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maandag 12 november 2018

Stel uw vertrouwen op de Heer Jezus! 

Dopen … en wat voorafgaat

“Kijk, water! Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden?” Filippus zei: “Indien u gelooft met 
heel uw hart, is het toegestaan” en hij antwoordde: “Ik geloof dat Jezus de Christus de Zoon 
van God is.” (Handelingen 8:36,37)

Zo spontaan zal het bij de dopelingen van afgelopen zondag wel niet gegaan zijn, meestal gaat 
er heel wat aan vooraf.

De opdracht tot dopen gaf Jezus al vroeg mee aan zijn discipelen (lees de opdracht in Matteüs 
28:19). Hier zie je ook dat doop en onderwijs nauw met elkaar verbonden zijn. Doop is dan ook
vaak het gevolg van onderwijs - bijvoorbeeld de Alpha Cursus -, vernieuwde interesse in de 
Schrift, een vernieuwd verlangen naar God. Jezus kennen met hoofd en hart, zoals dominee 
Bottenbley ons leerde. De doop is daar dan een uiterlijk teken van.

Ook de kamerling in Handelingen 8 liet zich dopen nadat hij de uitleg van Filippus had gekregen
over Jezus. Hij nam daarbij als uitgangspunt de tekst uit Jesaja 53:7-8, juist waar het gaat om 
zijn lijden. Maar ongetwijfeld zal Filippus hem ook verteld hebben over Jezus' opstanding op de
ochtend van Pasen. Dopen is immers begraven worden en opstaan met Christus.

Moeilijke woorden, vooral als je als bezoeker deze doopdienst bezocht. Wat wordt daarmee 
bedoeld? Jos Douma zegt over de doop: “Het is een door God gegeven ritueel om te ondergaan
dat de Heer een volkomen nieuw begin met je gemaakt heeft” en “We hebben het oude leven 
achter ons gelaten en zijn binnengegaan in het nieuwe leven.” Zouden we niet graag een 
nieuwe start in ons leven willen maken, maar vooral ook met God? 

Zoals van zaad dat eerst in de grond afsterft, maar daarna nieuw leven voortbrengt. 
Nieuw leven dus, bevrijd van oude patronen. Wat kunnen we soms vastzitten in ons (oude) 
leven. Dominee Bottenbley sprak hierbij over “verslavingen; is het je ambitie, geld, macht, of 
gewoon internet, de TV, seks?” Doop is daarom ook een bevrijding, los komen van die oude 
patronen en een nieuwe frisse start.

Dat dopen niet alleen een individuele daad is blijkt uit het feit dat we dopen te midden van de 
gemeente, openbaar dus. We worden deel van de wereldwijde en plaatselijke gemeente. Niet 
voor niets vieren we volgende week het Heilig Avondmaal en voegen zich nieuwe leden aan de 
gemeente toe. In 1 Korintiërs 12:13 schrijft Paulus: “Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn 
daardoor één lichaam geworden.” Zo mogen we met elkaar onze doop vernieuwen in het 
Avondmaal, we herdenken dan immers dat Christus voor ons gestorven is.

Gebedssuggestie
In het water van de doop, zien wij hoe God zelf belooft, dat zijn Naam voorgoed aan ons 
verbonden is. (uit lied van Sela: ‘de Doop’) 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Korintiers-12:13
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Jesaja-53:7-8
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-28:19
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-28:19
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-8:36-37


dinsdag 13 november 2018

Stel uw vertrouwen op de Heer Jezus! 

Levend water

Toen ging Naäman toch naar de Jordaan. Hij ging zeven keer onder water, zoals de profeet Elisa
gezegd had. Zijn huid werd weer gezond, en zo glad als de huid van een kind. Naäman was 
genezen. (2 Koningen 5:14)

Toen de beroemde Syrische generaal Naäman bij de profeet Elisa aanklopte om zich te laten 
genezen van zijn huidziekte, had hij het volgende voor ogen. De profeet zou, vereerd door het 
bezoek van zo’n hooggeplaatste militair, Naäman persoonlijk ontvangen. Vervolgens zou Elisa 
zijn God aanroepen die met veel bombarie de generaal zou genezen. Naäman was immers 
belangrijk genoeg en aan een hoge beloning zou het niet ontbreken. 

Hij gelooft zijn oren niet als een eenvoudige knecht van de profeet hem vertelt dat hij zich 
zeven keer moet wassen in de Jordaan. 
Dan zou hij genezen zijn. Naäman voelt zich onwaardig behandeld en vindt de opdracht te 
eenvoudig. Zo simpel kan het toch niet zijn. Als zijn knechten echter aandringen, gaat de 
generaal toch en wordt genezen (Lees dit verhaal in je Bijbel in 2 Koningen 5).

