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maandag 22 oktober 2018

Leg je zwaard neer en pak het op

Door de kracht van de heilige Geest

Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u 
een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn. (…) Dit heb Ik tot u gesproken, 
terwijl Ik nog bij u verblijf; maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn 
naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb. 
(Johannes 14:15-16, 25-26 – NBG)

Afgelopen zondag was een opdrachtdienst. Negen kinderen mochten de zegen van God 
ontvangen. Opdrachtdiensten zijn vaak feestelijk, de blijdschap en dankbaarheid spat van de 
ouders af. En dat is mooi, want de ouders geloven dat zij hun kindje als geschenk van God 
hebben gehad. Tegelijkertijd kan zo’n dienst ook heel pijnlijk zijn. Want er zijn ook mensen bij 
wie hun kinderwens (nog) niet in vervulling is gegaan. Of  ouders die een kind hebben 
verloren... En voor weer anderen ligt een kinderwens weer anders, omdat ze graag een partner
zouden willen, maar deze nu (nog) niet hebben. We zijn een grote gemeente, bestaande uit 
veel verschillende mensen en verschillende generaties. Mooie momenten voor de een, kunnen 
pijnlijke momenten voor de ander opleveren en andersom. 

Patrick van der Laan sprak afgelopen zondag over het belang van overgave aan Jezus. Als je niet
start met de overgave, kom je bedrogen en uitgeput uit de strijd. Dat mag een belangrijke les 
zijn, maar dat klinkt tegelijkertijd ook makkelijker dan het is. Want het zit op de een of andere 
manier in ons om zelf te willen strijden en misschien, misschien als we helemaal geen andere 
uitweg meer zien om dan Jezus een keer te zoeken. Jezus daagt ons echter uit om Hem veel 
eerder te zoeken, vóórdat je begint met de strijd. En omdat God al wist dat dit lastig voor ons 
is, heeft Hij ons onder andere zijn heilige Geest gegeven. De heilige Geest wil ons troosten, 
maar wil ons ook helpen, Hij wil ons kracht geven. God weet hoe zwaar onze lasten en zorgen 
kunnen zijn en we hoeven het niet alleen te doen. We mogen door de Heilige Geest ons 
overgeven aan Jezus om vervolgens te kunnen strijden. Dat wil niet zeggen dat alle 
moeilijkheden in onze levens opeens makkelijk worden, maar het mag ons wel rust geven. En 
vervolgens nieuwe kracht om verder te strijden. 
 
Gebed
Vader, dank voor uw Zoon Jezus, dank dat Hij ons antwoord mag zijn op alles, hoe ingewikkeld 
dat soms ook kan zijn. Help ons door uw Geest om ons steeds weer over te geven aan Jezus. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-14:15-26


dinsdag 23 oktober 2018

Leg je zwaard neer en pak het op

Bid en werk

Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, 
en bid onophoudelijk. (Romeinen 12 vers 12)

'Ora et labora' zijn de bekende Latijnse woorden voor 'Bid en werk'. Weet jij waar deze 
uitdrukking in de Bijbel staat? Hij staat er niet in. De uitdrukking is afkomstig van Sint 
Benedictus, die stelde dat bidden en werken elkaar in het klooster konden aanvullen.

De afgelopen maanden bid ik veel. Ik vraag God om genezing voor mijn zoon. En soms denk ik 
dat hoe meer werk ik van mijn gebed maak, hoe groter de kans is dat God mijn gebed verhoort.
Maar dan realiseer ik me weer dat ik Gods genade niet kan verdienen. Dat ik uit mijzelf niets 
kan toevoegen aan die onverdiende gunst van God. Geen bid en werk, maar bid en wacht af.

Met zijn regel 'bid en werk' bedoelde Benedictus niet dat werken helpt om gebeden verhoord 
te krijgen. Hij bedoelde dat het goed is om een tijd van bidden af te wisselen met een tijd van 
werken. 

Een paar honderd jaar vóór Benedictus, schrijft Paulus zijn brief aan de Romeinen. In hoofdstuk
12 geeft hij veel aanwijzingen voor het geloofsleven van alledag. In vers 12 schrijft hij 'bid 
onophoudelijk'. Waar Benedictus pleit voor afwisselend bidden en werken, lijkt Paulus te 
zeggen dat we 100 procent van onze tijd moeten bidden. Andere vertalingen maken echter 
duidelijk dat Paulus het hier heeft over het volhouden om te bidden. Niet opgeven dus. Dat kan
(en moet ook) samengaan met andere dingen doen. In hetzelfde vers noemt Paulus een paar 
van die andere dingen: 'Wees verheugd door de hoop die u hebt' en 'wees standvastig wanneer
u tegenspoed ondervindt.'

