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maandag 5 november 2018

De uitwerking van het beter leren kennen van Jezus 

Verlichting

Moge uw hart verlicht worden zodat u zult zien waarop u hopen mag… (Efeziërs 1:18)

De ‘dingen’ die we het meest waarderen, zijn vaak op zichzelf genomen onzichtbaar en niet-
materieel. Liefde, vriendschap, trouw, troost, waardering, respect. Natuurlijk, de uitingen van 
deze ‘zaken’ herkennen we en kunnen we aanwijzen of zelfs aanraken, maar we hebben het 
over fenomenen die in wezen ontastbaar en onzichtbaar zijn. 

Jakobus daagt ons uit in zijn korte brief: 'Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder 
daden; ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof.' (Jakobus 2:18) En Jakobus heeft natuurlijk 
gelijk: geloof moet zichtbaar worden in de praktijk van je leven, zoals trouw moet blijken uit je 
doen en laten en troost concreet kan worden door de begripvolle en bemoedigende woorden 
die je uitspreekt (of hoort), een warme omarming of een kus op je voorhoofd. Mooi dat je 
gelooft, maar maak het waar in de tastbare en zichtbare werkelijkheid van ons bestaan.

Geloven is niet een rare hobby van onzekere mensen met een ingebeeld Vriendje. Geloven is 
de kracht van mensen die weten dat ze niet zonder zin en betekenis leven, dat er achter en 
boven de zichtbare werkelijkheid een andere, hogere realiteit bestaat – dat alles wat tijdelijk is 
en belangrijk lijkt in het licht van de eeuwigheid veel van z’n betekenis en belang verliest. 
Geloven betekent dat er een licht in je hart wordt aangestoken zodat je gaat zien waar je op 
hopen mag.

Vandaag liep ik door het herfstbos. Ik zag een plaats waar beelden van hun sokkel getrokken 
zijn omdat de dieven meer waarde hechten aan brons dan aan kunst. Ik kan de beelden nog 
zien terwijl ze er niet meer staan. Ik zag een restaurant dat een brand heeft doorstaan. Het is 
beschadigd en aangetast, maar ik geloof dat het hersteld zal worden in oude glorie. Ik liep 
tussen struiken en bomen die hun bladeren laten vallen – ik zag genoeg dingen die me 
melancholisch of zelfs verdrietig zouden kunnen maken. Maar ik hoorde woorden die niet met 
stembanden werden uitgesproken. Ik hoorde ze vanbinnen – in mijn hart: “Zie, Ik maak alles 
nieuw.” (Openbaring 21:5)

Kan ik de lente al zien? Nee, niet met mijn ogen. 
Maar wel met de ervaring van mijn geloof.
Het licht is in mijn hart aangegaan. 
Ik kan zien waarop ik mag hopen.

Gebed
Heer, U bent mijn licht en mijn kracht.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Openbaring-21:5
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Jakobus-2:18
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Efeziers-1:18


dinsdag 6 november 2018

De uitwerking van het beter leren kennen van Jezus 

Licht in de duisternis

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. Die macht was ook werkzaam in Christus toen
God Hem opwekte uit de dood en Hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, 
hoog boven alle hemelse vorsten en heesters, alle machten en krachten en elke naam die 
genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige. (Efeziërs 1:18-21 NBV)

Vorige week ging de wintertijd in en dat betekende dat ik toen opeens in het donker naar huis 
reed uit mijn werk. Ik moet altijd een beetje wennen aan deze donkere periode van het jaar. 
Natuurlijk heeft het ook leuke kanten, want alle lichtjes die langzaam in de straten zullen 
verschijnen vind ik dan wel weer gezellig. Licht is van levensbelang. Daglicht, het licht van de 
zon, is letterlijk nodig om te leven.  

