, bemoedigende God. Maar soms blijft het stil; heel lang, heel stil. God wil
namelijk horen wat er in ons hart leeft. Wat komt er uit onze mond als we de bodem van de 
put raken? Wat zeggen we, als we ons in het nauw gedreven of onrechtvaardig behandeld 
voelen? 

Wat als het (nog) stil blijft? Keren we ons verontwaardigd af van God die niet naar ons luistert 
en niet doet wat wij willen? Of blijven we alles wat er in ons hart leeft met Hem delen? God wil
alles horen. Ook onze pijn, teleurstelling en boosheid. Hij schrikt er niet van. Hij weet het 
allemaal al.

En zolang het stil blijft, is het goed om Hem te loven en te danken voor wie Hij is en voor wat 
Hij gedaan heeft en voor wat Hij allemaal nog gaat doen! 

Onze God is een sprekende God. Maar soms is ons hart nog te vol met onrust om Hem goed te 
kunnen horen. Geef het steeds opnieuw allemaal aan Hem. Hij is bij machte om oneindig veel 
meer te doen dan wij kunnen bedenken. Vertrouw maar op Hem. Hij heeft gesproken en zal 
blijven spreken. Zijn woorden geven ons de veerkracht van een boom, die geplant is aan een 
waterstroom die nooit opdroogt.

'Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu Hij geroepen heeft, 
hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, 
en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die 
geloven.' (Efeziërs 1:18,19)

Gebed
Dank U, Heer, voor de kracht van uw Woord. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Efeziers-1:18-19
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-4:32
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-26:7


dinsdag 25 september 2018

Jezus kennen met hart en verstand  

God gaat door en door en alsmaar door...

Hun denken verstarde, en dezelfde sluier ligt tot op de dag van vandaag over het oude verbond 
wanneer het voorgelezen wordt. Hij wordt alleen in Christus weggenomen. Tot op de dag van 
vandaag ligt er een sluier over hun hart, telkens als de wet van Mozes wordt voorgelezen. Maar
telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen. (2 Korintiërs 3:14-16)

In de verzen 14 en 15 lezen we over een sluier die het zicht op wie God is, belemmert. In de 
Bijbel staan enkele teksten over versluiering en verharding van harten. Bekend geval is de farao 
uit Exodus 10:20 die tegen Gods wil het volk niet wilde laten vertrekken. Ik heb een tijdje de 
vraag gehad: kunnen mensen zo ver van God zijn afgedwaald dat God iets moet hebben van: 
'Als je er zo over denkt, nou, dan toch niet!' Maar dat is een menselijke gedachte. Gelukkig is 
God God en geen mens! Daarom ben ik zo blij met bovenstaande tekst waarin staat dat wij 
mensen maar één 'stap' nodig hebben: ons wenden naar God. En dat alleen (!) in Christus. 
Want niemand kan tot de Vader komen dan door Jezus. (Johannes 14:6) Er is geen andere 
naam door wie wij behouden kunnen worden. (Handelingen 4:12) 

In het thema van deze week worden voor het kennen van Jezus zowel hart als verstand 
genoemd. Beide zijn door God gegeven en worden genoemd in het belangrijkste gebod. Jezus 
zegt: “En gij zult God, uw Heer, liefhebben met uw ganse hart, met uw ganse  ziel, met geheel 
uw verstand en uit al uw krachten. Dit is het voornaamste gebod.” (Markus 12:30)

Orlando vertelde aan de hand van Efeziërs 1: 18-21 met veel enthousiasme over de uitwerking 
van Gods macht in hen die geloven. Met een door God verlicht hart mogen we hopen/uitzien 
naar de rijke luister en overweldigend grote kracht van God voor ons. Dezelfde macht die ook 
werkzaam was in Jezus toen God Hem opwekte uit de dood en Hem een plaats gaf aan Zijn 
rechterhand! Over die macht/kracht staat in vers 21: 'niet alleen in deze wereld, maar ook in de
toekomende'. Mag ik het andersom zeggen: niet alleen in de toekomende wereld, maar ook nu.

