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maandag 8 oktober 2018

Blijdschap, Tegenslag, Vertrouwen 

Hoezo blij...

4. Wees altijd blij in de Heer! Ik zeg het nóg een keer: wees blij! 5. Laat alle mensen zien dat 
jullie vriendelijk zijn. De Heer is dicht bij jullie. 6. Maak je nergens zorgen over, maar vertel in 
gebed aan God wat je nodig hebt. Dank Hem ook voor alles. 7. Dan zal de vrede van God, die 
wij met geen mogelijkheid kunnen begrijpen, jullie hart en jullie gedachten beschermen in Jezus
Christus. (Filippenzen 4:4 t/m 7, BasisBijbel)

Soms begrijp ik helemaal niets van Paulus. 'Wees blij!' schrijft hij. Blij zijn is wel het laatste dat 
op dit moment in mij opkomt. Je moest eens weten, Paulus. Al een half jaar heb ik te maken 
met stormen in mijn leven. Onze zomervakantie hadden we uitgesteld, omdat we te midden 
van die storm onmogelijk konden genieten van een vakantie. Nu was er even een periode van 
rust en zijn we alsnog op vakantie gegaan. Maar, nog voor we hadden uitgepakt, dienden 
andere stormen zich aan. Grote zorgen over mensen die ons dierbaar zijn. Even dacht ik, wordt 
die rust ons niet gegund dan? En dan is daar Paulus die van mij vraagt om blij te zijn.

Toch lees ik verder, want ik weet dat Paulus dit ook in een stormachtige tijd geschreven heeft. 
Hij zit op dat moment in de gevangenis. Niet omdat hij iets misdaan heeft, maar omdat hij het 
goede nieuws van Jezus bekendmaakt. Van achter de tralies schrijft hij dat de Heer dicht bij ons
is. En daarna, in vers 6 en 7, heb ik echt het gevoel dat Paulus ook op mijn golflengte zit. Wat 
verlang ik ernaar om mijn zorgen echt in Gods handen te leggen. Om in de stormen oog te 
krijgen voor dat waar ik dankbaar voor kan zijn. Wat hunker ik naar die vrede van God, die met 
geen pen te beschrijven is.

Dan moet ik denken aan de Heilige Geest, die in de Bijbel ook wel eens met wind wordt 
vergeleken. In die stormen in mijn leven, lijkt het wel of de wind van de Heilige Geest ook 
sterker kan waaien. Misschien heb ik die stormen zelfs wel nodig om Zijn nabijheid echt te 
ervaren. Deze dagen moet ik ook steeds denken aan het lied 'Lopen op het water' (Opwekking 
789). Met die indringende zin: “Mijn ziel vindt rust, want in de storm bent U dichtbij”. 

Ik begin Paulus meer te begrijpen. Hoe meer ik deze verzen aan de Filippenzen tot me laat 
doordringen, hoe blijer ik er van word. Ondanks, of misschien wel dankzij, de storm.

Gebedssuggestie
Heer, dank U wel dat U juist in de storm dicht bij mij bent. Amen.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-4:4-7


dinsdag 9 oktober 2018

Blijdschap, Tegenslag, Vertrouwen  

Aan stormen geen gebrek – maar toch... 

U moet weten, broeders en zusters, dat wat mij is overkomen er juist toe bijdraagt dat het 
Evangelie wordt verspreid. (Filippenzen 1:12)

Paulus zit gevangen. Vanwege zijn geloof. 'Waar is God?', zou je je in zulke omstandigheden zo 
maar kunnen afvragen. Paulus lijkt echter onder zijn gevangenschap niet gebukt te gaan. Hij 
schrijft: 'Wat telt is dat Christus verkondigd wordt. En dát verheugt me. En die (mijn) vreugde is 
blijvend.' 
We zijn een 2000 jaar verder. En nog steeds worden mensen opgesloten omdat ze in Jezus 
geloven. Gelukkig niet overal, maar je kunt ook niet zeggen dat het maar incidenten zijn. Maar 
net als in de tijd van Paulus gebruikt God ook nu nog zelfs zulke omstandigheden voor de 
verbreiding van Zijn koninkrijk. Mooi voorbeeld: een leider van een geheime huiskerkbeweging 
in het Midden Oosten werd vanwege zijn geloof gevangengezet, waarna ook in de gevangenis 
er mensen tot geloof kwamen en zelfs van andere afdelingen verzoeken werden ontvangen om 
bijbelgedeelten. En toen werd hij vrijgelaten omdat hij in de gevangenis 'een bedreiging 
vormde voor de nationale veiligheid van het land...' God is écht groot en bijzonder! 
De man vertelde: “Ik kan God overal dienen, binnen en buiten de gevangenis. Het maakt niet 
uit in welke situatie ik me bevind. Waar de Here mij plaatst, wil ik er zijn voor Hem.”

