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maandag 26 november 2018 

Oneindig veel meer...

Een gemeente als de boom van Zacheüs

Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte 
hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. (Lukas 19:3)

Er zijn geen Kinderbijbels waar het niet in staat: de ontmoeting van de tollenaar Zacheüs met 
Jezus. Het spreekt tot de verbeelding hoe een klein mannetje een boom inklimt om een glimp 
van Jezus op te vangen. Hij wilde weleens weten wie die Jezus was. Maar de vele toeschouwers
langs de route versperden zijn uitzicht. Uitgerekend onder die boom staat Jezus stil en kijkt 
omhoog. “Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet Ik in jouw huis verblijven.”

De Kinderbijbel gaat bijna altijd in op het feit dat Jezus oog heeft voor iedereen. Zelfs voor een 
tollenaar die mensen teveel laat betalen. Bovendien kent Hij je al, je hoeft je nooit aan Hem 
voor te stellen. Voor kinderen is het heel fijn en veilig om Jezus van deze kant te leren kennen. 
Wie je ook bent, voor Jezus tel je mee.

Dit verhaal heeft ook een diepere laag. Die van Jezus en zijn volgelingen, de wereldwijde 
gemeente met De Meerkerk als onderdeel daarvan.
Veel mensen willen, net als Zacheüs, weleens weten wie die Jezus is. Wat voor gemeente zijn 
wij? Eentje die net als de menigte in het verhaal van Zacheüs het zicht op Jezus verspert? Of 
zijn we als die boom, van waaruit je uitzicht hebt op de Verlosser van de Wereld?

Als gemeente hebben we veel om dankbaar voor te zijn. Een eigen plek voor de 
Alphacursussen waar velen Jezus leren kennen. Of voor de Kerstnachtdiensten waar je een 
glimp van Jezus kunt opvangen.

Die gemeente, dat ben jij. Jij als deel van een groep van afzonderlijke volgelingen van Jezus die 
samen als de boom van Zacheüs willen zijn. Maar nog veel vaker komt het op jou aan. Dan ben 
je zelf een boom van waaruit mensen uit jouw leefwereld een glimp kunnen opvangen van 
Jezus. Dan is de gemeente de plek waar je groeit en op krachten komt.

Zacheüs had meteen de smaak te pakken. Nog voordat de avond om was gaf hij de helft van 
zijn geld weg. Ondanks dat was hij rijker dan ooit. Hij werd als een boom waardoor mensen 
uitzicht kregen op Jezus.

Om over na te denken
Mensen om mij heen hebben uitzicht op Jezus doordat…

Gebed
Heer, help mij om voor mensen zoals Zacheüs als een boom te zijn, met vrij uitzicht op U.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-19:3


dinsdag 27 november 2018 

Oneindig veel meer...

Dank zeggen en gebroken worden

We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het 
leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. (2 Korintiërs 4:10)

‘Dank zeggen’ betekent: iemand erkentelijkheid betuigen voor bewezen weldaden of diensten, 
of voor zijn goede bedoelingen.

Als wij iemand erkentelijk zijn en lovende woorden over hem of haar uitspreken, dan verklaren 
we daarmee dat de persoon iets goeds heeft gedaan. Maar kunnen we ook mensen 
dankzeggen die ons pijn doen?

Echte vrienden kunnen je kwetsen met hun woorden. Ze kunnen je pijn doen, omdat ze je 
wijzen op je zwakke plekken en je fouten aan het licht brengen. Ze doen dat in de hoop dat je je
leven zult veranderen. En dat afgebroken zal worden, wat niet goed voor je is. Ik hoop dat je de 
mensen die jou lief zijn, toestaat om open en eerlijk tegen je te zijn. Ook al zeggen ze dingen 
die je liever niet wilt horen. Maar als je ze vertrouwt, dan weet je dat het goed is om naar ze te 
luisteren en te breken met leugens en gedrag wat niet goed is.

Jezus is de mooiste, zuiverste, meest liefdevolle Vriend die we ooit kunnen ontmoeten. Hij kent 
ons door en door. En Hij wil ons maken naar zijn beeld: volmaakt. Zoals God ons voor ogen had 
toen Hij ons maakte.

De Bijbel zegt dat we daarom gesnoeid moeten worden. Dat is veel meer dan alleen maar een 
paar dode blaadjes weghalen. Het begint ermee dat we worden afgeknipt van de wilde rank 
om geënt te worden op de edele wijnstok. We moeten volledig breken met ons oude leven. De 
doop is daar het symbool van.

Voor zijn sterven noemt Jezus zichzelf de ware wijnstok waarop de discipelen als ranken geënt 
zullen worden. Vlak daarna wordt Jezus' lichaam gebroken aan het kruis. Wij sterven met Hem, 
als we in Hem geënt zijn. En we staan met Hem op, om nieuw leven voort te brengen. Leven en
overvloed.

