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maandag 1 oktober 2018

En toen zij gedoopt was…  

Betekenisvol leven 

“Uw God is mijn God” (Ruth 1:16b)

Koning Nebukadnessar lijft Daniël in om opgeleid te worden tot wijze in het Babylonische rijk. 
De koning wilde intelligente mannen uit bezette gebieden integreren in zijn bestuur. Daniël 
slaagt met vlag en wimpel voor de opleiding. Wat de koning niet weet is dat Daniël zijn leven 
niet aan hem maar aan God toewijdt. Daardoor kan God door Daniël heen zijn Grootheid tonen
in het bizarre koningschap van Nebukadnessar en zijn opvolgers. (Lees het boek Daniël er maar 
eens op na)

Wonderschoon is het verhaal over de zalving van David. Niemand, ook de profeet Samuël niet, 
verwachtte dat deze schaapherder koning van Israël zou worden. David had zijn leven 
toegewijd aan God en al snel zet God het leven van David in om te laten zien wie Hij is. In het 
groot door bijvoorbeeld de ondergang van reus Goliath, maar ook in Davids persoonlijke leven, 
door zijn vriendschap met Jonathan. 
Deze geschiedenis past overigens perfect bij het thema ‘vriendschap’ van de 
Kinderboekenweek die aanstaande woensdag begint. Als je kinderen op de basisschool hebt, 
pluis deze vriendschap dan eens samen met hen uit. 

Vele jaren daarvoor besluit Ruth om met Naomi mee te gaan. “Uw God is mijn God”, 
proclameerde Ruth. De door verdriet getekende Naomi kon nooit vermoeden dat haar 
toewijding aan God ertoe zou leiden dat de weduwe van haar zoon de overgrootmoeder van 
koning David zou worden. En daarmee in het voorgeslacht van Jezus kwam. Alles wat Naomi 
toebehoorde, gebruikt God voor zijn plan om de mensheid te redden. (Zie het Bijbelboek Ruth)

Na de komst van Jezus op aarde gaat dit principe gewoon door. Alles wat Lydia bezit, zet God in 
om Jezus Christus en de redding van de mensheid bekend te maken. Haar huis werd het 
epicentrum van de eerste gemeente van Europa. Wat eraan vooraf ging was de toewijding van 
Lydia aan Jezus Christus. Zij bevestigde die toewijding door zich te laten dopen. 

Besef jij dat weleens? Dat jouw toewijding aan God en aan Jezus, al dan niet bevestigd in de 
doop, heel veel betekent. Dat alles wat jij bezit, alles wat jou toebehoort ingezet kan worden 
ter ere van God. Soms gebeurt dat zichtbaar en groots zoals in het leven van David of Daniël. 
Soms lijkt het niets en blijft het onvermoed zoals in het leven van Naomi. Ook jouw toewijding, 
die je mag bevestigen in de doop, is van grote betekenis in het Koninkrijk van God.

Gebed
Neem mijn leven, laat het Heer, toegewijd zijn aan Uw eer. (Gezang 228)

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Ruth-1:16


dinsdag 2 oktober 2018

En toen zij gedoopt was…  

Sla acht op…

'De Heere opende haar (Lydia's) hart, zodat zij acht sloeg op wat door Paulus gesproken werd.' 
(Handelingen 16:14)

Een nieuw seizoen is weer begonnen, dat betekent ook dat veel huiskringen weer zijn gaan 
draaien. Zij zijn een essentieel onderdeel van onze gemeente. Gezamenlijk gebed en Bijbel 
lezen helpen om de verkondiging in praktijk te brengen. Maar zoals de vraag geldt voor de 
zondag zou je ook voor de kring kunnen vragen: “Wat heeft je geraakt?”