Met mijn westerse ogen vind ik zulke 'geschiedenislessen' geweldig en heel opbouwend. Maar 
ik kan me voorstellen dat anderen die vanwege hun geloof in onmenselijke omstandigheden 
zijn beland en niet de hand van God en uitredding (hebben) ervaren, met grote vragen kunnen 
zitten. Hoe zit het met hun blijdschap, met hun vertrouwen? Wat/wie kan hen helpen? 

Als we kijken naar Paulus en bovengenoemde man, mogen we zeker niet vers 19 van 
Filippenzen 1 vergeten, waarin Paulus schrijft: 'omdat ik weet dat dit alles door uw gebed en de
hulp van de Geest van Jezus Christus tot mijn redding leidt.'  Zie je hoe naast de hulp van de 
Geest gebed belangrijk is? Opdat mensen het vertrouwen op God niet kwijtraken maar zich 
hoe dan ook gered weten door de grootste Macht van het hele universum èn (blijven) beseffen 
er niet alleen voor te staan. De kracht van gebed overstijgt alle grenzen omdat Gods kracht alle 
grenzen overschrijdt.

Om over na te denken 
Je omstandigheden van ondergeschikt belang achten en de vreugde van Christus onder alle 
omstandigheden vasthouden, kan niet te bevatten moeilijk zijn. Hoe kom je dan toch tot 
blijdschap en vertrouwen? Misschien moeten we het als christenen anders stellen: hoe kunnen
blijdschap en vertrouwen er in die omstandigheden zijn zonder innig en vurig gebed? Zonder 
contact met de Vader? Zonder medebidders, medestrijders? In onze gebeden mogen we op de 
bres gaan staan. God is te vertrouwen; hoe mooi is het als zowel de bidder als degene voor wie 
gebeden wordt erop kan (blijven) vertrouwen dat alles bij God in goede handen is. Wat of wie 
houdt ons tegen om (nog) wat vaker de biddende handen uit de mouwen te steken?!

Gebed
Here God, dank U dat we er altijd op mogen vertrouwen dat wij en onze gebeden bij U in de 
aller-állerbeste handen zijn. Leer ons bidden, in dat vertrouwen. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-1:19
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-1:19
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-1:12


woensdag 10 oktober 2018

Blijdschap, Tegenslag, Vertrouwen

Zij doen het uit liefde

U moet weten, broeders en zusters, dat wat mij is overkomen er juist toe bijdraagt dat het 
Evangelie wordt verspreid. (...) Sommigen doen het weliswaar uit afgunst en rivaliteit, maar 
anderen verkondigen Christus met goede bedoelingen. Zij doen het uit liefde, in het besef dat ik 
de taak heb het Evangelie te verdedigen. Maar de eersten verkondigen Christus uit 
geldingsdrang, met onzuivere bedoelingen, om mijn gevangenschap te verzwaren.
Maar wat doet het er eigenlijk toe! Wat telt is dat Christus verkondigd wordt. Of het nu uit 
valse of oprechte motieven gebeurt – dát het gebeurt verheugt me. En mijn vreugde is blijvend,
omdat ik weet dat dit alles door uw gebed en de hulp van de Geest van Jezus Christus tot mijn 
redding leidt. (Filippenzen 1:12-19)

De zending, het verspreiden van het Evangelie mogen we zien als van groot belang als we de 
woorden van Paulus aan de Filippenzen lezen. Ik vind het mooi te lezen hoe lovend Paulus is 
over degenen die het Evangelie verspreiden vanuit liefde. 

Iets doen vanuit liefde kan zo gemakkelijk klinken. Als ik iets moet doen voor mensen van wie ik
houd, doe ik heel veel vanuit liefde. Een heel ander verhaal wordt het echter wanneer ik iets 
moet doen voor mensen met wie ik moeite heb. Wanneer ik iets doe voor mensen die mij 
tegenstaan, omdat ze in mijn ‘allergie’ zitten of omdat ze mij iets hebben aangedaan, dan zal ik 
dat eerder doen uit plichtsbesef dan vanuit liefde. 

Hoewel het verspreiden van het Evangelie in onze tijd soms best lastig kan zijn, was 
evangeliseren in de tijd van Paulus ook een zeer pittige opdracht. Het was zelfs gevaarlijk. De 
christenen die dat deden, deden dat niet alleen richting de mensen van wie zij hielden, maar 
ook juist richting mensen die hen in moeilijkheden konden brengen. 