Misschien denk je: dat is allemaal veel te groot voor mij, daar ben ik te klein voor. Maar hoe 
ziet God ons? Schrik niet: Als koninklijk priester (1 Petrus 2:9), vervuld van de volheid van God 
(Colossenzen 2:10) vrij want niet meer veroordeeld (Romeinen 8:1), in Christus bevestigd 
(2 Korintiërs 1:21), Gods werk (Efeziërs 2:10), Gods tempel en woonplaats van de Geest 
(1 Korintiërs 3:16). Om maar wat te noemen! Het is aan de ene kant een door God gegeven 
feit, aan de andere kant ook een proces. Of zoals Paulus ons meegeeft in 2 Korintiërs 3:18: Wij 
allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door 
de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.  

Het is Gods werk, door de Heilige Geest. We hopen natuurlijk dat dat gebeurt in wat wij als 
zegenrijke tijden ervaren, maar ik hoop dat we ons ook in moeilijke perioden blijven wenden 
naar God opdat ons zicht op Hem open blijft.  

Gebedssuggestie
Heer, U bent ons fundament. Zwak wordt sterk, door al uw werk. Ook in de storm blijft U Heer; 
hoogste Heer! (naar Opwekking 785)

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Korintiers-3:18
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Korintiers-3:16
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Efeziers-2:10
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Korintiers-2:21
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen-8:1
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Kolossenzen-2:10
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Petrus-2:9
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Efeziers-1:18-21
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Marcus-12:30
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-4:12
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-14:6
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Exodus-10:20
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Korintiers-3:14-16


woensdag 26 september 2018

Jezus kennen met hart en verstand  

Toen was er licht

In het begin maakte God de hemel en de aarde. De aarde was helemaal leeg. Er was nog niets. 
De aarde was bedekt met water en het was er helemaal donker. De Geest van God waaide over
het diepe water.
En God zei: "Ik wil dat er licht is!" Toen was er licht. (Genesis 1:1-3, BasisBijbel)

Want de God die heeft gezegd dat er licht moest gaan schijnen in het donker, heeft het licht in 
ons hart laten schijnen: we zagen dat in Jezus Christus de macht en majesteit van God te zien is.
(2 Korintiërs 4:6, BasisBijbel)

De herfst is alweer begonnen. Zo halverwege de langste en de kortste dag van het jaar kun je 
merken dat het eerder donker wordt. Het 's avonds lezen van een boek gaat, zonder dat je het 
direct door hebt, geleidelijk aan moeilijker. Wanneer je dat merkt, doe je natuurlijk het licht 
aan en kun je de letters weer duidelijk zien.

We zijn eraan gewend dat we overal licht hebben of aan kunnen doen om iets te zien. Stel je 
eens voor dat je in een onverlicht museum rondloopt. De Sterrennacht van Vincent van Gogh 
zou niets meer dan een duistere vlek zijn. Het licht en de kleuren, waarmee Johannes Vermeer 
het Meisje met de parel zo bijzonder heeft gemaakt, zouden nauwelijks te zien zijn.

Oneindig veel mooier dan deze schilderijen zijn de macht en majesteit van God. Die grootheid 
van onze Schepper is niet uit te beelden in een schilderij. Wel in zijn Zoon, die ook wel het 
beeld van God wordt genoemd. Paulus schrijft hierboven in het tweede Bijbelgedeelte dat 
Jezus Christus ons Gods macht en majesteit laat zien.

Om Jezus te zien hoeft het geen zomer te zijn of hoeven we geen lamp aan te doen. Elke 
minuut van de dag wil Hij zijn licht in ons hart laten schijnen, zodat we Hem beter kunnen zien. 
Zodat we iets kunnen zien van zijn heerlijkheid.

Die heerlijkheid kunnen we zien, in Jezus, in de Bijbel en in de mensen die Hem volgen. 
Wanneer je weer in de Bijbel leest, kijk dan eens wat er staat over die macht en majesteit van 
God. En als het donker wordt, vergeet dan niet dat er Licht is!