Het was jaren geleden dat ik mijzelf voorbereidde voor een Bijbelstudie die ik moest geven op 
een studentenkring. Zelf was ik nog zoekende, en omdat mijn zus gelovig was, vroeg ik haar om
hulp. We lazen het gedeelte en het eerste wat ze me vroeg was: “Geloof je wat er staat?” De 
vraag schokte me, confronteerde me met mijzelf, en ik ontweek hem wat. Haar volgende 
reactie: “Dan moeten we er maar voor bidden.” Iets waar ik tegenop zag. Ze begon met haar 
gebed en vroeg me toen te volgen. Maar tijdens dat gebed gebeurde er iets met me. Was het 
God die mijn hart bewoog? Opende Hij mijn hart? Ik zag ineens dat mijn houding naar Gods 
woord verkeerd was. Door alsmaar vragen te stellen, hield ik eigenlijk de relatie met Hem af. 
Tegelijk besefte ik ook hoe moeilijk het was om die houding te veranderen. En mijn enige 
gebed was: “Heer, help me om te veranderen.” En hoewel er direct daarna niets gebeurde, 
geloof ik nog altijd dat vanaf dat moment ik anders naar Gods stem ging luisteren, meer een 
open en ontvankelijke houding kreeg. 

Hoe kunnen we elkaar nu helpen in het komende seizoen om zo’n open houding te hebben?
John Piper gebruikt om zich voor te bereiden op Gods woord het volgende acroniem: 
NOVV, die staat voor de volgende woorden:

Neig: in psalm 119:36 bidt de dichter: 'Neig mijn hart naar uw getuigenissen en niet tot 
winstbejag.' Wat we nodig hebben is dat we God moeten willen kennen. Waar komt dat 
willen vandaan? Van God, vandaar dit gebed.

Open: uit psalm 119:18: 'Open mijn ogen en laat mij aanschouwen de wonderen van uw 
wet.' (Gods woord). Je ogen moeten geopend worden, zien wat er staat. Wie opent je 
ogen? God.

Verenig: psalm 86: 11 zegt: 'Verenig mijn hart om uw naam te vrezen.'  Niet met een 
verdeeld hart, maar met heel je hart de Heer volgen. 

Verzadig: psalm 90:14: 'Verzadig ons in de morgenstond met uw goedertierenheid.' 
Waarmee vullen we onze gedachten als we opstaan? Deze psalm leert ons te vragen naar
God.

Het kan je helpen als je met deze biddende houding het woord van God benadert - persoonlijk 
in je stille tijd, op je kring en andere plekken - en zelfs je leven veranderen, zoals Lydia 
veranderde toen ze zich opende voor Paulus' woorden. Gods zegen daarbij toegewenst.

Gebedssuggestie
Bewerk ons hart, o God, maak het goede grond. (uit lied Opwekking 755)

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBG51/Psalmen-90:14
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBG51/Psalmen-86:11
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-119:18
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-119:36
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-16:14


woensdag 3 oktober 2018

En toen zij gedoopt was…  

Ontwapenende radicaliteit 

En zij drong er sterk bij ons op aan… (Handelingen 16:15)

Voor wie zich wat verdiept heeft in de achtergronden van Paulus, de zendeling die in dienst van
zijn Heer het Middellandse zeegebied doorkruiste, kan een glimlach niet onderdrukken bij het 
lezen van dit gedeelte. 

Paulus, voormalig farizeeër, moest veel leren toen hij door Christus tot de orde geroepen en 
volledig ‘gereset’ werd. Hij meende goed bezig te zijn door de vrienden van Jezus op te pakken 
en vast te zetten, maar daar dacht de Heer anders over. Onderweg naar Damascus, met het 
voornemen om ook daar christenen te arresteren, werd hij tot staan gebracht. Zijn bekering 
was niet het gevolg van helder eigen inzicht of een overtuigende evangelisatiepreek – nee, het 
was de Heer Zelf die ingreep en besloot dat Paulus de ideale figuur was om van 
christenvervolger te veranderen in zendeling voor Jezus. In Handelingen 9:15 zegt de Heer 
tegen Ananias (over Paulus): “Ga, want deze is voor Mij een uitverkoren instrument om Mijn 
Naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten.” 