Paulus spreekt ook over ons hart dat verlicht mag worden, waardoor we zullen zien waarop we 
hopen. Als ons hart verlicht wordt, dan mag dat dus een hele positieve uitwerking hebben, 
want licht is goed. Als ons hart verlicht wordt, kunnen we dingen zien, die we in eerste instantie
niet zagen. Zoals de krachtige werking van Gods macht. Die macht is gigantisch, maar soms lijkt 
die macht zo ver weg, vooral in tijden van pijn, ziekte en lijden. Het is echter wel de macht die 
Jezus deed opstaan uit de dood. Hoe duister de wereld om ons heen kan lijken, onze God is een
God van licht. In Genesis, het eerste boek van de Bijbel, lezen we hoe God al in het begin van 
zijn schepping van de hemel en de aarde, het licht schept (Genesis 1:1-5). En op allerlei plekken
wordt over God en Zijn woord als ons licht gesproken (bijvoorbeeld Psalm 27:1, Psalm 
119:105). Maar ook Jezus noemt zichzelf het licht (Johannes 8:12). Als er dus Iemand is die ons 
hart kan verlichten, dan is het God/Jezus wel. Het is daarom zo belangrijk om ons steeds weer 
op Hem en Hem alleen te focussen door Hem dagelijks te zoeken in Woord en gebed. 

Gebed
Goede God, dank voor uw liefde en uw trouw. Dank dat U een God van licht bent en niet van 
duisternis. Dank dat we bij U mogen komen om verlicht te worden. Help ons, Heer, om steeds 
weer op U te focussen.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-8:12
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-119:105
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-27:1
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis-1:1-5
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Efeziers-1:18-21


woensdag 7 november 2018

De uitwerking van het beter leren kennen van Jezus 

Het echte geluk

3. Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Want voor hen is Gods 
nieuwe wereld.
4. Het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben. Want God zal hen troosten.
5. Het echte geluk is voor mensen die vriendelijk zijn. Want aan hen zal God de aarde geven.
6. Het echte geluk is voor mensen die doen wat God wil, en die dat het allerbelangrijkste 
vinden. Want God zal hun moeite belonen.
7. Het echte geluk is voor mensen die goed zijn voor anderen. Want God zal goed zijn voor hen.
(Matteüs 5 vers 3 t/m 7, BGT)

We willen allemaal gelukkig zijn of worden. Voor sommigen ligt het geluk misschien voor het 
oprapen. Voor anderen lijkt geluk heel ver weg.

De vijf verzen van vandaag komen uit een bijzonder gedeelte van de Bijbel: de Bergrede. Stel je 
eens voor dat Jezus zelf een preek in je kerk komt houden. Bijna 2000 jaar geleden heeft Jezus 
op een berg duizenden mensen toegesproken. Matteüs heeft deze toespraak vastgelegd in de 
hoofdstukken 5, 6 en 7.

Jezus begint te vertellen voor wie het echte geluk is. Wanneer ik dit zo lees, moet ik denken 
aan de preek van een week eerder. Daarin sprak Ann Voskamp over gebrokenheid, danken en 
uitdelen. Het verdriet van een gebroken leven kan volgens vers 4 juist leiden tot dat echte 
geluk. Dat begint met dankbaar zijn over alles waar je dankbaar voor kunt zijn. Het ligt 
misschien niet voor de hand om in moeilijke tijden te gaan danken. Maar juist in die situaties 
kan een houding van dankbaarheid je boven de situatie uit tillen.

Een volgende stap is om uit te delen aan anderen. Dat kan op veel manieren, bijvoorbeeld zoals
in de verzen 5, 6 en 7 door vriendelijk te zijn, door te doen wat God wil en door goed te zijn 
voor anderen. Ook dit lijkt moeilijk samen te gaan met een leven van gebrokenheid, maar Jezus
zegt dat dit uitdelen het mogelijk maakt dat God meer uitdeelt aan jou. Ook Ann Voskamp kon 
erover getuigen dat uitdelen in die omstandigheden je meer dan goed doet.

Ik ben zelf op de zondag van een preek vaak enthousiast. Maar de dagen daarna ebt het 
enthousiasme nogal eens weg. Ann gaf ons het idee om elke dag een paar dingen op te 
schrijven waarvoor je dankbaar bent. En om een paar mogelijkheden te noteren om uit te 
delen aan anderen. Dat idee vind ik te waardevol om te laten liggen. Wat denk je, zou dit ook 
voor jou iets zijn?

Gebedssuggestie
Heer, er is zoveel om dankbaar voor te zijn. Vandaag wil ik U danken voor al de voorbeelden 
van mensen voor wie het echte geluk is. Amen.

https://www.debijbel.nl/bijbel/BGT/Matteus-5:3-7


donderdag 8 november 2018

De uitwerking van het beter leren kennen van Jezus 

Hoe belangrijk kun je zijn of hoe bijzonder wil je het hebben?