Gebedssuggestie
Here God, ik prijs U om uw macht en majesteit. En dank U voor uw Zoon, het Licht der wereld, 
die ons die heerlijkheid doet zien. Amen.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Korintiers-4:6
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis-1:1-3


donderdag 27 september 2018

Jezus kennen met hart en verstand  

Het één kan niet zonder het ander

Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om 
dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een 
dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust. 
(2 Timoteüs 3:16-17) 

‘Wat is dat?’ ‘Dat is een boom’, ‘Wat is dat?’ ‘Dat is een struik’, ‘Wat is dat?’ ‘Dat is de stoep’. Er 
zijn dagen dat een wandeling met mijn tweejarige dochter niet erg snel verloopt. Ze is 
nieuwsgierig en wil graag alles weten. Hoewel haar nieuwsgierigheid wat belemmerend kan 
zijn bij haast, kan ik er meestal enorm van genieten. Het mag mij stilzetten bij de grootheid van 
God. Ik laat mij door haar weer opnieuw verwonderen over het groene gras, een ijverige mier 
of een klein madeliefje. Wat is de aarde bijzonder geschapen!

Hoewel de nieuwsgierigheid bij volwassenen vaak is afgenomen ten opzichte van kinderen, zijn 
we als mensen altijd geneigd om graag te weten hoe dingen in elkaar steken. Het kan dan ook 
heel lastig zijn om in een God te geloven die we (nog) niet volledig kunnen doorgronden. 
Misschien zit je met vragen waar je nu geen antwoord op krijgt. Dat kan onbevredigend voelen,
want we willen zo graag alles weten. 

Gelukkig mogen we wel geloven in een God waar we een relatie mee kunnen hebben en die we
daardoor wel beter kunnen leren kennen. God heeft ons daarvoor niet één handvat gegeven, 
maar meerdere. Zo hebben we de Bijbel. De Bijbel is door God geïnspireerd en hebben we 
daarom nodig om de Heilige Geest enigszins te begrijpen. En door de Heilige Geest kunnen we 
Jezus leren kennen en worden we geholpen om dicht bij Jezus te blijven (1 Korintiërs 12:3). Het 
een kan niet zonder het ander. Daarom is de schijf van 5 die we in De Meerkerk gebruiken ook 
zo mooi. Het is een hulpmiddel dat ons mag helpen beseffen hoe belangrijk verschillende 
elementen bij elkaar zijn om gebalanceerd geestelijk voedsel binnen te krijgen. We kunnen 
bijvoorbeeld niet alleen focussen op de Bijbel, we hebben het gebed ook nodig. En als we dan 
alle elementen samenvoegen, dan zal onze relatie met Hem verdiept worden. Dat zal ons niet 
alle antwoorden op elke vraag geven, maar het mag ons wel rust en vertrouwen geven. 

Gebed
Heer, wat is het geloof toch complex en wat kan het soms ingewikkeld en vaag voelen. Dank 
dat we erop mogen vertrouwen dat eens alles duidelijk zal worden. Dank dat we onze vragen 
en zorgen bij U mogen brengen; wil ons dan helpen om – samen met U – die dingen  los te 
laten. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Korintiers-12:3
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Timoteus-3:16-17


vrijdag 28 september 2018

Jezus kennen met hart en verstand  

Ontzagwekkend 

“Ik bid dat u zult beseffen hoe geweldig groot de kracht is in ons die in Hem geloven.” 
(Efeziërs 2:19 Het Boek)

“Ik wist nog niks”, vertelt een collega over de periode voordat ze christen werd. Ze wil daar niet 
mee zeggen dat ze destijds dom was, maar wel dat er sindsdien een dimensie in haar leven bij 
is gekomen. Die dimensie is de geloofswereld van het levende Woord en de Geest. Dat is het 
onzichtbare Koninkrijk van Jezus dat, geloof het of niet, het donkere universum aan het 
veroveren is! Dat is de werkelijkheid waarin wij, christenen, dingen beleven die voor 
buitenstaanders onzichtbaar en vaak ‘raar’ zijn. Welkom in het Koninkrijk!

Er was een tijd dat Jezus’ leerlingen dicht bij Hem bleven. Als schapen bleven zij achter hun 
Herder. Ze zagen hoe Hij zich liefdevol ontfermde over andere verschopte, verminkte en 
mishandelde kuddedieren. Ze zagen ook van dichtbij hoe Hij valse herders scherp tot de orde 
riep en hen openlijk ontmaskerde. In gedachten zie ik die groep leerlingen achter Jezus staan. 
Ze kijken elkaar af en toe aan met een blik die vertelt: Dat is onze Heer. Zo is Hij. En wij horen 
bij Hem!