Deze Paulus, deze hooggeleerde, joodse man, ging inderdaad op reis voor Jezus en verkondigde
het Goede Nieuws waar hij maar kwam. In Filippi stuitte hij, waarschijnlijk tot zijn eigen 
verbazing, op een groepje vrouwen die de joodse godsdienst aanhingen maar openstonden 
voor het Evangelie van Christus. Dit groepje, onder aanvoering van zakenvrouw Lydia, vormt de 
basis van de Europese kerk.

Paulus was een geleerde, maar ook een vaardig handwerksman. We weten dat hij in zijn 
onderhoud kon voorzien door zijn ambacht (Handelingen 18:3 – NBG ’51 vertaling 
‘tentenmaker’; NBV-vertaling ‘leerbewerker’). Hij zal respect gehad hebben voor de vlijtige, 
handige en ondernemende Lydia die, net als hijzelf, uit Klein-Azië kwam en kennelijk met haar 
business ook de grenzen overtrok. 

Lydia moet een sterke, zelfstandige vrouw geweest zijn. En een vrouw met overtuigingskracht! 
Als zij gedoopt is, toont zij de ontwapenende radicaliteit van de pasbekeerde (die uiteraard niet
alleen aan pasbekeerden is voorbehouden). Ze staat erop dat Paulus en zijn metgezellen bij 
haar komen logeren. Blijkbaar was Lydia niet een vrouw die ‘nee’ accepteerde.

Om over na te denken
De Heer kan ons gebruiken met de kwaliteiten en talenten die Hij ons van nature heeft 
meegegeven. Maar Hij werkt ook aan ons karakter, haalt de scherpe kantjes eraf en verandert 
ons naar het schitterende beeld van zijn Zoon.  

Gebed
Heer, gebruik wat goed is, neem weg wat niet naar uw wil is.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-18:3
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-9:15
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-16:15


donderdag 4 oktober 2018

En toen zij gedoopt was…  

Gedoopt en verder... meer dan (tussen)zinnig

(…) En de Here opende haar (Lydia's) hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken 
werd. En toen zij gedoopt was, en haar huisgenoten, drong zij er bij ons op aan: Als u van 
oordeel bent dat ik trouw ben aan de Here, kom dan in mijn huis en blijf er. En zij drong er sterk 
bij ons op aan. (Handelingen 16:14-15) 

En toen zij gedoopt was... Het lijkt in de lezing een tussenzin te zijn, even een mededeling 
tussen neus en lippen door. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, maar laten we het 
voor de volledigheid toch nog maar even zeggen. En toen zij gedoopt was... 
De Heer opende Lydia's hart, ze luisterde aandachtig naar de uitleg van het Evangelie en - hoe 
logisch klinkt het - liet zich dopen. Sterker nog: zij en haar huisgenoten... 

We zien zoiets ook bij de Ethiopiër in Handelingen 8: 26-39. Filippus had de uitleg gegeven, de 
Ethiopiër had het aangenomen en zei zo gauw hij water zag: “Kijk, water! Waarom zou ik niet 
gedoopt kunnen worden?” Hij werd gedoopt, waarna hij zijn weg met vreugde vervolgde.  