Water is in de Bijbel een veel gebruikte metafoor voor Gods almacht. Voorbeelden genoeg. 
Gods volk gaat dwars door de Schelfzee en wordt bevrijd van slavernij. Petrus loopt op het 
water naar Jezus toe. Een groter vertrouwen kun je bijna niet hebben. Het wordt niet 
beschaamd. Noach bouwt een schip midden op het land en overleeft de zondvloed. Aan de 
rand van de waterput strekt Jezus zich uit naar de vrouw die door iedereen was verstoten. Hij 
vertelt haar dat Hij haar Levend Water wil geven. Ze wordt hersteld in haar waardigheid. 

Met Levend Water bedoelde Jezus zichzelf. Als je gelooft ontvang je door zijn dood en 
opstanding vergeving van zonden en eeuwig leven. Het Levend Water waar Jezus het over heeft
wast jouw zonden weg, het wast jou schoon en maakt je heilig. Hij wil het je geven, iedere dag. 

Naäman genas toen hij kopje onder ging. Van de Jordaan zelf gaat helemaal geen genezende 
werking uit. God gebruikte dat water om Zijn almacht te tonen. En Naäman vergeet nooit meer
het moment waarop God hem genas van zijn huidziekte. 

Zo is het ook met de doop. Weer dat water als metafoor voor Gods almacht. Door de doop 
vergeet jij nooit meer het moment waarop God jou al je zonden vergaf. De doop als teken van 
jouw leven met Hem. Het water van het doopbad als metafoor voor het Levende Water. 

Gebed
Heer, dank voor de doop, voor het teken van vergeving van mijn zonden. Voor het teken van 
mijn leven met U. Voor het Levende Water. Amen.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Koningen-5
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Koningen-5:14


woensdag 14 november 2018

Stel uw vertrouwen op de Heer Jezus! 

Alle deuren sprongen open en alle boeien schoten los 

Ook de verzamelde menigte keerde zich tegen Paulus en Silas, waarna de stadsbestuurders hun
de kleren van het lijf lieten scheuren en bevel gaven hen met stokslagen te straffen. Nadat ze 
een groot aantal slagen hadden gekregen, werden ze opgesloten in de gevangenis. 
(Handelingen 16:22,23)

Daar zitten ze dan, de twee mannen. In een muffe, donkere en ongetwijfeld steenkoude 
gevangeniscel. De zware kettingen aan hun voeten maken dat ze zich niet kunnen bewegen. 
Maar het pak slaag dat ze hebben gekregen, maakt dat ze zich ook niet willen bewegen, want 
elke beweging doet pijn.
 
Toch blijven de twee mannen niet stil. Hoewel ze niet weten wat hun de volgende dag te 
wachten staat, laten ze zich niet lamleggen door angst of onzekerheid. Midden in de nacht 
beginnen ze te bidden en te zingen. Ze aanbidden God. 
De andere gevangenen worden er wakker van. Zoiets moois hebben ze op deze duistere plek 
nooit eerder gehoord. En dan begint opeens de aarde te rommelen... 
Plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten 
trilde; alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los (Handelingen 16:26).

Dat is wat er gebeurt als je je vertrouwen stelt op de Heer. Als je Jezus – die van God de Vader 
alle macht in de hemel en op aarde heeft gekregen – aanbidt en je legt je leven in zijn handen, 
dan worden alle boeien losgemaakt. Je wordt bevrijd van angst, van verslavingen, vrij van alles 
wat zwaar voelt en een druk legt op je leven. 

De gevangenbewaarder is bang. Zo bang, dat hij zichzelf van het leven wil beroven. Maar 
Paulus legt uit dat hij niet bang hoeft te zijn, omdat de gevangenen niet op de vlucht zijn 
geslagen. Want ze zijn al vrij. Vrij door te leven met Jezus Christus. 
De gevangenbewaarder wil die vrijheid ook. Hij laat zich dopen. Daarmee legt hij zijn eigen 
leven af, en staat weer op om met Jezus te gaan leven. Jezus, die in staat is om alle 
gevangenisdeuren te openen. En die in staat is om je te laten zingen onder alle 
omstandigheden. 

Als je je leven toevertrouwt aan mensen, dan weet je nooit of je veilig bent. Maar bij Jezus ben 
je altijd en overal veilig. Hij heeft je lief, en zijn liefde duurt eeuwig. Als je je leven aan Hem 
geeft, dan zul je zien dat Hij de macht heeft om alles in je leven ten goede te veranderen. 

Gebed
Dank U Jezus, dat U deuren opent en boeien losmaakt. Door U zijn wij werkelijk vrij. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-16:26
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-16:22-23


donderdag 15 november 2018

Stel uw vertrouwen op de Heer Jezus! 
  