Ben je er trots op dat je bij Jezus hoort of denk je dat het iets is waar je je wat voor moet 
schamen? Goed, Jezus is niet langer zichtbaar en tastbaar aanwezig, maar Hij heeft ons niet als 
wezen achtergelaten. We hebben zijn Woord en zijn Geest. We hebben het wapen van het 
gebed. We beseffen niet half hoeveel we in huis hebben. Wij, christenen uit alle volken en 
taalgebieden. Wij, struikelende spoorzoekers die in de veel te grote voetstappen van Jezus 
willen gaan. 

Aan twee kanten van de aardbol ging het onlangs wild tekeer. Noem het een tornado of een 
orkaan – het effect is hetzelfde. Een niets ontziend spoor van verwoesting trok over landen ver 
hier vandaan. Wij lezen het nieuws en denken: gelukkig niet hier…

Om over na te denken
De windkracht van de Geest is gelukkig niet verwoestend, maar wel ontzagwekkend krachtig! 
Ga in het oog van die storm staan en kijk om je heen. Dit is de Geest van Christus. Wij zijn van 
Hem. Dit is de geweldige kracht die werkt in degenen die in Hem geloven. Besef je het nog? Zie 
je het ook?

Gebed
Heer, wij horen gelukkig bij U! Blaas uw ontzagwekkend sterke Geestkracht in ons!

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Efeziers-2:19


zaterdag 29 september 2018

Afgelopen zondag sprak Orlando Bottenbley over Efeziërs 1:18-21 (NBV). Titel van de dienst 
was: Jezus kennen met hart en verstand. 

Orlando bouwde voort op de boodschap die hij 24 juni 2018 bij ons bracht met als thema: de 
Heilige Geest leert ons Jezus beter kennen. De Heilige Geest is essentieel en van onmisbare 
waarde is om - ook in ons leven van iedere dag - Jezus te leren kennen zoals Hij werkelijk is. De 
Bijbel leert ons dat de Geest dat doet door zowel ons hart als ons verstand te openen. 

Als voorbeelden werden genoemd Matteüs 16:17 (“Dit is je niet door mensen van vlees en 
bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel”) en Lukas 24:13-35 (Jezus opent de 
ogen van de Emmaüsgangers om Hem te herkennen). Ook later die avond opende Hij het 
verstand van de discipelen zodat zij de Schriften begrepen. 
Overige teksten die dat op een bijzondere manier laten zien, zijn: 2 Korintiërs 3:14-16 en 
2 Korintiërs 4:3-6.  

Tenslotte liet Orlando aan de hand van Efeziërs 1: 20 en 21 zien wat het uiteindelijk uitwerkt en
hoe rijk de ontdekkingen worden naarmate dat wij Jezus beter leren kennen.

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

Kun je zeggen wanneer jouw verstand en hart door God werden geopend? Hoe ging dat en wat
werkte dat uit?

Hoe vaak is God dicht bij ons en hebben we het niet door? Kun je daar een of meer 
voorbeelden van vinden? 

Als het heel lang stil is en er geen antwoorden lijken te komen van God, waar neig je dan naar? 
Hoe zoek jij God in zo’n periode? 
Ben je je bewust van waar je het (niet) zoekt? Zo niet hoe komt dit? Zou je hierin een 
voornemen kunnen vormen waaraan je jezelf houdt?

***************
Morgen spreekt Wigle Tamboer over Handelingen 16:11-15 (HSV). 
Titel: En toen zij gedoopt was…

GELOVEN BEGINT THUIS
Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en 
jongeren van morgen, zondag 30 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: Wie helpt mij?, Lukas 10:30-37
Kleuterbouw: Sadrach, Mesach en Abednego, Daniël 3; ook tekst Amos 5:14
Onderbouw: God helpt Mozes, Exodus 3 en 4
Bovenbouw: Zending; het begin van de wereld, Adam en Eva, Genesis 3:1-13 en 3:20-24 
X-pact: Wie ben ik?, Genesis 37-50

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis-37
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis-3:20-24
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis-3:1-13
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Exodus-3
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Amos-5:14
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Daniel-3
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-10:30-37
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Efeziers-1:20-21
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Korintiers-4:3-6
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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.


