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maandag 3 december 2018 

Ik heb u uitgezonden om te oogsten

Alles op zijn tijd

Voor alles bestaat een bepaalde tijd: een tijd om te worden geboren en een tijd om te sterven, 
een tijd om te planten en een tijd om te oogsten. (Prediker 3:1-2, Het Boek)

De maand december is weer aangebroken. Een maand van feestdagen vieren met familie en 
vrienden. Maar ook een maand van je alleen voelen. Een maand van advent, het toeleven naar 
het feest van de komst van Jezus. Maar misschien ook wel een maand die je graag over zou 
willen slaan.

De schrijver van het boek Prediker begint het derde hoofdstuk met 14 contrasten. Voor elk van 
deze contrasten is een bepaalde tijd. Deze tekst is 53 jaar geleden bij veel mensen bekend 
geworden door de muzikale vertolking van de Amerikaanse band The Byrds. Met het lied 'Turn!
Turn! Turn!' bezongen zij deze contrasten van het leven.

In vers 2 schrijft Prediker over een tijd om te planten en een tijd om te oogsten. Aardappelen, 
die in april geplant zijn, kunnen bijvoorbeeld in september of oktober worden geoogst. Jezus 
spreekt in de Evangeliën ook over oogst. Maar dan gaat het over de oogst dat mensen hun 
leven aan Jezus toewijden. Voordat het zover is, moeten eerst zaadjes geplant zijn. Mensen 
hebben al iets gehoord van Jezus. Of ze hebben gezien hoe mensen door Jezus veranderd zijn.

December is misschien wel een heel goede maand voor de oogst waar Jezus het over heeft. 
Een maand waarin veel mensen, meer dan anders, nadenken over hun leven. Een maand 
waarin de kersttraditie het makkelijker maakt om over Jezus te praten. En, in onze kerk, een 
maand waarin het heel makkelijk wordt gemaakt om anderen uit te nodigen.

De titel boven dit stukje zou ook 'Alles op Zijn tijd' kunnen zijn, waarbij de hoofdletter net het 
verschil maakt tussen de willekeurigheid van gebeurtenissen en het geschikte moment dat van 
God komt. In het Grieks kan het woord 'tijd' worden vertaald met 'chronos' of met 'kairos'. 
Waar chronos de meetbare tijd is, ligt de nadruk bij kairos meer op het juiste moment of de 
juiste gelegenheid. Door deze maand extra oog te hebben voor kairos, voor 'Zijn' tijd, kun jij 
misschien wel een bijdrage leveren aan de oogst waarover Jezus het heeft. Op welke manier 
dan ook.

Gebedssuggestie
Heer, dank U voor deze decembermaand. Wilt u me meer oog geven voor de oogst, juist in 
deze tijd. Amen.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Prediker-3:1-2


dinsdag 4 december 2018 

Ik heb u uitgezonden om te oogsten

Hij was er helemaal klaar voor

Door zijn geloof verliet hij (Mozes) Egypte zonder angst voor de woede van de koning; hij 
volhardde, als zag hij de Onzienlijke. (Hebreeën 11:27)

Om iets te bereiken, heb je een doel nodig om naar toe te werken. Maar dat alleen is niet 
genoeg. Je moet ook een verlangen hebben om daadwerkelijk bij je doel te komen. Anders 
blijft het bij dagdromen.

Ik had het verlangen om echt een keer iemand tot de Heer te brengen; dus te zien dat de 
persoon tot geloof kwam, doordat ik hem of haar het Evangelie zou uitleggen. Ik wilde zo graag 
niet alleen zaaien of water geven, maar ook een stukje van de oogst binnenhalen. Ik ben geen 
evangelist en houd er helemaal niet van om mensen op straat zomaar aan te spreken. Maar dit 
keer was ik met een groep op stap en we zouden gaan oefenen. Ik vond het dus niet leuk, maar
zag als het ware mijn eindbestemming voor me: iemand die zijn leven aan Jezus zou geven. En 
dat maakte dat ik alles in het werk stelde om daar te komen. Wat ik deed? Ik liep door de stad 
en was alleen maar aan het bidden:
“Heer, ik vind dit helemaal niks. Ik houd er niet van om mensen aan te spreken, terwijl ze aan 
het winkelen zijn, om ze te vertellen over U. Maar hier ben ik. Als U iemand op het oog heeft, 
iemand die U nodig heeft, gebruik mij dan.” 

