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maandag 15 oktober 2018

Aan alle heiligen…

De reden dat ik leef

Bijbel: Exodus 40:1-38
Trek Aäron zijn speciale kleren aan. En giet wat olie over zijn hoofd. Dan is hij heilig… (13a) 

Aan het einde van het boek Exodus heeft Mozes een hele klus om allerlei voorwerpen en 
mensen te heiligen. Dat deed hij door flink boenen, met olie overgieten en met mooi 
aankleden. De tabernakel, Gods heilige tent, was voorzien van de mooiste wandkleden en de 
duurste inrichting. 
Aäron, de broer van Mozes, werd samen met zijn zonen aangewezen om priester te zijn. Ook zij
kregen een grondige wasbeurt, trokken speciale kleding aan en moesten allerlei voorschriften 
volgen. Er was heel veel voor nodig voordat God bij mensen intrekt. Hij bleef op een afstand, 
alleen toegankelijk voor de happy few. 

Dat is in onze tijd wel anders, zo lijkt het. God is voor ons, naast ons en om ons heen. Het 
telefoonnummer van God is dubbel 5. Dat leren wij onze kinderen verwijzend naar twee 
gevouwen handen; alles wat je nodig hebt om met God te kunnen praten. Het lijkt wel alsof 
God anders is, warmer, dichtbij. 

Wat alles veranderde is de komst van Jezus. Door zijn lijden, sterven en opstanding is de weg 
naar God vrij. Het ‘het is volbracht’ aan het kruis maakt het heiligingsritueel uit het Oude 
Testament overbodig. God had zijn Zoon ervoor over om het contact, de omgang met zijn 
mensen te herstellen. Als je dit gelooft, als je je leven aan die God toevertrouwt, ben je 
geheiligd. Je hoort vanaf dat moment bij ‘alle heiligen’ uit Filippenzen 1. En als heilige heb je 
toegang tot God. 

Wat bezielt God? Waarom al deze moeite voor ontrouwe, zondige mensen? 

In de Bijbel zijn daar verschillende redenen voor aan te wijzen. Eentje is omdat Hij van ons 
houdt. Hij schiep ons, wij zijn door Hem gewild. Aan die onvoorwaardelijke liefde kunnen wij 
niets veranderen.

Maar voor God is het niet klaar als zijn liefde jou bereikt heeft. In deze nogal ik-gerichte tijd 
vergeten we soms dat het God te doen is om alle mensen. Het is Gods bedoeling dat jij samen 
met alle heiligen bijdraagt aan de verkondiging van het Evangelie, de groei van zijn Koninkrijk. 
Het is een andere dringende reden voor God om ons te heiligen. God heeft met zijn 
onvoorwaardelijke liefde behalve jou ook alle mensen in jouw omgeving op het oog. Zijn liefde 
voor jou en voor jouw leefwereld, het is de reden dat je leeft. 

Gebed
Heer, zaai uw woord, plant het diep in ons. Zodat Christus licht in ons zichtbaar is, onze daden 
maakt tot getuigenis. Voltooi in mij wat Uw hand begon tot Uw heerlijkheid. 
(Naar Opwekking 689)

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-1
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Exodus-40:13
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Exodus-40:1-38


dinsdag 16 oktober 2018

Aan alle heiligen…

Gods werk een goed begin

'Vanouds heeft niemand gehoord of waargenomen door het oor, en geen oog heeft het gezien, 
behalve U, o God, die werkt voor degene die op Hem wachten.' (Jesaja 64:4)

“Denk je goed na als je eraan begint of je het kunt afmaken?”, vroeg mijn vader als ik weer aan 
iets nieuws begon in mijn studie– of loopbaantijd. En hij haalde daar nog graag deze tekst bij 
van Lukas 14:28: “Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de kosten 
berekenen om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw”. Ik was al diverse keren in mijn 
leven vastgelopen in opleiding en baan en van richting veranderd. Zou het deze keer wel 
lukken?

Paulus is in Filippenzen 1:6 overtuigd, er zeker van, dat God het werk dat Hij in ons is begonnen
zal voltooien. Dat geeft houvast in je leven, maar hoe moeilijk dat te verbinden met je eigen 
levensverhaal. Ik zocht naar een verbinding tussen mijn leven en Gods goede werk in mij. Soms
was ik het kwijt en zag ik die rode draad in mijn leven niet meer. Hoe zou ik tot mijn 
bestemming komen en had dat iets te maken met Gods goede werk in mij? Veel later ontdekte 
ik dat die rode draad het fundament geworden was in mijn leven, namelijk de Rots Jezus waar 
mijn zekerheid op was gebouwd. Bijna onzichtbaar werk diep in je, wat je dan ineens ontdekt. 