Wij kunnen van hen leren om ook Christus te verkondingen vanuit liefde door steeds weer God 
te zoeken en dicht bij God te leven. Want onze God is een liefdevolle God (1 Johannes 4:7). Wij 
hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft lief gehad (1 Johannes 4:19). 

Gebed
Heer, dank voor wie U bent. Dank dat U onze liefdevolle Vader bent. Help ons om U steeds te 
zoeken zodat wij in U mogen blijven en in uw liefde. Help ons opdat wij steeds weer het 
Evangelie vanuit uw liefde kunnen verkondigen.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Johannes-4:19
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Johannes-4:7
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-1:12-19


donderdag 11 oktober 2018

Blijdschap, Tegenslag, Vertrouwen

Maar wat doet het er eigenlijk toe?

Maar wat doet het er eigenlijk toe! Wat telt is dat Christus verkondigd wordt. (Filippenzen 1:18)

Paulus werd door Christus zelf geroepen om het Evangelie wereldkundig te maken. En aan die 
oproep heeft hij gehoor gegeven! De brieven die wij nu in het Nieuwe Testament lezen, samen 
met de reisverslagen in het boek Handelingen, getuigen van een ongekende zendingsijver. In 
een tijd dat reizen nog echt een groot avontuur was, trok Paulus van land naar land om mensen
overal over Jezus te vertellen.

Het is bijna niet voor te stellen dat iemand beproevingen doorstaat als schipbreuk, stokslagen, 
stenigingen en gevangenschappen… zonder de moed op te geven. Waarom zou je dat allemaal 
willen verduren? Paulus was zo overtuigd door Jezus dat hij alles achterliet, alles opgaf, om het 
goede nieuws te verspreiden. 

Als je dit weet, dan klinken de woorden uit bovenstaand vers bijna onverschillig: Maar wat 
doet het er eigenlijk toe? Uiteraard moeten deze woorden, zoals alle woorden in de Bijbel, 
gelezen en begrepen worden binnen de context. Paulus was allesbehalve onverschillig, maar hij
was wel tot een bepaald inzicht gekomen. God wilde hem gebruiken als brenger van de 
boodschap, maar de voortgang van het Evangelie was niet afhankelijk van de inspanningen van 
Paulus. Zeker, zijn inzet was voorbeeldig en heeft ongekende gevolgen gehad (zozeer dat wij er 
nog altijd over praten en schrijven!), maar uiteindelijk was het God zelf die door zijn 
dienstknecht heen werkte. Als God het gewild had, waren er ook andere mensen en 
mogelijkheden geweest om het Evangelie bekend te maken.

Paulus weet dat het verhaal van Jezus geen ‘exclusief’ nieuws was. Iedereen kon de boodschap 
oppakken en verder doorgeven. Niet iedereen deed dat met zuivere bedoelingen. Maar Paulus 
liet zich daar niet door ontmoedigen – al zal hij gerust wel bedenkingen en bezwaren hebben 
gehad. Hij koos ervoor om erop te vertrouwen dat God tot zijn doel zou komen: dankzij of 
ondanks de inspanningen en bedoelingen van mensen.

Nog altijd wordt het Evangelie verkondigd. Ook nu regelmatig op een manier die vragen en 
weerstanden oproept. Paulus houdt ons voor dat het Woord van God desondanks z’n 
uitwerking niet zal missen. En daar mogen we blij mee zijn! 

Gebed
Heer, dank U voor het Goede Nieuws van Jezus. Dank voor mensen die deze boodschap 
bekendmaken – zelfs als zij dat niet altijd met zuivere motieven doen.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-1:18


vrijdag 12 oktober 2018

Blijdschap, Tegenslag, Vertrouwen

Een strijder voor God 

'U moet weten, broeders en zusters, dat wat mij is overkomen er juist toe bijdraagt dat het 
Evangelie wordt verspreid. Het is iedereen in het Romeinse hoofdkwartier en alle anderen 
duidelijk geworden dat ik gevangenzit omwille van Christus.' (Filippenzen 1:12,13)

De gelovigen in Filippi horen dat Paulus gevangen zit en ze zijn bezorgd om hem. Hun zorg en 
liefde en gebeden doen Paulus goed. Ook al denken we soms dat Paulus een ‘einzelgänger’ is, 
misschien gevoed door de kinderbijbelverhalen, we weten dat dat beeld niet klopt. Paulus 
reisde altijd samen met anderen. En hij verbond gelovigen met elkaar. In onze tijd zouden we 
hem een goede netwerker noemen. Maar Paulus’ netwerk is er niet om de winst van zijn 
bedrijf te verhogen. Hij heeft maar één doel voor ogen. 