De gebedskalender van Open Doors meldde dat in een groeiende huiskerk in Laos onlangs 
zeven mensen tot geloof kwamen, waarvan vier zich lieten dopen. Vier, dus drie (nog) niet. 
Zeker in landen waar christenen worden vervolgd kunnen er in hevige mate redenen zijn om  
behoedzaam met de plaats en tijd van de doop om te gaan. De reactie van de overheid 
bijvoorbeeld of die van de familie of omgeving. Dat doet me eraan denken dat dopen niet 
alleen een getuigenis is naar God en naar de mensen om ons heen dat we ervoor gekozen 
hebben bij God te willen horen, het is ook een getuigenis naar de geestelijke tegenstander: Blijf
van me af, want ik hoor (nu) voor altijd volledig bij God en ik ga (verder met) Jezus volgen. 
Opvallend is dat uit verhalen ook nog weleens naar voren komt dat later de familie zich toch 
gemakkelijker opstelt of zich zelfs ook bekeert (zij en haar huisgenoten...) als zij zien hoe de 
bekeerden/gedoopten ten goede zijn veranderd. Dat is – als het goed is – ook een gevolg van 
de bekering/doop. Let wel: dit is geen tip om je na je bekering of doop goed voor te doen zodat
het anderen gaat opvallen, maar het is je door God van binnenuit laten veranderen waarna dat 
anderen kan opvallen. Maar dat is slechts een belangrijke bijzaak. 

Lydia liet met haar doop zien helemaal bij God te willen horen en gaf daar een logisch vervolg 
aan: ze stelde haar hart en haar huis en alles wat daarin en daarbij hoort in dienst van God. 

Om over na te denken
Lydia en de Ethiopiër, twee mensen waarbij het aannemen van het Evangelie leidde tot een 
'logisch vervolg'. Dat kan de doop zijn, andere kijk en keuzes in het leven, het doorgeven van de
blijde boodschap en/of … noem maar op.  Ken je meer verhalen daarover uit de Bijbel? En 
vanuit je eigen leven? Welke veranderingen vind jij logisch en welke het meest opvallend?

Gebed
Heer, ik dank U dat we door onze doop mogen aangeven ons hele verdere leven met U te 
willen leven; dank dat U het werk dat U begon ook zal voltooien. (Filippenzen 1:6) 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-1:6
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-8:26-39
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-16:14-15


vrijdag 5 oktober 2018

En toen zij gedoopt was…  

Mijn hele hebben en houwen 

‘Ik kreeg een hekel aan alles waarvoor ik mijn leven lang zo hard gewerkt heb. Ik zal het 
allemaal moeten achterlaten voor mijn opvolger. En niemand weet of die opvolger wijs of dom 
zal zijn. Maar hij wordt wel de baas over mijn bezit. Hij krijgt alles wat ik in mijn leven door 
wijsheid en hard werken verdiend heb, het is allemaal zo zinloos. Ik ging steeds meer twijfelen. 
Ik twijfelde aan alles waarvoor ik mijn leven lang hard gewerkt had. Een mens werkt hard, met 
wijsheid, met verstand en met kennis van zaken. Maar hij moet uiteindelijk alles achterlaten 
voor iemand die er niets voor gedaan heeft. Ook dat is allemaal zinloos. Het is een treurige 
zaak.’ (Prediker 2:18-21 BGT) 

Er komt een dag dat we ons hele hebben en houwen, alles wat we bezitten, moeten loslaten. 
Voor sommigen komt die dag op het moment dat ze komen te overlijden. Voor anderen - en 
Lydia, de purperverkoopster hoort daar ook bij - komt dat moment al eerder. Namelijk op de 
dag dat ze vrijwillig hun leven afleggen in de doop. Hun oude leven, met alles erop en eraan, 
wordt met Christus begraven. En ze staan op om in een nieuw leven te gaan wandelen met 
God. In dat nieuwe leven is niets meer van henzelf: alles is overgeven aan God. 

Er gelden andere wetten in dit leven als kind van God. Bijvoorbeeld, dat het beter is om te 
geven, dan om te nemen. En dat je zal oogsten wat je zaait. Dat je de ander uitnemender moet 
achten dan jezelf. En dat je bereid bent om te delen van je overvloed. Dat je niet terugvraagt 
wat je uitleent. En dat je rijkelijk geeft van datgene wat je toch al in de handen van God hebt 
teruggelegd. Hij is uiteindelijk de Gever van alle dingen. En wij mogen uitdelen. Lydia had dat 
goed begrepen.