Herkennen we dat rolmodel ook niet in de Bijbelse figuren? Hoe werkt God eigenlijk in ons 
leven? Hoe leren we dingen? 
Dirk Jongkind noemde vorige week het rolmodel als leermodel. Ik heb geen onderwijskunde 
gestudeerd maar het is bekend dat we veel leren door voorbeelden in ons leven. Paulus was 
dat voor de Filippenzen. Maar kijk ook eens naar andere Bijbelse figuren; denk aan Jozef, David,
Mozes. Gewone mensen in wie we zien hoe God werkt. Jozef zegt aan het eind van zijn leven in
Genesis 50:20: “Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft het 
ten goede gedacht…” Het kwade ten goede gekeerd. Gods werk voltooid, een volk behouden 
voor hongersnood, door tegenslag heen in Jozefs leven. Dat kan je helpen als je zelf met 
tegenslag te maken krijgt. 

Spelen wij daarin dan helemaal geen rol? Ja natuurlijk wel. Paulus zal later schrijven in 
Filippenzen 2:12-13: “Blijf u inspannen voor uw redding en doe dat met diep ontzag voor God, 
want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem 
behaagt”. Paulus dankte de Filippenzen dat ze vanaf het begin deelnamen aan het verspreiden 
van het Evangelie. Dat was weliswaar Gods werk in hun leven maar ze stelden zich beschikbaar 
voor Hem.

Gods werk is zeker een goed begin, maar we worden niet uitgeschakeld, we zijn 
medearbeiders.

Gebedssuggestie
’t Werk van God is niet te keren omdat Hij erover waakt. (Uit Opwekking 167) 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-2:12-13
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-14:28
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis-50:20
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Jesaja-64:4
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-1:6


woensdag 17 oktober 2018

Aan alle heiligen…

Vasthouden en loslaten

Ik ben ervan overtuigd dat Hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de 
dag van Christus Jezus. (Filippenzen 1:6)

Wanneer begint de geloofsopvoeding? Zodra je weet dat er een kind op komst is. Als ouder 
mag je al danken en bidden voor het ongeboren kind. Ik geef je de raad om ook gelijk te bidden
voor de taak die jou wacht als ouder. 

Heb ik recht van spreken? Ach, ik kom uit een gezin van acht en mijn ouders hebben ons 
allemaal het geloof meegegeven. Nooit hebben ze het iets aan ons opgedrongen. Het waren 
geen perfecte mensen, geen perfecte ouders, geen perfecte geloofsopvoeders. Maar ze waren 
wel echt en hun verlangen om hun persoonlijke geloof aan ons door te geven was eveneens 
echt. Dat weet je als kind, dat zie je, dat ervaar je.

Mijn vrouw en ik zijn gezegend met drie kinderen. Twee zijn uitwonend en zelfstandig, een is 
volwassen maar woont nog thuis. Het is heel snel gegaan allemaal. Je hoort dat ouders vaker 
zeggen, maar ik kan het nu uit eigen ervaring bevestigen. Je maakt die jaren van klein tot groot 
heel intensief mee, maar de tijd glipt door je vingers en voor je het weet kijk je erop terug. Ik 
zeg het niet om somber te doen, wij zijn er als ouders altijd voor onze kinderen geweest en dat 
blijft zo. Ik ben God dankbaar dat Hij ons kinderen heeft toevertrouwd en dat we op onze beurt
ook het geloof mochten doorgeven.

Je kunt het geloof voorleven. Je kunt je kinderen meenemen maar zondagsschool en kerk. Je 
kunt ze op een christelijke school doen en naar bijbelclub en kring sturen. Maar uiteindelijk heb
je geen zeggenschap over de geloofskeuzes die zij in hun eigen hart maken.

In mijn ervaring is opvoeden voor de ouders een lange les in vasthouden en loslaten. Wij 
hebben onze kinderen in de geloofsgemeenschap opgedragen. Zelf hebben ze zich laten dopen.
Onze directe invloed is voorbij, denk ik.
Kan ik mijn kinderen in geloofsopzicht loslaten? Ik blijf voor hen bidden en ik geloof ook met 
heel mijn hart dat onze hemelse Vader hen vasthoudt. Hij zal het goede werk dat Hij in hun 
leven begonnen is niet loslaten maar voltooien op de dag van Christus Jezus.

Gebed
Vader, ik vertrouw U. U bent ook de Vader van onze kinderen!

