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maandag 10 december 2018 

Als mens verschenen...

Knielen en staan

Hij heeft zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood. Daarom heeft God Hem hoog 
verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van 
Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal 
belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader. (Filippenzen 2:8-10)

Jezus, Koning der Koningen, Heer der Heren. Hij was er voordat de aarde werd geschapen – Hij 
zal er nog zijn als onze tijd is afgelopen. Hij staat buiten de ruimte, buiten de tijd – en toch is Hij
nog altijd heel dichtbij ons door zijn Woord en Geest. 

In deze teksten uit de Filippenzenbrief is een mooie beweging te zien. Jezus kwam uit de 
hemel, uit het Vaderhuis, werd een kwetsbaar mens en mengde zich onder ons – hier beneden.
De vernedering van onze Heer ging zó ver dat Hij eindigde aan een kruis en in een graf. 
Menselijk gesproken leek dat het droevige einde.
We weten gelukkig beter! Jezus werd verheven aan dat kruis, maar Hij stond ook op uit de 
dood! Hij bleef niet hier beneden op aarde, maar werd verheven tot de positie die Hij altijd al 
heeft gehad: aan de rechterkant van zijn Vader in de hemel waar Hij voor ons bidt en pleit 
(Hebreeën 2:14-18).

Let eens op wanneer onze Heer knielt of gaat staan. Hij knielde neer om in het zand te 
schrijven (of tekenen?) toen aanklagers een overspelige vrouw bij Hem brachten. Pas na 
aandringen om te oordelen ging Hij staan (Johannes 8:10) – zoals een Rechter. Maar zijn 
oordeel was geen veroordeling, het waren woorden van vrijspraak!

Jezus knielde ook neer om de voeten van zijn leerlingen te wassen. Slavenwerk was dat 
eigenlijk. Maar de Heer toonde dienend leiderschap, Hij gaf het goede voorbeeld aan zijn 
leerlingen en aan ons allemaal. (Johannes 13:12-15)

Om over na te denken
Wat geeft de Heer ons een prachtig voorbeeld. Hij is ontzagwekkend GROOT, maar Hij daalde af
naar ons niveau – werd één van ons. Wat doen wij om mensen te bereiken? Hoe diep willen we
gaan, hoe vaak willen we knielen om anderen te dienen en de Heer te verheffen?

Gebed
Dank U voor uw Voorbeeld, trouwe  Heer. Wij willen niet trots zijn. Maak ons nederig. Leer ons 
knielen voor mensen en op te staan voor U.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-13:12-15
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-8:10
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Hebreeen-2:14-18
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-2:8-10


dinsdag 11 december 2018 

Als mens verschenen...

Dichter bij God

“Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel, behalve degene die uit de hemel is 
neergedaald: de Mensenzoon?” (Johannes 3:13)

Overal en altijd zijn mensen druk bezig om ‘een hemels leven’ te bereiken: een staat van geluk 
waarin er geen zorgen zijn en waar rust wordt gevonden. Alle religies en stromingen zijn op dit 
verlangen gebouwd. Het is bijvoorbeeld ook de drijfveer van de demonstrerende ‘gele hesjes’ 
in Parijs. Mensen willen het goed hebben. 

Het verlangen naar de hemel heeft God zelf in ons gelegd. Helaas denken we de hemel op onze
eigen manier te bereiken. Straks, als ik met pensioen ben, dan kom ik tot rust. En als de loterij 
een grote som geld oplevert, dan zijn mijn zorgen voorbij. En als de regering ook nog beter voor
mij ging zorgen, dan kwam alles goed. Sommigen hebben het ‘ontspullen’ als een nieuwe weg 
naar rust en vrede ingeslagen. Anderen zijn juist druk bezig spullen binnen te halen, in de hoop 
rust te vinden als alles voor Kerst alvast in huis is. En zo zijn we met van alles bezig om ‘de 
hemelse staat’ te bereiken. 

Maar wij kunnen niet opklimmen naar de hemel. Niets van onze inspanningen levert ons ook 
maar enige kans op om in de rust en vrede van God te komen. God weet dat. Daarom geeft Hij 
Adam en Eva al een belofte: het Zaad van de vrouw zal de kop van het kwaad vermorzelen. 
(Genesis 3:15) Dit is de eerste aankondiging van de geboorte van de Messias uit een maagd. 
God zelf zal mens worden. De enige manier om ons dichter bij God en de hemel te brengen, 
was door het afdalen van God. Hij liet de hemel los. Alle privileges en waardigheid, en alle 
kenmerken die God God maken, liet God achter zich om een mens te worden met de naam 
Jezus.

Onvoorstelbaar! En overal waar deze Mens kwam, bracht Hij de hemel dichtbij. Tot op de dag 
van vandaag, overal ter wereld. 