En terwijl ik voortdurend aan het bidden was, liep ik het centrum uit en kwam in stille 
achterafstraatjes. Daar was geen kip te vinden, laat staan iemand die het Evangelie nodig had. 
Maar toen het bijna tijd was om de stad weer te verlaten, zag ik hem aan komen fietsen. Henk. 
Zwaar alcoholist. Maar dat wist ik toen nog niet. We keken elkaar aan en hij stopte langs de 
stoeprand waar ik stond. Hij was er helemaal klaar voor. Om zijn leven aan Jezus te geven. Het 
ging vanzelf. De grote Regisseur van de oogst was al aan het werk geweest. Ik hoefde alleen 
nog maar deze oogst binnen te halen.
 
Mozes volhardde in zijn opdracht, omdat hij God voor ogen hield. Alle geloofshelden, die 
genoemd worden in de brief aan de Hebreeën, hebben volhard omdat ze de beloften van God 
voor ogen hadden. Volharden wij ook in deze tijd rond Kerst om op z’n minst een deel van de 
oogst binnen te halen?

Gebedssugestie
Vraag God om een verlangen en een doel om voor te bidden. Opdat we de oogst mogen 
binnen halen. Juist in deze tijd. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Hebreeen-11:27


woensdag 5 december 2018 

Ik heb u uitgezonden om te oogsten

Witte velden

“Zegt u niet: Nog vier maanden, en dan komt de oogst? Zie, Ik zeg u: Sla uw ogen op en kijk 
naar de velden, want zij zijn al wit om te oogsten.” (Johannes 4:35 HSV)

Bij verkooptrainingen wordt graag dit verhaaltje verteld:

Twee vertegenwoordigers van een schoenenfabriek reizen naar een arm land in Afrika om de 
markt te verkennen. De een stuurt dit bericht terug: ‘Kansloze missie. Niemand draagt hier 
schoenen.’ De ander stuurt een tegengesteld bericht: ‘Geweldige kansen, iedereen heeft hier 
schoenen nodig!’

Jezus keek naar de mensenmenigte en Hij zag dat de velden wit waren om te oogsten. De tijd 
was rijp om de oogst voor de Meester binnen te halen. Als wij naar de mensen van onze tijd 
kijken, wat zien wij dan? Dorre akkers of velden die wit zijn om te oogsten?

We laten ons erg beïnvloeden door kerkverlating en secularisatie. We hoeven elkaar ook niet 
wijs te maken dat er massale belangstelling is voor het goede nieuws van Jezus – wij leven in 
een tijd en omgeving waarin mensen geneigd zijn het Evangelie af te wijzen. Dat geldt vooral 
voor de generatie die er zelf al afstand van genomen heeft. We staan niet voor een 
gemakkelijke opgave!

Maar toch. Hoe zit het met al die levens van mensen die het moeten volhouden op eigen 
kracht, zonder God? Hoe zit het met al die jongeren die eenzaam zijn – al geven ze graag de 
indruk dat het goed gaat en dat ze gelukkige levens leiden? Hoeveel verborgen pijn dragen 
ouderen mee, hoeveel vragen hebben zij over de zin en het doel van dit leven? Hebben wij 
deze mensen vandaag nog iets te melden?

Het zendingsbevel van Jezus is nooit ingetrokken. Ook als we niet echt zien dat de velden wit 
zijn om te oogsten hebben we nog altijd de opdracht erop uit te trekken en het goede nieuws 
van Jezus bekend te maken. Denk niet dat je nu direct naar een ver land moet afreizen of dat je
iets heel speciaals moet gaan doen. Kijk gewoon dagelijks om je heen en let op de ogen van de 
mensen. Luister naar wat ze zeggen en naar wat ze niet zeggen. Grijp gelegenheden aan om op 
een vriendelijke manier te vertellen over de hoop die in je leeft. Kijk eens wat er gebeurt als je 
het Woord zaait.

Gebed
Heer, open onze ogen, toon ons wat U ziet!

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-4:35


donderdag 6 december 2018 

Ik heb u uitgezonden om te oogsten

God van leven

Jezus nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel en sprak er het 
zegengebed over uit. Daarna brak Hij het brood en gaf het met de vissen aan zijn leerlingen om
aan de menigte uit te delen. De mensen aten en allen werden verzadigd; de stukken brood die 
overbleven werden opgehaald, twaalf manden vol. (Lukas 9:16-17) 

“Ik ben het brood dat leven geeft”, zei Jezus. “Wie bij Mij komt zal geen honger meer hebben, 
en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.’ (Johannes 6:35) 

In onze tuin staan verschillende fruitbomen: een pruimenboom, een appelboom en een 
nectarineboom. Als ik de boompjes vanuit mijn raam bekijk, betwijfel ik of ze nog leven. 
Waarschijnlijk wel, maar het duurt nog een tijd voordat er weer leven te zien is en nog langer 
zal het duren voor er iets te oogsten valt. Soms kan het lijken alsof iets dood is, helemaal in een
koude winterperiode. Je hebt gezaaid, maar er lijkt geen vrucht te zijn. Er is geduld en 
vertrouwen nodig dat er uiteindelijk geoogst kan gaan worden. 