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-1:6


donderdag 18 oktober 2018

Aan alle heiligen…

De hoogste roeping

Luister naar Mij, jullie die mijn gerechtigheid kennen, volk dat mijn wet in het hart draagt. 
Wees niet bang voor de hoon van mensen, stoor je niet aan hun spot. Want ze vergaan zoals 
een gewaad door motten, zoals wol door mottenlarven. Maar mijn gerechtigheid zal voor altijd 
blijven, de redding die Ik breng, duurt van geslacht op geslacht. (Jesaja 51:7,8) 

Wat gaat er mis als de mensen die God nog niet kennen, alleen aan de honderden auto’s op 
zondag bij een boerderij in de polder kunnen zien dat er een kerk is? Waar is de kerk gebleven 
als het zondagmiddag geworden is en de parkeerplaatsen weer leeg zijn? Waar is Jezus 
zichtbaar op maandag en op dinsdag? 

Wij zijn hier maar een korte tijd op aarde. Net als onze buren in de straat, onze collega’s, en de 
mensen in de rij bij de kassa. Stof zijn wij. En tot stof zal ons lichaam vergaan. Maar wij weten 
gelukkig dat we een nieuw lichaam krijgen. En dat we straks met Christus mogen regeren op de
nieuwe aarde. Dat we eeuwig leven hebben gekregen, als we in Hem geloven en Hem 
daadwerkelijk volgen. Maar weten de mensen om ons heen dat zij ook zo’n mooie toekomst 
kunnen hebben?

Er ligt een hoge roeping op ons leven. Maar de dagen vliegen voorbij. En we laten ons zo 
makkelijk verleiden om bezig te zijn met ‘dode werken’. Dat zijn zaken die op zich mooi en goed
kunnen zijn, maar die geen enkele eeuwigheidswaarde hebben. Alleen Gods woord en mensen 
hebben eeuwigheidswaarde! Al het andere zal vergaan. 

Wat mag het ons kosten om alles ‘wat geen Leven brengt’ los te laten? En om ons (weer) te 
gaan gedragen als koningskinderen met een hoge roeping? Het betekent in elk geval dat we 
onze angst moeten overwinnen om belachelijk gevonden te worden. Jezus heeft ook angst 
gevoeld. Maar Hij liet zich uitlachen, bespotten, en zelfs doden, om ons te redden. Daarna gaf 
Hij zijn Geest vol kracht aan ons om Hem te volgen en te kunnen doen wat we moeten doen. 

Uit onszelf kunnen we het niet. Maar in Hem kunnen we alles. Ook zichtbaar zijn als gemeente. 
Iedere dag van de week. Laten we daarom steeds weer opstaan, ons bekeren van alle dode 
werken, en de ander geven waar elk mens in zijn hart naar verlangt: een boodschap van liefde, 
en genezing van afwijzing en veroordeling. De boodschap dat Jezus de enige Weg is om gered 
te worden van alles wat met dood en ellende te maken heeft.

Gebed
Heer, hier ben ik. Vul mij met uw Geest en gebruik mij vandaag. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Jesaja-51:7-8


vrijdag 19 oktober 2018

Aan alle heiligen…

Eensgezind verschillend op de Weg van het Evangelie  

Aan alle heiligen in Filippi die één zijn in Christus Jezus. Dat (danken en bidden voor u) doe ik vol
vreugde, omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het 
Evangelie. Ik ben ervan overtuigd dat Hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal 
voltooien op de dag van Christus Jezus. (Filippenzen 1:1,5,6)

In Johannes 17 lezen we hoe Jezus voor zijn leerlingen tot zijn Vader bidt: “Heilige Vader, 
bewaar hen door uw naam, de naam die U ook aan Mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals 
wij één zijn. (vers 11) Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo 
ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden.” (vers 21)
Als je deze woorden die Jezus met zijn Vader deelt, leest, besef je met wat voor een 
compliment Paulus zijn brief aan de Filippenzen begint: Jullie die één zijn in Christus. 
(Filippenzen 1:1) Hartenwens van Jezus! Een paar verzen verder zegt Paulus hoe blij hij is dat 
allen vanaf dag één hebben bijgedragen aan de verspreiding van het Evangelie. Zouden ze - 
zoals de leerlingen door Jezus werden uitgezonden - allemaal aan straatevangelisatie hebben 
gedaan? Zou best kunnen, maar het hoeft m.i. niet alleen zo gegaan te zijn. Zegt vers 21 
hierboven niet over de éénheid in de Vader en de Zoon dat dat een enorm evangelisatiemiddel 
is? ('opdat de wereld gelooft') 

In het Meerkerknieuws staan altijd geloofsverhalen van mensen die zich op allerlei 
verschillende manieren door Jezus en de gemeente voelden aangetrokken. En wat is het mooi 
dat er in gemeenten zoveel verschillende gaven en talenten zijn dat niet alleen een bepáálde 
groep zich aangesproken zal voelen. En niet alleen leden met een bepáálde kwaliteit iets 
kunnen betekenen voor de verspreiding van het Evangelie. 