Met dit vers krijgt 'bid en werk' voor mij een nieuwe lading. Het anker van hoop helpt mij om 
stand te houden in de storm en het vol te houden om te bidden. Bidden is me overgeven aan 
God, maar niet met mijn handen over elkaar.

Om over na te denken
Ben jij meer een bidder of een werker?

Gebedssuggestie
Heer, dank U dat ik 24 uur per dag in gebed bij U terecht kan. En dank U dat ik 24 uur per dag 
blij kan zijn over de hoop die U geeft. Amen.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen-12:12


woensdag 24 oktober 2018

Leg je zwaard neer en pak het op

Ontdek Jezus en je zult de Waarheid ontdekken 

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. (Romeinen 10:17) 

In Matteüs 16:21 had Jezus gezegd dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten 
lijden (…) en dat Hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden 
opgewekt. Petrus had zich sterk verweerd en gezegd dat dat zeker niet zou gebeuren. Jezus had
hem streng terecht gewezen in de zin van: 'wees geen tegenstrever (satan), je denkt niet aan 
wat God wil maar aan wat de mensen willen.' 
Maar wat lazen we zondag in Johannes 18:1-11? Dat wat Jezus heeft aangekondigd nu staat te 
gebeuren en dat Petrus het eigenhandig met geweld wil tegenhouden... 

Petrus kon het echt niet over zijn hart verkrijgen om zijn Meester over te leveren en te laten 
lijden. Dan nog liever zelf kansloos het onderspit delven. Kansloos want hij gaat in z'n eentje 
het legertje bewapende soldaten te lijf. Hij hakt met z'n zwaard Malchus' oor af. Jezus herstelt 
het oor en zegt Petrus dat zwaard weg te doen. Het stond Gods plan in de weg. Wij hebben een
ander zwaard dat Gods plan bekendmaakt en ondersteunt, het zwaard van de Geest: het 
Woord (Efeziërs 6:17) en Hebreeën 4:12 zegt: Want levend is het woord van God, en scherper 
dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar 
raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.

Als het niet zo ernstig was zou je erom kunnen glimlachen: het geloof is uit het horen, maar 
Petrus hakt uitgerekend het oor eraf. Niet vreemd dat Jezus dat direct herstelt... 
Petrus is een mooi mens, een echt mens. Dus ook met fouten, net als wij. De Bijbel is een 
eerlijk boek, dat feiten niet verdraaid, verfraaid of laat verdwijnen. Maar de Bijbel laat vooral 
zien wie en hoe God, Jezus en de heilige Geest zijn. En dat te kennen is pure rijkdom. Het niet 
kennen is (dus) een gemis. Waar houd je je aan vast als je de Waarheid niet kent? Dat mensen 
God niet kennen, kan veel redenen hebben. Bijvoorbeeld omdat niemand hen over Hem 
vertelde en ook Hem niet op andere wijze liet zien. Het zou zomaar kunnen.

Patrick zei zondag: “Ontdek Jezus en je zult de Waarheid ontdekken.” Met een verwijzing naar 
ons missie statement kunnen we er aan toevoegen: Ontdek Jezus en je zult de Waarheid 
kunnen doorgeven. 

Om over na te denken
De redding die Jezus biedt is juist niet door te strijden maar door over te geven… aan Hem. De 
grote vraag is: Kun je dat? Waarom is dat voor jou moeilijk, of gemakkelijk?

Gebed
Heer, ik houd van U, maar soms kan ik uw Evangelie zo in de weg staan, zelfs met de beste 
bedoelingen. Vergeef me en geef herstel aan wie ik tekortdeed. Help me alert te zijn en uw 
woord met me mee te dragen – om uit te leven en uit te delen. Amen. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Hebreeen-4:12
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Efeziers-6:17
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-18:1-11
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-16:21
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen-10:17


donderdag 25 oktober 2018

Leg je zwaard neer en pak het op

We kunnen niets doen...

“Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht 
dragen. Maar zonder Mij kun je niets doen:” (Johannes 15:5)

Niets doen, met je armen over elkaar? Nee, dat was ik niet gewend. Ik kom uit een groot gezin 
en je moest allemaal aanpakken. Trouwens verantwoordelijkheid, taken op je nemen was niet 
vreemd voor me, ook niet in de kerk. Later ontdekte ik dat dat een manier van bezig zijn was 
die zeker zijn grenzen had. Toen ik een burn-out kreeg werd ik letterlijk stilgezet. Herkenbaar 
patroon in onze tijd, zelfs voor jonge mensen; we leven in een maatschappij waar de lat hoog 
ligt en we juist veel moeten presteren.