Gebed
Heer Jezus, U heeft gezegd dat de grootheid van Uw Vader zichtbaar zal worden wanneer wij 
veel vrucht dragen. Dat is wat wij willen. Dat God zichtbaar wordt in ons leven, voor de mensen
om ons heen. Wij danken U, dat U vrijwillig voor de gebrokenheid gekozen hebt, om ons heel te
kunnen maken. Breek en snijd alles weg, wat in de weg staat om Uw licht en liefde te laten
stromen. Hier zijn wij. Ga uw gang.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Korintiers-4:10


woensdag 28 november 2018 

Oneindig veel meer...

Om die reden buig ik...

En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van
het brood en in de gebeden. (Handelingen 2:42, HSV)

Afgelopen zondag werden er weer leden toegevoegd aan de gemeente. Op hun ja-woord, 
volgde ook ons ja-woord aan hen, ze werden deel van de gemeenschap.

Even terug naar het begin van de gemeente in de Bijbel. Op de Pinksterdag (Handelingen 2) 
werden er 3000 mensen toegevoegd, maar hoe ging het verder met hen? In het bovenstaande 
vers staat dat ze volhardden in het onderwijs (de samenkomst), de gemeenschap (de kring), het
breken van het brood (zoals we het Heilig Avondmaal vieren) en het gebed (persoonlijk en 
gemeenschappelijk).
Gebed, een vaste gewoonte dus, een terugkerend punt zowel in een samenkomst als in het 
privé leven. Zondag lazen we ook iets van Paulus' gebed in Efeziërs 3:14-21. Hij bad niet voor 
hun moeilijke omstandigheden, nee, voor iets veel beters: kracht, geloof, liefde en kennis van 
de liefde van Christus. Paulus begint met… 'opdat Hij u geve naar de rijkdom van zijn 
heerlijkheid' (vers 16 NBG51). Zo zullen ze ongetwijfeld geleerd hebben van de gebeden van 
de apostelen.
Gebed, we doen het allemaal, soms uit routine, of omdat het van ons wordt verwacht. Soms 
zet de druk van de omstandigheden ons ertoe aan. Er is een gebrek, we moeten een moeilijke 
keuze maken, er is moeite in onze relaties. Maar gebed als verlangen naar God zelf om Hem 
beter te leren kennen? Om te komen in zijn aanwezigheid en Hem te zoeken, niet omdat we 
iets nodig hebben maar omdat we verlangen naar Hem? Gebed wordt dan zoals Tim Keller 
(senior pastor in New York) het zegt: 'Niet enkel een manier om dingen van God te krijgen, 
maar een manier om meer van God zelf te krijgen.'

De Bijbel helpt ons daarbij, de weg te vinden naar dat gebed. Jezus zelf geeft in de Bergrede 
(Matteüs 5 tot en met 7) aan hoe belangrijk onze ziel is als Hij zegt: “Wanneer u bidt, ga in 
uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader.” (Matteüs 6:6). Het gaat hier niet 
alleen om een rustige ruimte te zoeken als je gaat bidden, ook dat, maar vooral de ruimte in je 
binnenkamer, je hart, te zoeken. Want dat is de plek waar je God kunt ontmoeten.
Staan wij daar altijd voor open? Nee, er zijn talloze manieren om ons daarvan af te leiden. 
'Je deur sluiten staat ook voor het afsluiten van afleiding bij het bidden', zegt Luigi Gioia in zijn 
boek 'Zeg het tegen God'. Afleiding, misschien wel de dingen die je nog moet doen, je 
gedachten... Maar wil je God echt ontmoeten, dan zal het eerst stil moeten worden in je
binnenste. Het kan je misschien helpen om je eerst te richten tot Gods woord en daarover te
mediteren. Denk eens aan wat Paulus verder zegt in het gedeelte wat we zondag lazen over
gebed. Of in de andere brieven zoals in Filippenzen 4:4-7 waarin je blijdschap en vrede wordt
beloofd in je gebed.
God verlangt naar ons: 'Heel de dag sta Ik met uitgestoken handen' (Jesaja 65:2) Kom en 
pak die hand in je gebed.

Gebedssuggestie
Hier in uw heiligdom dicht bij de troon, vraagt uw aanwezigheid om stil te zijn (uit Opwekking 245).

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Jesaja-65:2
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-4:4-7
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-6:6
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-5
https://www.debijbel.nl/bijbel/GNB96/Efeziers-3:14-21
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-2:42


donderdag 29 november 2018 

Oneindig veel meer...