Wat heerlijk! We hoeven ons niet vast te houden of te hechten aan ons hele hebben en 
houwen. Want dat is een tijdelijke, onzekere basis. Omdat er onmiskenbaar een dag komt dat 
we toch alles moeten loslaten, kunnen we het beter nu doen. Als je alles wat je bent en alles 
wat je hebt in de handen van God legt, dan zal het tot zegen zijn voor jezelf en tot zegen voor 
het lichaam van Christus.

Gebed
Dank U, Heer, dat we in vrijheid mogen werken en de opbrengst aan Uw voeten mogen leggen. 
Hier zijn wij, als levend offer voor uw dienst. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/BGT/Prediker-2:18-21


zaterdag 6 oktober 2018

Afgelopen zondag sprak Wigle Tamboer over Handelingen 16:11-15 (HSV) 
Titel van de dienst: En toen zij gedoopt was…  

En toen zij gedoopt was... het lijkt in de lezing wel een tussenzinnetje maar niet in 
belangrijkheid. De Heer had Lydia's hart geopend, 
- waarna zij acht sloeg op wat Paulus aangaande God/Jezus sprak, 
- waarna zij zich liet dopen, 
- waarna zij haar hart en huis en alles wat daarin en daarbij hoort, openstelde. 

Lydia begreep dat wanneer je je hart aan Jezus geeft, je alles aan Hem geeft. Daarom is de 
doop geen eindpunt, maar een beginpunt (of een doorstart), in elk geval een uitgangspunt om 
vanuit te leven. Waarbij je ervan overtuigd mag zijn dat God daarin meegaat/voorgaat en Zijn 
werk zal voortzetten, zoals we dat ook lezen in Fillipenzen 1:6 (NBG51): 
Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten 
einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus. 

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

Er kunnen redenen en omstandigheden zijn om meer tijd te nemen om je te laten dopen, denk 
maar aan landen waar vervolging plaatsvindt. Maar bij Lydia is sprake van een doop direct na 
het aannemen van het Evangelie. We zien het ook bij de Ethiopiër in Handelingen 8: 26-39.  
Waarom denk je dat mensen zo sterk verlangen naar de doop? Hoe was/is dat bij jou?

Kun je je voorstellen dat (en waarom) de doop zoveel weerstand kan oproepen bij anderen? Als
dat ook bij jou speelt: hoe ga je daarmee om? Wat kun je daar tegenover stellen? 

Lydia gaf na haar doop een sterk staaltje van de uitwerking van de doop te zien, wat leidde tot 
de eerste christengemeente in Europa. Zij drong er bij Paulus en de zijnen op aan om te blijven.
Dat is gastvrijheid, maar zou het ook niet te maken hebben gehad met een verlangen om dicht 
bij haar nieuwe broeders en zusters te willen zijn om samen de Heer van haar/hun nieuwe 
leven te zoeken en erover te spreken? Ervaar jij ook het verlangen om samen met anderen op 
te trekken om een vervolg te geven op eerdere geloofsstappen? Hoe uit zich dat in de praktijk? 
Bij wie of bij welke groep voel je daarin het meest thuis? Hoe komt dat?

***************
Morgen spreekt Dirk Jongkind over Filippenzen 1:12-19 (NBV). 
Titel van de dienst: Tegenvallers – Blijdschap – Vertrouwen

GELOVEN BEGINT THUIS
Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en 
jongeren van morgen, zondag 7 oktober 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 rijke boer, Lukas 12: 16-21
Kleuterbouw: Esther, Esther 2-8. Aan te leren tekst: Amos 5 vers 14
Onderbouw: God is de ‘bedenker’/God heeft een plan met je leven, Jozef, Genesis 37,39:1-20
Bovenbouw: Zorg; Het begin van de wereld, Kaïn en Abel, Genesis 4:1-16 
X-pact: Zorg; het gras bij de buren 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-1:12-19
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis-4:1-16
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis-39:1-20
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis-37
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Amos-5:14
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Ester-2
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-12:16-21
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-8:26-39
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBG51/Filippenzen-1:6
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.