Het is met geen woorden te beschrijven wat God gedaan heeft door af te dalen en mens te 
worden. Het is miljoenen lichtjaren verwijderd en oneindig veel meer dan een gouden plak 
moeten inleveren omdat je dope gebruikt hebt. Of de Nobelprijs voor de vrede moeten 
inleveren omdat je hem niet waard blijkt. God is alles waard. Hij heeft het recht op de hemel en
alles wat hemels is. En Hij heeft het allemaal achter zich gelaten om ons zondige hart te 
bereiken. 

Suggestie
Als je vandaag (opnieuw) de deur voor Hem open doet, dan komt de hemel bij je binnen.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis-3:15
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-3:13


woensdag 12 december 2018 

Als mens verschenen...

Feest van verlangen, Zijn verlangen... en ons verlangen? 

In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God… 
(Johannes 1:1) 
Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren, uit jou komt iemand 
voort die voor Mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de 
dagen van weleer. (Micha     5:1) 
(Jezus is) Koning der koningen en Here der heren. (Openbaring 19:16 HSV) 

Verhelderend om afgelopen zondag te kijken naar wat Jezus voor ons deed en overhad niet 
vanuit het startpunt van zijn geboorte op aarde, maar vanuit zijn hemelse positie daarvóór. We 
lazen Filippenzen 2:5-11 waarin staat dat Jezus zich niet vasthield aan zijn gelijkheid aan God, 
maar de gestalte van een slaaf aannam en gelijk werd aan een mens. 

Je zal vanuit je hoge positie toch zo'n 'opdracht' toegemeten krijgen... Hoe moeilijk is het al als 
mensen van enig aanzien (en zien wij ons niet graag zo?) een stap naar beneden moeten doen?
En hoe hoger hoe moeilijker, lijkt het wel. En hoger dan Jezus kàn gewoon niet. Er zijn in de 
Bijbel allerlei teksten die de Godheid van Jezus aanduiden en onderstrepen. Direct of indirect.  
We lezen bijvoorbeeld dat Jezus de Alpha en de Omega wordt genoemd, het begin en het 
einde, de eerste en de laatste, maar dat wordt ook over God geschreven. In Openbaring 1:8 
wordt het gezegd van God de Heer, in 21:6 van Hij die op de troon zat en in 1:17-18 en 22:13 
van Jezus. Maar ver daarvoor al (in Jesaja 44:6) zegt God : “Ik ben de eerste en Ik ben de laatste
en buiten Mij is er geen God.” 
Daar word ik blij van: er kan er maar één de Eerste zijn! Buiten de Eerste is er géén Eerste. 
En Hij heeft er alles voor over dat wij bij Hem willen horen. 

Jezus had in zijn perfecte omstandigheden geen enkele reden om zich nederig op te stellen dan
alleen een niet te bevatten liefde en een onvoorstelbaar verlangen om de mensen bij God 
terug te brengen. Wat een geluk dat wij zo'n God hebben! 
Kerst is een feest van verlangen, een feest van Zijn verlangen. En hopelijk ook een feest van ons
verlangen (en velen met ons). Kerst was een hele grote stap, maar er zouden er nog meer 
volgen. Om het volkomen goed te maken.

Om over na te denken
We kunnen ons er geen voorstelling van maken hoe 'rijk' Jezus in het hemelse was en dat Hij 
dat opgaf, wetende wat er met Hem als mens zou gaan gebeuren. Jezus werd vernederd. Van 
de gestalte van God tot aan de gestalte van een slaaf... Hoe bijzonder. En Paulus roept ons (in 
Filippenzen 2:5 uit de bijbellezing van zondag) op om dezelfde gezindheid te hebben die Jezus 
had... 

Gebed
Dank U, Heer, voor wat U voor ons overheeft. Maar, Heer, waar Paulus ons toe oproept, ik weet
niet hoe we dat ook maar bij benadering kunnen waarmaken; help ons het, in alle 
dankbaarheid en bescheidenheid, door Uw Geest in ons leven toch te proberen.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-2:5
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Jesaja-44:6
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Openbaring-22:13
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Openbaring-1:17-18
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Openbaring-21:6
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Openbaring-1:8
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-2:5-11
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Openbaring-19:16
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Micha-5:1
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-1:1


donderdag 13 december 2018 

Als mens verschenen...

Advent… wachten op echte Troost

... en hij verwachtte de vertroosting van Israël. (Lukas 2:25)

We leven in de adventsweken, voorbereiding op Kerst. Hoe zijn onze verwachtingen? Meestal 
zijn we druk bezig met wie we zullen uitnodigen, en wie zal er komen? Of met Kerst zelf, wat 
eten we? Allemaal vanzelfsprekende zaken die moeten gebeuren.