Blijvende toewijding

Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een 
gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed. (Handelingen 2:42)

Hoe gaat het met je stille tijd en gebedsleven? Gelijk maar een confronterende vraag. In elk 
geval weet ik dat je deze overdenking leest. Mooi!

We schrijven deze teksten om onze broers en zussen in het geloof bij te staan. We gaan samen 
op de weg van de Heer en je kunt die reis moeilijk volhouden zonder support van 
medegelovigen. Dat zie je in het Evangelie waar Jezus zijn leerlingen in koppels op pad stuurt, 
maar je kunt het ook opmaken uit de reisverslagen in het boek Handelingen: Paulus had altijd 
een ‘reismaatje’ bij zich, een ‘medestrijder’ – mannen als Barnabas en Silas, een assistent in 
opleiding als Timotheüs.

En ook de vrouwen, de zusters in het geloof, worden bij name genoemd. In het Evangelie kun je
denken aan Maria en Martha – de zussen van Lazarus – die tot de vriendenkring van onze Heer 
behoorden. Jezus gaf hen aandacht en onderwijs, maar laten we niet vergeten hoeveel liefde 
en verzorging Hij ook kreeg van de zusters die hun huis openstelden en op praktische wijze het 
werk van hun Heer ondersteunden!

Paulus noemt vrouwen als Lydia en Priscilla – en als je verder gaat zoeken kom je reeksen met 
namen van mannen en vrouwen tegen die het zendingswerk met woord en daad 
ondersteunden. Het mag duidelijk zijn: geloven is geen kunstje voor solisten – het is teamwork.
Kijk nog eens met aandacht naar de tekst boven deze overdenking. ‘Ze bleven trouw’. Dat is 
niet vanzelfsprekend. Er zijn van het begin af aan ook veel ‘afhakers’ op de weg van het geloof. 
De Heer zoekt mensen die trouw blijven en niet bij de Waarheid wegdwalen. Ze ‘vormden met
elkaar een gemeenschap’. Dat is een sleutel tot het geheim van de kracht van de jonge kerk: 
ze deden alles samen!

‘Ze braken het brood’ – niet alleen als symbolische handeling, maar ook als onderdeel van de 
gezamenlijke maaltijd – de plaats waar ontmoeten en delen samenkomen! ‘Ze wijdden zich 
aan het gebed’ lezen we ook nog. Hoe zit dat met ons? Sturen we schietgebedjes omhoog of
nemen we trouw de tijd om in stilte God te zoeken?

Gebed
Heer, help ons om ook zo getrouw en toegewijd te zijn. Ons vlammetje blijft alleen branden
wanneer we samen de olie op peil houden.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-2:42


vrijdag 30 november 2018 

Oneindig veel meer...

Boven vragen, boven denken

Aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen 
dan wij vragen of denken, aan Hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, 
tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen. (Efeziërs 3:20-21)

Vorige week mocht ik deelnemen aan een kaartenschrijfactie voor vervolgde christenen elders 
op de wereld. Wat een voorrecht om (in alle vrijheid!) samen te komen om onze broeders en 
zusters in onvrije omstandigheden te bemoedigen en te laten weten dat we meeleven en - niet 
te vergeten - meebidden. We weten dat het ook voor de geadresseerden een enorme 
bemoediging is om te weten er niet alleen voor te staan en hoe het hen helpt om op God te 
blijven vertrouwen. We hoorden o.a. het verhaal van een vanwege zijn geloof ter dood 
veroordeelde gevangene die, precies op de momenten dat voor hem gebeden werd, God zo 
duidelijk ervoer in zijn omstandigheden dat hij - omarmd door Gods liefde - de situatie niet 
alleen kon volhouden, maar ook vol liefde kon kijken naar de mensen die hem naar het leven 
stonden en hij aan velen van hen het Evangelie kon doorgeven. Boven vragen, boven denken...

Het gebed voor hem - onwetend daarvan op vele kilometers bij hem vandaan - had invloed, in 
dit geval zelfs direct. Het is moeilijk te bevatten hoe dat in Zijn werk is gegaan, maar God kan 
het en doet het. 2 Kronieken 16:9 zegt: De HEER laat immers voortdurend zijn ogen over 
de aarde rondgaan en biedt iedereen hulp die Hem met heel zijn hart is toegedaan. We 
kunnen het met een toegewijd hart aan God overlaten hoe Hij hoort en verhoort.