U moet weten, dat wat mij overkomen is….. en vervolgens gaat Paulus niet verder met schrijven
over zichzelf. 
Dat zouden wij misschien doen. 'Moet je toch eens horen wat ze met me gedaan hebben!' 
Paulus niet. Want zijn leven draait niet om hemzelf. Het gaat er alleen om dat het goede nieuws
over Christus bekend gemaakt wordt: het Evangelie, dat mensen kan redden van de dood. En 
als Paulus daarvoor gevangen moet zitten: het zij zo. 

Als we eerlijk zijn, zijn wij dan niet heel vaak vooral met onszelf bezig? Eerst moet het met ons 
goed gaan, en dan hebben we misschien nog tijd om aan God te vragen wat we voor anderen 
kunnen doen. Of we zijn zo druk dat we de nood van anderen niet eens opmerken. Beseffen wij
de nood van mensen die Jezus nog niet kennen? Wij zijn zelf gered van de dood door de kracht 
van het Evangelie en daarmee hebben we de opdracht om mensen terug te roepen uit de dood
naar het Leven. 

Veel mensen hebben alles wat er nodig is om (redelijk) goed te kunnen leven. Maar het geeft 
geen voldoening. Het is eentonig en saai! Christenen hebben het antwoord op de leegte en de 
zinloosheid. Wij kunnen gevangenen vrijlaten. En kunnen, net als Paulus, door ons leven heen 
laten zien dat er geen groter avontuur is dan hier op aarde te reizen met God. In het voetspoor 
van Jezus, onze Koning. 

Gebedssuggestie
Meld je aan als strijder in het Koninkrijk van God. Misschien opnieuw. Vraag om de moed en de
kracht van de heilige Geest om te doen wat je kan doen in zijn dienst. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-1:12-13


zaterdag 13 oktober 2018

Afgelopen zondag sprak Dirk Jongkind over Filippenzen 1:12-19 (NBV).
Titel van de dienst: Blijdschap, Tegenslag, Vertrouwen. 

Paulus zit gevangen. We lezen niet dat hij bidt om vrijgelaten te worden. Hij zegt iets heel 
anders: Wat telt is dat Christus verkondigd wordt. Of het nu uit valse of oprechte motieven 
gebeurt – dát het gebeurt verheugt me. En mijn vreugde is blijvend, omdat ik weet dat dit alles 
door uw gebed en de hulp van de Geest van Jezus Christus tot mijn redding leidt.

Ook in de door Dirk aangehaalde lezing, Handelingen 16:16-34, lezen we over Paulus' 
blijdschap en vertrouwen tijdens zijn verblijf in een gevangenis. Ondanks onterecht aangedane 
omstandigheden waren Paulus en Silas om middernacht aan het bidden en zongen ze 
lofliederen.

Blijdschap en vertrouwen die niet afhankelijk blijken van omstandigheden...  

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

Blijdschap, Tegenslag, Vertrouwen. Wat zeggen deze woorden jou persoonlijk en hoe verbind 
je die met elkaar? Lukt dat ook in de praktijk van alledag met z'n sores en problemen? Hoe? 

Blijdschap staat als eerste genoemd, Tegenslag daarna en vervolgens (toch) vertrouwen. Je 
kunt aan de hand van de volgorde o.a. zeggen dat Blijdschap (voor Gods redding) de basis is en 
dat Tegenslag niet het laatste woord heeft. We zien dat duidelijk bij Paulus. Kun je vanuit je 
eigen leven (of anders vanuit je omgeving) momenten of gebeurtenissen herinneren dat dit 
waarheid in jouw leven was/werd? Hoe ging dat in zijn werk? 

In de lezing noemt Paulus het gebed heel belangrijk. ('uw gebed en de hulp van de Geest leidt tot mijn 
redding') Waaraan denk je als gevraagd wordt hoe gebed van jou of voor jou een vertrouwen 
opbouwende uitwerking had? 

***************
Morgen spreekt Wigle Tamboer over Filippenzen 1:1-6 (NBV). Titel: Aan alle heiligen… 

GELOVEN BEGINT THUIS
Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en 
jongeren van morgen, zondag 14 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: Het verloren schaap, Lukas 15:4-7 
Kleuterbouw: Het leven van David: David wordt tot koning gezalfd, 1 Samuël 16:1-13
Aan te leren tekst: Psalm 44 vers 5.
Onderbouw: God is betrouwbaar, Jozef, Genesis 39:20-23, 40:1-5, 41-46
Bovenbouw: zegen; Het begin van de wereld, Noach, gedeelten uit Genesis 6:9 tot 9:17 
X-pact: Wie mag ik zijn?, Psalm 139

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-139
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis-6:9
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis-41:46
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis-40:1-5
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis-39:20-23
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-44:5
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Samuel-16:1-13
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-15:4-7
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-16:16-34
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-1:12-19


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.