Afgelopen zondag zijn de kerstflyers weer uitgekomen. Kerst is ook bij uitstek een kans om te 
zaaien en/of te oogsten. Misschien heb je al tallozen keren iemand meegevraagd en lijkt de 
ander ‘dood’ te zijn om het Evangelie te horen. Toch mag je erop vertrouwen dat iets wat dood 
lijkt, niet dood hoeft te zijn en wel degelijk leven in zich kan dragen. Het kan een uitdaging zijn 
om iemand dan weer mee te vragen naar een kerstnachtdienst. Dit jaar werken we in de 
Meerkerk met gratis kaarten. Een mooie kans om mensen extra persoonlijk uit te nodigen en 
mogelijk gezamenlijk een dienst uit te zoeken om naartoe te gaan.  

Zaaien en oogsten is een thema dat op meerdere plekken in de Bijbel naar voren komt. En het 
gaat vaak over voedsel in de Bijbel. Zo brak Jezus letterlijk het brood dat de leerlingen aan de 
menigte uitdeelden. Evenzo mogen wij ook het brood uitdelen in de wereld om ons heen. 
Geestelijk voedsel waardoor we geen honger en dorst zullen hebben. Wat een bijzondere oogst
mag dat opleveren!

Gebed
Heer, dank dat U het brood bent dat leven geeft. Dank dat als we bij U komen we geen honger 
zullen hebben. Help ons dat ook wij Uw brood uitdelen, zoals de leerlingen dit ooit deden. Help
ons na te denken wie wij persoonlijk uit kunnen nodigen voor de kerstnachtdiensten.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-6:35
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vrijdag 7 december 2018 

Ik heb u uitgezonden om te oogsten

Stal met kruisbeeld

“De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is.” (Lukas 19:10)

Kerst komt eraan. Voor velen een fijn feest met veel voorbereiding en verwachting. Misschien 
een vreemde vraag: Was het voor Jezus een feest? Ik denk dat baby's sowieso hun eerste dag 
geen feest vinden. Gekomen vanuit de warme, beschermende geborgenheid van de moeder in 
een wereld met allemaal vreemde ervaringen, zoals licht, herrie, kinderachtig pratende 
volwassenen boven je bedje en moeten schreeuwen om iets kenbaar te maken. (niet vreemd 
dat ze vaak huilen.) 
Gekomen vanuit de geborgenheid, bij wie zal het sterker geweest zijn dan bij Jezus? Gekomen 
vanuit het licht en de luister van de hemel naar het duister van de aarde, waar geen plaats voor
Hem was en Hij al op zeer jonge leeftijd moest vluchten en waar Hem later nog veel meer te 
wachten stond. De bijbeltekst bovenaan geeft aan wat Kerst voor Jezus betekende: zoeken en 
redden wat verloren is. Het wordt feest, maar eerst moest dat nog worden bewerkstelligd, het 
gaat niet zomaar. Ik zag eens een kerststal met Jozef, Maria en baby Jezus met aan de muur een
kruisbeeld. In de tijd dat Jezus leefde was het kruis alleen nog maar een martelwerktuig. Dat 
hing je niet aan je muur. Pas nadat Jezus zijn werk had volbracht werd het een teken van de 
redding door Jezus. Dáárvoor kwam Hij met Kerst. En we kunnen dat niet genoeg gedenken.