God/Jezus is niet de vader die vanaf de zijlijn zijn kinderen vertelt hoe het in het veld moet, 
nee, Hij heeft zelf de strijd gestreden die wij niet konden winnen. We vierden het zondag met 
de jongeren samen in het Heilig Avondmaal. Daarin wordt het lijden en sterven van Jezus 
herdacht. En gevierd omdat we door wat Jezus deed verder mogen kijken. Verder dan aardse 
gedachten, wensen en mogelijkheden, beslommeringen en tekortkomingen. Omdat God/Jezus 
zijn liefde voor ons liet zien. En zijn kracht. Zijn niet te bevatten ultieme liefde en kracht, 
waardoor wij erop mogen vertrouwen dat Hij oneindig veel meer kan en zal doen dan wij en de
generaties na ons kunnen vragen of bedenken.

Om over na te denken
In het Heilig Avondmaal verklaarde Jezus ons zijn liefde. Het is - net als het Pesachmaal voor de 
Joden - een maaltijd om de bevrijding die Hij bewerkstelligde te vieren, wetende dat de 
moeiten van het leven nog niet voorbij zijn, maar ook beseffende dat we ons aan die bevrijding
en vooral die Bevrijder mogen vasthouden. Tot aan de dag van de Heer mogen we ons 
uitstrekken naar wat God ons boven ons vragen en bedenken kan en wil geven. We mogen 
Boven vragen en boven denken, want Hij gaat ons in alles te boven. En is ons heel nabij.

Gebedssuggestie (naar Efeziërs 3: 16-19)

Heer, ik vraag U, dat U door de Geest, uit de rijkdom van uw glorie de kracht geeft om innerlijk 
sterk te zijn. Dat wij geworteld en verankerd mogen zijn in uw liefde. Help ons te bevatten hoe 
breed, lang, hoog en diep de liefde van Christus is en te begrijpen dat die liefde elke kennis te 
boven gaat. Mogen wij geheel vervuld worden van de volheid en volkomenheid van U.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Efeziers-3:16-19
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Kronieken-16:9
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Efeziers-3:14-21


zaterdag 1 december 2018

Afgelopen zondag sprak Wigle Tamboer in De Meerkerk over 'Oneindig veel meer...'
Bijbellezing: Efeze 3:14-21 (GNB). Tijdens de diensten was er ledenbevestiging en Heilig 
Avondmaal en ook de afsluiting van de financiële actie die geleid heeft tot de aankoop van de 
campus.

Oneindig veel meer... We hebben ontvangen, oneindig veel meer dan wij bidden of 
beseffen (vers 20 NBG51) en oneindig veel meer dan alles wat wij kunnen vragen of 
bedenken (GNB).
Dat geldt voor het verloop van de financiële actie, maar natuurlijk veel meer voor de
geestelijke rijkdom en kennis van Christus die we in en door Hem hebben mogen ontvangen.

In Johannes 10:10 (NBG51) zegt Jezus: “Ik ben gekomen opdat zij leven en overvloed 
hebben.” In Christus is ons de overvloed gegeven van het oneindig veel meer. We vierden 
tezamen met de jongeren het Heilig Avondmaal, waarin die rijkdom en die kennis wordt 
uitgebeeld.
***
Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Oneindig veel meer dan wij kunnen vragen of bedenken... Het gaat ons bevattingsvermogen te
boven. Als je dat leest, waar denk je dan aan... (ondanks dat het meer is dan wij kunnen vragen
of bedenken...)?

Durf je in vertrouwen tot God te bidden om het 'oneindig veel meer' en 'leven en overvloed',
ook als je beseft dat je al zoveel hebt ontvangen? Of voel je daarin schroom? Waarom of
waarom niet?

De preken en de boeken van Ann Voskamp laten zien wat Jezus in het Heilig Avondmaal deed:
‘dankzeggen’ en ‘breken en delen' - een rijkdom, die verborgen ligt in het 'oneindig veel meer'.
Kun je voor jezelf opschrijven wat het Heilig Avondmaal voor jou betekent? In hoeverre word jij
juist in het Heilig Avondmaal opgebouwd en bevestigd in je geloof? Wat met name spreekt jou
daarin aan?
***
Morgen spreekt Peter Kos in De Meerkerk over Johannes 4:31-38 (HSV).
Titel: Ik heb u uitgezonden om te oogsten.

GELOVEN BEGINT THUIS
Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en
jongeren van morgen, zondag 2 december 2018.

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

Peuters: Het huis op de rots (Matteüs 7:24-27)
Kleuters: Een fantastisch geschenk (DVD Max Lucado)
Onderbouw: God is bijzonder (Lukas 5: 1-25, Lukas 1:67-80)
Bovenbouw: Gabriël komt bij Maria (Lukas 1:26-38)
X-pact: Fear not (Romeinen 8:15, 1 Johannes 4:18)

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBG51/Johannes-10:10
https://www.debijbel.nl/bijbel/GNB96/Efeziers-3:14-21
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Johannes-4:18
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen-8:15
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-1:26-38
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-1:67-80
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-5:1-25
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-7:24-27


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.