Geloven in vertrouwen 

De cipier vroeg om licht, rende naar binnen en viel bevend neer aan de voeten van Paulus en 
Silas. Hij bracht hen naar buiten en vroeg: “Alstublieft, zeg mij, wat moet ik doen om gered te 
worden?” “Geloof in (vertrouw op) de Heer Jezus”, antwoordden ze, “en u zult gered 
(behouden) worden, u en de uwen.” (Handelingen 16:29-31, Groot Nieuws Bijbel en NBG51) 

Waar ik werkte konden fouten altijd worden hersteld. Dat is 'n geweldig voorrecht en geeft veel
rust. Soms zijn fouten echter niet terug te draaien, met alle gevolgen van dien. In de lezing van 
vandaag zien we een cipier bij wie (zo denkt hij) de gevangenen ontsnapt zijn. Paulus en Silas 
zijn echter niet weggelopen, maar rustig blijven 'zitten'. De vrijheid om weg te lopen hadden ze
niet nodig, de vrijheid die zij hadden was niet afhankelijk van omstandigheden. 

Met een gerust hart was de cipier gewoon gaan slapen, maar via een aardbeving, vermeende 
ontsnappingen en grote angst om zijn leven te verliezen, vindt hij de weg naar God. Hij ziet wat 
God anderen heeft gegeven en door te vertrouwen (geloven) werd het ook voor hem en zijn 
huisgenoten, hoorde hij. Ik kan me goed voorstellen dat hij dat nooit eerder beseft heeft. 

De aardbeving zal hebben geholpen om de verandering te starten, zo kan God allerlei 
omstandigheden en mensen gebruiken om anderen tot Hem te brengen en daarmee tot hun 
bestemming. Misschien is het bijwonen van de doop van afgelopen zondag wel zo'n begin 
geweest. Of een herbegin/nieuwe start en kijkt God uit naar het geloof/vertrouwen van jou...
Het is de sleutel naar wat God je aanbiedt. Met geloof bouw je aan een vertrouwensrelatie met
God, die natuurlijk van twee kanten moet komen. Gelukkig maar dat onze fouten die relatie 
niet in de weg hoeven staan, maar dat die altijd hersteld kunnen worden. 

Ik weet nog goed hoe mijn schoonvader voor de eerste keer iets gekocht had wat niet was zoals
de TV-reclame het had voorgespiegeld. Hij was boos: “Dan mogen ze het toch niet zeggen! Als 
je de TV al niet meer kan vertrouwen...” De tijden zijn veranderd, maar middenin alle 
nepnieuws en waarheden die later aan verandering onderhevig blijken te zijn, staat de 
betrouwbaarheid van Jezus. Als een rots. Jezus zei: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.”
(Johannes 14:6) Die Waarheid verandert niet, de schrijver van het bijbelboek Hebreeën zegt in 
vers 13:8: 'Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!’  
Hoe meer je een relatie met God/Jezus aangaat, hoe meer je erachter komt dat je Hem altijd 
kunt vertrouwen. Tip: lees de Bijbel, laat je leven er door inspireren en zie wat er gebeurt.

Om over na te denken
Zondag in de kerk is iedereen op z'n stoel gaan zitten zonder eerst te onderzoeken of die stoel 
wel betrouwbaar was, of die wel waar kon maken wat wij van een stoel verwachten. Is ons 
vertrouwen op God/Jezus al zo gegroeid dat wij nóóit hoeven na te denken over de 
betrouwbaarheid van wat Hij zegt? Kun je alle teksten van Jezus onderschrijven? Als je met 
bepaalde teksten moeite hebt, welke zijn dat en waarom heb je er moeite mee? Bid ervoor! 

Gebed 
Heer, dank dat U geduld met ons hebt en ernaar uitkijkt dat wij ons vertrouwen in U 
uitspreken. Amen. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Hebreeen-13:8
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-14:6
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-16:29-31


vrijdag 16 november 2018

Stel uw vertrouwen op de Heer Jezus! 

Zingen in de nacht

En nadat zij hen naar de magistraten gebracht hadden, zeiden zij: “Deze mensen verstoren de 
orde in onze stad. Het zijn namelijk Joden, en zij verkondigen gewoonten die wij niet mogen 
aannemen en ook niet mogen naleven, omdat wij Romeinen zijn.” En de menigte kwam als één 
man tegen hen in verzet. En de magistraten rukten hun de kleren af en gaven bevel hen met 
stokken te slaan. 
En nadat zij hun veel slagen toegediend hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden 
de cipier hen zorgvuldig te bewaken. En toen hij dat bevel gekregen had, wierp hij hen in de 
binnenste kerker en zette hij hun voeten vast in het blok.
En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de 
gevangenen luisterden naar hen. (Handelingen 16:20-25 HSV)

Voor ons zijn bijbelschrijvers als Paulus eerbiedwaardige, vrome en brave mensen. Maar wie 
het verslag van Lucas in Handelingen leest, krijgt een heel ander beeld! Pak op een rustig 
moment de Bijbel, zoek Handelingen op en lees dat boek in één keer uit. Het leest als een 
spannend avontuur. Echt!