En dan, niets doen of sterker nog: “Zonder Mij kun je niets doen.” Staat dat niet haaks op onze 
levensstijl? En Johannes is niet de enige die dat hier neerschrijft. Je ziet het in Oude Testament 
en ook bij Paulus in het Nieuwe Testament. Denk eens aan de volgende woorden:
'Vergeefs is het dat je vroeg opstaat, je laat ter ruste legt, je aftobt voor wat geen brood is, Hij 
geeft het zijn lieveling in de slaap.' (Psalm 127:2b) en
'Nee, ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind op de arm van zijn 
moeder, als een kind is mijn ziel in mij.' (Psalm 131:2)
We hebben afgelopen zondag een opdrachtdienst gehad. Mooi zo’n moment, je kind rustend in
je armen voor Gods gezicht brengen, als het ware over te geven in Gods armen. Voor het de 
wijde wereld intrekt, beschermd, geborgen voor tijd en eeuwigheid. 

Maar hoe doen we dat als we ouder worden, die overgave? De tekst uit het Johannes Evangelie
komt uit het verhaal over de wijnstok en de ranken. De rank draagt alleen maar vrucht in 
verbondenheid met de wijnstok. En zo, zegt Jezus, dragen wij vrucht als we in Hem blijven en in
zijn Woord(en).

Paulus zegt in 1 Korintiërs 15:10: 'Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben. En zijn genade in
mij is niet zonder uitwerking gebleven. Integendeel, ik heb harder gezwoegd dan alle andere 
apostelen, niet op eigen kracht maar dankzij Gods genade.'

Stil zitten, handen in de schoot, het verhaal van Paulus lijkt er niet op en toch…'alleen dankzij 
zijn genade... niet op eigen kracht...  alles wijst naar God terug.
In 2 Korintiërs 3:5 staat: 'Niet dat wij vanuit onszelf zo bekwaam zijn dat we dit als ons eigen 
werk kunnen beschouwen, onze bekwaamheid danken we aan God.'

Dat maakt Paulus nederig over het werk dat hij verricht heeft. Gods bekwaamheid, Zijn gaven 
en - zoals Johannes verder zal gaan - : door gebed. Niets doen uit onszelf, ja, maar wel vanuit 
een intensief en gericht gebed tot God.
Vrucht als resultaat geen doel op zich, maar gericht zijn op God, zijn werk in en door ons heen.

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

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Korintiers-3:5
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Korintiers-15:10
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-131:2
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-127:2
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-15:5


vrijdag 26 oktober 2018

Leg je zwaard neer en pak het op

Zoeken naar de bekende Weg 

Jezus wist precies wat er met Hem zou gebeuren. Hij liep naar hen toe en vroeg: “Wie zoeken 
jullie?” Ze antwoordden: “Jezus uit Nazaret.” “Ik ben het”, zei Jezus. (Johannes 18:4 NBV)

Onlangs had ik een werkafspraak in Hilversum. Mijn werk vergt veel van me. Ik vind het leuk, 
maar ik moet oppassen dat ik niet te veel hooi op mijn vork neem. Daarom neem ik bewust 
pauzes en loop ik vaak een stukje om beweging en rust te krijgen.  

Onlangs passeerde ik vanuit Hilversum richting Hoofddorp het bord ‘Naarden Vesting’. Dat is 
een mooie plek om even de auto te parkeren en een rondje te lopen voordat ik straks thuis 
weer achter het computerscherm duik, besloot ik. 

Ik liep het centrum van de kleine, omwalde plaats binnen. Daarna begon ik aan mijn wandeling 
over de bolwerken.  

De herfst is begonnen, de bladeren verkleuren en beginnen te vallen. Er is veel te zien in deze 
tijd. Een omloop rond een plaats is sowieso aardig om te doen. Je moet natuurlijk een plaats 
uitzoeken die niet te groot is. Ik vind het een mooie manier om ‘wandelend te bidden’.   

Aan het eind van mijn rondgang stond een man met een microfoon te wachten. Hij sprak mij 
aan en vertelde dat hij een radioprogramma maakte. Ik weet nog steeds niet of dit echt zo was,
maar er volgde in elk geval een geanimeerd gesprek. 