18 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, 19 en hoe overweldigend groot de 
krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. 20 Die macht was ook werkzaam in 
Christus toen God Hem opwekte uit de dood en Hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn 
rechterhand, 21 hoog boven alle hemelse vorsten en heesters, alle machten en krachten en elke
naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige. 
(Efeziërs 1:18-21)

Dezelfde kracht/macht die in Jezus werkzaam was toen God Hem opwekte uit de dood, is die 
kracht ook voor ons? (andere vertalingen spreken over 'aan ons' en 'in ons') En de rijke luister... 
ook voor ons? Je kunt het je nauwelijks voorstellen. Wie zijn wij dan wel niet?! 
Als je zo denkt, dan kan ik daar – naar mezelf kijkend – goed inkomen, maar als we het hele 
eerste hoofdstuk van de brief aan de Efeziërs lezen, dan kun en mag je daar anders naar kijken. 
Ik pluk er even wat uit, maar raad je graag aan tijd te nemen om het hoofdstuk tot je te nemen.
Wat te denken van: God die ons met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. Ons 
voordat de wereld gegrondvest werd, vol liefde heeft uitgekozen, ons naar zijn wil en 
verlangen voorbestemd heeft om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, ons de 
bestemming heeft toebedeeld om onze hoop te vestigen op Christus. We zijn door ons geloof 
gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is als voorschot op onze 
erfenis, opdat allen die Hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods 
grootheid.

Als ik dat zo lees, kan ik anders kijken naar de luister en de kracht voor ons, aan ons, in ons. 
Omdat wij er niet de bron van zijn, het is niet begonnen bij onze goede wil, nee, Gód heeft het 
bedacht, gewild en gedaan! Wie zou niet dankbaar zijn als je beseft hoe groot die genade is?

Luister (= glans, schittering, voortreffelijkheid, eer, heerlijkheid), ik zie het niet bij mezelf en wat
te denken van onze geloofsgenoten die vanwege hun geloof worden vervolgd? Niet veel 
(aardse) heerlijkheid te bespeuren, maar we zúllen zien! 
De geweldige kracht uit de verzen 19 en 20 is niet alleen toekomstgericht (om straks net als 
Jezus uit de dood te worden opgewekt), maar nu al aanwezig om staande te blijven èn mensen 
om ons heen op het Leven te wijzen. Daar is bijzondere kracht voor nodig. Die in Jezus 
werkzaam was, maar ook in zijn leerlingen. In de evangeliën lezen we dat Jezus een aantal  
mensen op pad stuurt om de hele wereld te veroveren met een Boodschap. En het lukt nog 
ook. Zelfs nu nog, want de kracht van God is onuitputtelijk, Hij laat het op allerlei manieren 
zien. Want zou Zijn opdracht voor de wereld reëel zijn zonder Zijn kracht? We zien daarin hoe 
Romeinen 1:16 waarheid is: het Evangelie is Gods reddende kracht voor allen die geloven.

Om over na te denken
Waaraan denk jij bij luister en grote kracht van God voor ons? 
Wat kunnen 'gewone gelovigen' in hun 'gewone leven' daarmee? 

Gebed 
Heer, duizendmaal dank, alleen al voor wat we lezen in Efeziërs 1, maar ook voor de 
overweldigende kracht van het Evangelie die U ons wilt meegeven voor onderweg.   

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Efeziers-1
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen-1:16
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Efeziers-1
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Efeziers-1:18-21


vrijdag 9 november 2018

De uitwerking van het beter leren kennen van Jezus 

Gods overweldigende kracht woont in ons

God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en 
bezonnenheid. (2 Timoteüs 1:7)
.. zodat u zult zien (..) hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor 
ons die geloven. (Efeziërs 1:19)

In de afgelopen weken was ik met een aantal christenen op reis naar Nepal. Nepal is vooral 
bekend en geliefd bij ‘hikers’ en bij bergbeklimmers vanwege de Himalaya. Maar het is ook 
een land dat voor bijna honderd procent gewijd is aan de Hindoegoden. Voor veel mensen 
lijkt het een gezellige, vredelievende cultuur of religie. Misschien vanwege de vrolijk 
gekleurde vlaggenlijnen met vlaggetjes, die als ze door de wind bewogen worden, hun 
gebeden opzenden. 