Het thema van deze week is: 'Ik heb u uitgezonden om te oogsten.' Oogsten, daar hoort - door 
het jaar heen - ook zaaien bij en vrucht maar ook delen. “Dat zijn’, zei Peter Kos zondag, 
“allemaal woorden die iets zeggen van Gods hart dat ernaar verlangt dat mensen Hem (gaan) 
kennen.” Jezus wil die Hem volgen daarvoor zenden, om te zaaien, te oogsten en te delen.
Jezus zendt zijn leerlingen uit. Zoals zijn Vader Hem had uitgezonden. Gezonden...ik weet niet 
hoe jij erin staat, maar ik doe liever dingen vanuit mezelf dan dat ik me laat sturen/zenden. 
Toen ik in mijn Bijbel zocht naar het woord 'gezonden', zag ik het 241 keer voorbijkomen. Ik ben
ze niet allemaal doorgegaan, maar het is wel duidelijk dat iemand die zendt logischerwijs de 
‘meerdere’ is van die gezonden wordt. Maar in alle vrije situaties is ook wel nodig dat hij/zij die 
gezonden wordt, daaraan medewerking verleent. Zo niet, wat zal er dan gezonden worden? 
In de bijbellezing van zondag lazen we dat Jezus zegt: “Mijn spijze is de wil te doen van Degene 
die Mij gezonden heeft, en Zijn werk te voleindigen.” (Johannes 4:34) 
Opvallend: Jezus wordt gevoed - wat Hij nódig heeft - door het doen van de wil van de Vader, 
(wat het ook kost) en Jezus zegt niet: Ik moet mijn werk voleindigen, nee het werk van de 
Vader. Daar ga ik richting Kerst maar eens over nadenken. Daarbij neem ik zeker Johannes 3:16 
mee: “Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die
in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” 

Om over na te denken
“Mijn spijze is de wil te doen van Degene die Mij gezonden heeft, en Zijn werk te voleindigen.” 
In Johannes 17:4 kan Jezus aan het einde van zijn leven hier zeggen: “Ik heb U verheerlijkt op 
de aarde, door het werk te voleindigen, dat Gij mij te doen gegeven hebt.” 

Gebed
Heer, alstUblieft, leid mij! 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-17:4
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zaterdag 8 december 2018

Afgelopen zondag was de eerste zondag van de Advent en in De Meerkerk 'zendingszondag'. 
Peter Kos sprak over Johannes 4:31-38 (HSV). Titel: Ik heb u uitgezonden om te oogsten. 

De titel komt uit vers 38 dat in het geheel luidt: “Ik heb u uitgezonden om te oogsten waarvoor 
u zich niet hebt ingespannen; anderen hebben zich ingespannen en u hebt de vrucht van hun 
inspanning binnengehaald.” 

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

Oogsten komt altijd na zaaien. Dat vinden we logisch, maar daarmee erkennen we ook dat 
beide even belangrijk zijn. Jezus zegt zoiets ook (in vers 36-37) “Wie oogst, ontvangt loon en 
verzamelt vrucht voor het eeuwige leven, opdat zich samen verblijden zowel wie zaait als wie 
oogst. Want hierin is de spreuk waar: De één zaait, de ander oogst.” (lees ook Amos 9:13)
Welke rol zie je voor jezelf bij zaaien en oogsten? 
Waaraan denk je bij 'zaaien'? (hoeft niet iets te zijn wat voor de ontvanger al op 'de Boodschap'
lijkt; een onaanzienlijk klein mosterdzaadje kan uitgroeien tot een enorme boom!) 

Heb je ervaringen dat je oogstte wat een ander zaaide en dat jij zaaide wat later door een 
oogster werd binnengehaald? 
Heb je ook ervaren dat het duidelijk God was die een oogst voor jou voorbereidde? (Efeziërs 
2:10 zegt “Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, 
die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.") 

Jezus zei (vers 34) tegen zijn leerlingen: “Mijn voedsel is dat Ik de wil doe van Hem Die Mij 
gezonden heeft en Zijn werk volbreng.” Waaraan denk je als je die zin overpeinst? 

We richten ons de komende weken op Kerst en onze Kerstnachtdiensten en op de kansen om 
mensen daarvoor uit te nodigen. Waar zie jij kansen en hoe bereid je je daar op voor? 

***
Morgen is de tweede zondag van de Advent. Wigle Tamboer spreekt over Filippenzen 2:5-11 
(NBV). Titel: Als mens verschenen…

GELOVEN BEGINT THUIS
Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en
jongeren van morgen, zondag 9 december 2018.

Peuters: De twee zonen (Matteüs 21:28-31)
Kleuters: Wachten op het Kerstfeest (Spreuken 20:22)
Onderbouw: De engel bij Maria en Maria bezoekt Elisabeth (Lukas 1:26-46)  
Bovenbouw: Gabriël komt bij Maria (Lukas 1:26-38)
X-pact: Gij zult niet...

Morgen gaan de kinderen bij Meerkids van de kerstflyer een persoonlijke uitnodiging maken. 
Bedenk samen met jouw zoon of dochter wie hij/zij kan uitnodigen voor kinderkerst. 
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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.