Als ik dit zie, ben ik zo blij dat ik deel van een gemeente kan en mag zijn. Een verademing! 
Waarom? Omdat ik het heel belangrijk vind dat het Evangelie verkondigd wordt, maar ik - net 
als anderen - niet toegerust ben om alles te kunnen doen wat vereist is. Wie is een prediker èn 
evangelist en bidder, jongerenleider, dienaar, herder, profeet, schoonmaker, bemoediger, dia-
konale medewerker, muzikant, kringleider, vluchtelingenhelper, parkeerman, BHV-er, diensten-
samensteller, oudste, kaartenstuurder, technicus, en … noem maar op, wie is dat? Niemand 
toch? God geeft de gaven naar dat het goed is; waardoor alle heiligen kunnen bijdragen aan de 
evangelieverkondiging, die mensen op zoveel verschillende manieren tot Jezus en Zijn 
gemeente kan leiden. Het hoogste goed; wat een geluk dat we dat mogen delen en we dat 
samen mogen doen. 

Om over na te denken
God zal het werk dat Hij bij u begonnen is, voltooien op de dag van Christus Jezus. 
Wat zegt het jou dat God aan het begin staat èn meewerkt tot aan de voltooiing ervan? Als je 
kijkt naar evangelieverkondiging op een heel brede manier, wat zijn dan gaven die bij jou  goed 
tot hun recht komen of nog kunnen komen?

Gebed
Heer, ik dank U voor alle 'heiligen' in de gemeente en de gaven die we samen hebben 
ontvangen om mensen tot U te brengen. Amen. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-17:21
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-17:11
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-17
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-1:1-6


zaterdag 20 oktober 2018

Afgelopen zondag sprak Wigle Tamboer over Filippenzen 1:1-6 (NBV).
Titel van de dienst: Aan alle heiligen… 

De nadruk in Wigles preek lag op het woord 'alle heiligen'. De eerste gemeente in Europa blijkt 
een gemêleerd gezelschap, met o.a. een Aziatische zakenvrouw (Lydia), een Griekse slavin en 
een gevangenisbewaarder (Handelingen 16:11-34). 

Paulus zegt in de brief aan de Filippenzen mooie dingen over 'alle heiligen'. Onder andere dat 
ze allen hebben bijgedragen aan de verkondiging van het Evangelie en dat vanaf de eerste dag!
Onze eerste en hoogste roeping is en blijft om als deel van 'alle heiligen' bij te dragen aan de 
verkondiging van het Evangelie. Oftewel om bij te dragen aan de vervulling van de 
Zendingsopdracht dat alle volken van het brede spectrum van de mensheid tot geloof komen 
en gered worden door Jezus. 

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

Heiligen... we weten dat God heilig is, misschien is dat een van de redenen dat we het moeilijk 
kunnen vinden om ook heilig genoemd te worden, maar heilig heeft ook het aspect in zich van  
'voor God apart gezet'. Wat zegt het jou dat je als volgeling van Jezus 'apartgezet' bent en in 
zijn gemeente dus 'samen apartgezet' bent? 

Voel je je deel van 'alle heiligen' die als hoogste roeping hebben bij te dragen aan de 
verkondiging van Gods kostbare Evangelie? Zo ja, op welke manier? Zo nee, is er iets wat jou   
belemmert en is dat iets waar je wat aan zou willen en kunnen doen? 

Paulus noemt in zijn dankzegging aan de Filippenzen hun trouwe bijdrage vanaf de eerste dag. 
Wat zegt het jou dat ze al vanaf de eerste dag hun bijdrage daarin gaven? 

God zal het werk dat Hij bij u begonnen is, voltooien op de dag van Christus Jezus. (Filippenzen 
1:6) Hoe bid en merk je dat God aan het begin staat èn meewerkt tot aan de voltooiing? 

***************
Morgen spreekt Patrick van der Laan over Johannes 18:1-11 (NBV). 
Titel: Leg je zwaard neer en pak het op. 

GELOVEN BEGINT THUIS
Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en 
jongeren van morgen, zondag 21 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 kostbare parel, Matte  ü  s 13:45-46
Kleuterbouw: David en Goliath, 1 Samu  ë  l 17; aan te leren tekst: Psalm 44:5
Onderbouw: De kinderzegening, Marcus 10:13-16
Bovenbouw: Woord; het begin van de wereld, De toren van Babel, Genesis 11:1-9
X-pact: Gods stem verstaan

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Samuel-17
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-16:11-34
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-44:5
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Marcus-10:13-16
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-13:45-46
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-18:1-11
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis-11:1-9
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-1:1-6


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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