Maar, hoewel de natuur adembenemend mooi is, is het land verre van gezellig. Het grootste 
deel van de bevolking gaat niet alleen gebukt onder armoede, maar ook onder de gedachte 
dat ze heel veel moet doen om niet verloren te gaan. Het is hard werken om de hemel te 
verdienen en alle regels en rituelen houden de mensen gevangen.

Eens waren wij ook gevangen. Door de zonde. En door onwetendheid. Maar door genade 
heeft God ons geroepen om zijn kinderen te worden. Zijn overweldigende kracht heeft de 
dood en de zonde voorgoed verslagen. Diezelfde bijzonder grote kracht woont in ons, als we 
ons leven aan Hem hebben gegeven. Niet om het voor onszelf te houden. Maar om rond te 
gaan, goed doende, zoals Jezus dat deed. Hij gaf ons de opdracht om het goede nieuws van 
het Evangelie te verkondigen. Om te zegenen en een ieder vrij te zetten die gevangen en 
gebonden is.

In Nepal mochten we veel van Gods overweldigende kracht aan het werk zien. Door onze 
woorden en handen heen. Mensen werden bevrijd en overgezet van de duisternis in het licht. 
De liefde en de waarheid van God brachten genezing naar geest, ziel en lichaam. 

Als wij onszelf beschikbaar stellen om door Gods Geest gebruikt te worden, mogen we 
werkelijk het licht van deze wereld zijn en het zout van deze aarde. Laten we ook vandaag dat 
wat we in Christus ontvangen hebben, doorgeven en delen, zodat Gods Koninkrijk steeds 
meer zichtbaar wordt in onze wereld die het Evangelie zo nodig heeft.

Gebed
Dank U, Heer, dat U de hoogste Heer en krachtige overwinnaar bent. Hier zijn wij: zend ons in 
de wereld, dichtbij of ver weg, om krachtig door U gebruikt te worden. Tot eer van uw grote 
Naam.  

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Efeziers-1:19
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Timoteus-1:7


zaterdag 10 november 2018

Afgelopen zondag sprak Orlando Bottenbley over ‘De uitwerking van het beter leren kennen 
van Jezus'. Bijbellezing: Efeziërs 1:18-21 (NBV)

Orlando sprak eerder dit jaar over 'De Heilige Geest leert ons Jezus beter kennen', vervolgens 
over 'Jezus kennen met hart en verstand' vanuit Efeze 1:18-21 en nu vanuit dezelfde lezing over
wat het door en door kennen van Jezus uitwerkt. 

Hij gebruikte daarvoor op het scherm dit schema:
- Zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu Hij u geroepen heeft (NBV)
- Zodat u zult zien hoe rijk de LUISTER is die de heiligen zullen ontvangen (vers 18 NBV) 
- Hoe overweldigend groot DE KRACHTIGE WERKING VAN GODS MACHT is voor ons die 
geloven. (vers 19 NBV)

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

Kun je zeggen dat je Jezus de afgelopen maanden beter bent gaan leren kennen? 
Zo ja, kun je benoemen waardoor je Jezus beter bent gaan leren kennen? 
En wat je meer van Jezus hebt geleerd? 

Rijke luister (= glans, schittering, voortreffelijkheid, eer, heerlijkheid) en de krachtige werking 
van Gods macht; wat voor inzicht heeft de preek van Orlando je hierover gegeven? 

***

Morgen zijn er in De Meerkerk diensten met dopen. 
Wigle Tamboer spreekt over Handelingen 16:25-34 – GNB. 
Titel: Stel uw vertrouwen op de Heer Jezus! 

GELOVEN BEGINT THUIS

Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en 
jongeren van morgen, zondag 11 november 2018. 

Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.

Peuters: Het verloren schaap (Lukas 15:4-7)
Kleuters: David en Bathseba (2 Samuël 11 en 12 tot en met vers 7) 
Onderbouw: Ruth en Naomi (Boek Ruth)
Bovenbouw: Jezus wordt gedoopt (Markus 1:1-11)
X-pact: in verband met de doopdienst zijn de jongeren in de grote zaal

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-16:25-34
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Marcus-1:1-11
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Ruth-1
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Samuel-11:11-27
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-15:4-7
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Efeziers-1:18-21


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.