Hij wilde weten waarom ik daar liep, zo alleen over de bolwerken. Ik vertelde hem dat ik een 
pauze had ingelast, dat ik genoot van de natuur en van de beweging die een druk mens nodig 
heeft. Ook vertelde ik hem dat ik bij de EO geweest was, dus het gesprek ging al gauw over het 
geloof. 

‘Ik ben katholiek opgevoed maar ben me gaan verdiepen in Oosterse spiritualiteit’, zei de man. 
Ik kreeg vervolgens de gelegenheid om mijn getuigenis te geven en hoop nu maar dat dit 
inderdaad op radio NH geweest is! En anders was het alleen voor deze man bestemd… 

Om over na te denken 
Sommige mensen draaien eromheen of werpen bolwerken op. Ze zoeken alternatieve routes 
ver weg. Maar Jezus is niet onduidelijk. Hij is de bekende Weg naar God. Een goed verstaander 
weet wat Hij bedoelde toen Hij zichzelf als IK BEN voorstelde. Volg Hem. 

Gebed 
Heer Jezus, U bent de enige Weg naar het Vaderhart van God.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-18:4


zaterdag 27 oktober 2018

Afgelopen zondag sprak Patrick van der Laan over Johannes 18:1-11 (NBV) 
Titel van de dienst: Leg je zwaard neer en pak het op

In Johannes 18 lezen we dat Jezus uitgeleverd gaat worden. Petrus kan dat niet verkroppen, 
pakt het zwaard en hakt het oor van Malchus af. Jezus herstelt het oor en laat zich 
gevangennemen om gehoor te geven aan Gods plan voor de mensheid. 
Het was zo moeilijk voor Petrus om Jezus te zien lijden, maar ook om zich aan Gods plan over 
te geven waar dat niet strookte met zijn karakter en eigen inzichten. 
Patrick zei: Ontdek Jezus en je zult de Waarheid ontdekken. De redding die Jezus biedt is juist 
niet door te strijden maar door over te geven… aan Hem. 
De eerste, meest fundamentele vraag die we moeten, stellen is: Wie je Jezus? Alle andere 
vragen zullen, na beantwoord te zijn, weer nieuwe vragen opbrengen maar als je weet wie 
Jezus is, dan doen heel veel andere vragen er niet meer toe. Voor een ieder die denkt zijn/haar 
redding bij elkaar te kunnen strijden… start met de overgave aan Hem om niet ‘bedrogen’ uit te
komen.   
*** 
Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag? 

Wie is Jezus voor jou? Is dat een basis voor je levenshouding geworden? Zo ja, op welke 
manier? Zo nee, wat vind je moeilijk om Jezus en zijn leer tot je basis voor het leven te maken? 
Kun je dat delen met mensen om er verder over te spreken? Wil/durf je dat? Aan wie denk je? 

Heb jij weleens meegemaakt dat je - waarschijnlijk ondanks de beste bedoelingen - God voor 
de voeten liep? Hoe ben je daar achtergekomen en mee omgegaan? Jezus herstelde Malchus, 
heb jij ook iets van herstel door Jezus meegemaakt? 

Petrus wilde Jezus met veel moed en brute kracht helpen, terwijl die net zijn Goddelijke kracht 
en macht heeft laten zien: door alleen zijn woord deinsde het leger achteruit en viel op de 
grond. Tegen Petrus zei Hij: “Weet je niet dat Ik mijn Vader maar te hulp hoef te roepen en dat 
Hij Mij dan onmiddellijk meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking zou stellen?” 
(Matteüs 26:53) Waaraan denk jij bij Gods kracht en macht? In hoeverre is dat 'n steun voor je?

Heb jij je overgeven aan Hem? 
***************
Morgen spreekt Ann Voskamp over 'De weg van een gebroken leven'.
Bijbeltekst: Romeinen 8:32 (NBG51). 

GELOVEN BEGINT THUIS
Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en 
jongeren van morgen, zondag 28 oktober 2018. 
Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.

Peuters: Verhaal 1 Het verloren schaap, Lukas 15:4-7 
Kleuterbouw: David en Saul, 1 Samuël 18. Aan te leren tekst: Psalm 44 vers 5. 
Onderbouw: God is de maker van leven, Hanna krijgt een zoon, 1 Samuël 1:1-20 
Bovenbouw: Gebed;  Jezus wordt gedoopt, Markus 1:1-11
X-pact: Wie ben ik, n.a.v. Verhaal van Jozef, Genesis 37

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBG51/Romeinen-8:32
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis-37
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Marcus-1:1-11
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Samuel-1:1-20
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-44:5
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Samuel-18
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-15:4-7
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-26:53
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-18:1-11


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.