Paulus en Silas zijn opgepakt omdat ze de orde verstoorden. Dat maak je met christenen in ons 
land niet zo vaak meer mee. Gelukkig maken we ook niet dit massale verzet mee: als één man 
kwamen de tegenstanders op de dappere volgelingen van Jezus af. 

Opgepakt worden omdat je het evangelie verkondigt, dat is nog wel stoer. Maar het ontvangen 
van ‘veel stokslagen’ en vastgezet worden in de binnenste kerker met je voeten in het blok… 
dat klinkt toch een stuk minder aantrekkelijk.

Stel je voor dat je hetzelfde meemaakt. Je komt in de best bewaakte afdeling van de gevangenis
en bent omringd door criminelen (ik ga er maar vanuit dat de andere gevangenen geen vrome 
christenen waren). Zou jij het aandurven om dan lofzangen voor God te gaan zingen? Bedenk 
ook nog: het was ‘omstreeks middernacht’. Je moet maar durven! 

Uit de rest van het verhaal weten we dat de moed van Paulus en Silas wordt beloond. Wat 
kunnen we van dit voorbeeld leren?

Ik trek deze conclusies: 

Als iedereen zich tegen je keert omdat je doet wat God vraagt, dan is er nog alle reden om God 
te prijzen.

Zing in de nacht – juist in zware omstandigheden!

Gebed
Dank U, Heer, voor deze dappere mannen die zongen in de nacht!

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-16:20-25


zaterdag 17 november 2018

Afgelopen zondag werd in De Meerkerk een twintigtal mannen, vrouwen en jongeren gedoopt. 
Wigle Tamboer sprak over Handelingen 16:25-34 (GNB). 
Titel: Stel uw vertrouwen op de Heer Jezus! (Dat is het antwoord op de vraag van de 
gevangenbewaarder: “Wat moet ik doen om gered te worden?”)

Waar de GNB spreekt over 'vertrouwen', spreken enkele andere vertalingen over 'geloof': 
“Geloof in de Heer Jezus en je zult gered worden.” 

Wigle stelde in zijn overdenking de doop als een teken van (geloofs)vertrouwen. Nadat de 
cipier Gods woord in geloof/vertrouwen had aangenomen, liet hij zich dezelfde nacht nog 
dopen. 
Eerder op de dag had hij - door de openstaande deuren van de gevangenis - alle reden om voor
zijn leven te vrezen vanwege het niet waarmaken van het vertrouwen dat ze hem hadden 
gegeven. De doop was die nacht voor hem een prachtig beeld van de Here Jezus die zelf de 
dood op zich nam voor de fouten van de mensen èn de mens - vanuit het vertrouwen in Hem 
en de daarbij horende doop - liet opstaan tot een nieuw leven. (Romeinen 6:4)
*** 
Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag? 

Kun je zeggen dat je een vertrouwensrelatie met God hebt? 
Kun je zeggen sinds wanneer en hoe dat gekomen is? Hoe uit die relatie zich? 

Een goede geloofs/vertrouwensrelatie komt uiteraard van twee kanten. Kun je daar iets over 
zeggen naar aanleiding van de relatie die jij met God hebt?

De titel was zondag: Stel uw vertrouwen op de Heer Jezus! 
Als de klemtoon ligt op Jezus, houdt dat in dat het om geen ander gaat dan om Jezus, 
ligt de klemtoon op de Heer, dan houdt het meer in dat Hij het voor het zeggen heeft (Heer is) 
in jouw leven. Kun je over beide iets zeggen? 
***
Aanstaande maandag is de slotavond van de cursussen (dit keer Alpha, Beta en 
Huwelijkscursus). Een aantal van de ruim 150 cursisten zal hun getuigenis geven. 
Een ieder is van harte welkom! Aanvang 19:45 uur. 
Eet je graag mee (om 19:00 uur), meld je dan even aan via de website.

Morgen spreekt  Jurjen ten Brinke in De Meerkerk over Vrijheid door gehoorzaamheid.
Bijbellezing: Psalm 119:33-48 (NBV). 

GELOVEN BEGINT THUIS

Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en 
jongeren van morgen, zondag 18 november 2018. 
Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.

Peuters: De kostbare parel (Matteüs 13:45,46)
Kleuters: Salomo (1 koningen 3)
Onderbouw: De Heer is mijn herder (Psalm 23)
Bovenbouw: Verdriet en troost (Klaagliederen 1:1-5, 3:31-36)
X-pact: Thema: Wat kan ik nou?

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Klaagliederen-3:31-36
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Klaagliederen-1:1-5
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-23
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Koningen-3
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-13:45-46
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-119:33-48
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-16:25-34


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.