De tekst hierboven gaat over Simeon. Hij was erbij geroepen, door de Geest, toen Jezus door 
zijn ouders in de tempel aan God werd toegewijd. Alle eerstgeborenen werden zo afgestaan 
aan God. Maar Simeon en Hanna begrepen dat het hier niet om een gewoon kind ging. Simeon 
was een rechtvaardig en vroom man, hij zag uit naar de komst van de Messias. De tijd dat God 
Israël vertroosting zou schenken. 

Troost, wat een hoopvol woord in tijden van verdriet en nood. Het doet terugdenken aan de 
woorden uit Jesaja 40:1 'Troost, troost mijn volk, zegt jullie God' en later in Jesaja 51:12 “Ik, Ik 
ben het die u troost.” Ook toen uitgesproken voor een volk in ballingschap, onder druk van de 
vijand. Die ballingschap hadden ze over zichzelf uitgeroepen, Jesaja kondigde het al aan als 
oordeel als ze hun God zouden verlaten. Het volk en hun leiders waren niet langer bereid om te
luisteren. Toch belooft God telkens weer genade, Hij zal zijn volk bevrijden en terugbrengen 
naar Jeruzalem. Jesaja verkondigt geen oordeel meer maar in de laatste hoofdstukken 
Verlossing, Troost. In Jesaja lezen we als het ware 'het Evangelie van het Oude Testament'. 

Bedenk dan wel dat deze troost geen goedkope troost was. De wereld van de joden was totaal 
in elkaar gestort, alleen de komende Messias kon hen nog redden. Zijn troost was dan ook 
gebaseerd op de belofte van God en het verbond met zijn volk. Daar hielden ook Simeon en 
Hanna zich aan vast. Hanna sprak van de bevrijding van het volk en zag in Jezus de komende 
Redder. 

Ik weet niet hoe je de kerstdagen ingaat, misschien is er wel nood en verdriet in je leven of dat 
van je familie en vrienden. Waar haal je de troost vandaan? Echte troost lijkt misschien ver te 
gaan. Soms werken onze opbeurende woorden niet meer. Is er dan geen uitzicht? Soms kun je 
menselijk gezien 'vastzitten in je nood'. 
Lees dan nog eens het lied van Simeon, de hoop en redding voor Israël reikt verder. Lees maar 
in Lukas 2:30,31: “want met eigen ogen heb ik de redding gezien, die u bewerkt hebt ten 
overstaan van alle volken.” Gods redding dus ook voor jou en mij. Dat mag je verwachten met 
Kerst: echte Troost, door de Messias. Jesaja 61:2-3 jubelt het uit: '... om het aangename jaar 
des Heeren uit te roepen'. Een tekst die Jezus later in zijn eerste 'preek' aanhaalt. (Lukas 4:14-
19) Hij is de brenger van die troostvolle goede boodschap waarvan Jesaja al sprak. 

God ziet om naar zijn volk en alle volken, naar zijn kudde en naar jou. 

Gebed 
O kom, o kom, Immanuël, verlos uw volk, uw Israël.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-4:14-19
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-4:14-19
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Jesaja-61:2-3
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-2:30-31
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Jesaja-51:12
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Jesaja-40:1
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-2:25


vrijdag 14 december 2018 

Als mens verschenen...

De andere helft van Kerst

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn 
schouders. (Jesaja 9:5)

Als mens kom je vaak niet veel verder dan je eigen voorstellingsvermogen. Zo ook met Kerst. 
Die begint voor veel mensen met woorden zoals in Jesaja. Een kind is ons geboren. 
Jezus is ook een kind geweest, net als wij. Dat is geruststellend. We lezen dat Maria zwanger 
werd door de Heilige Geest. Een klein vruchtje in de schoot van een moeder. Dat ook Jezus 
hulpeloos en klein, totaal afhankelijk ter wereld kwam, net als iedere andere baby. 

Het spreekt tot onze verbeelding dat er voor Hem geen plaats was. Dat Jozef en Maria de hele 
stad af moesten zoeken voor een plekje terwijl Maria op punt van bevallen stond. Het woord 
‘stal’ als geboorteplek van Jezus staat niet in de Bijbel. Maar het feit dat zijn wiegje een kribbe 
was, duidt er op dat er weinig comfort is geweest. De Zoon van God werd geboren in 
armoedige omstandigheden. 

Wie we ook zijn, we kunnen ons allemaal met één of meerdere facetten uit het gebeuren rond 
de geboorte van Jezus identificeren. Het Kerstevangelie is fascinerend en inspireert mensen 
wereldwijd om, in ieder geval tijdens de Kerstdagen, vredelievend met elkaar om te gaan. 

Toch is dit maar het halve Kerstverhaal. Johannes opent zijn Evangelie als volgt: ‘In het begin 
was Gods Zoon er al. Hij was bij God, en Hij was zelf God. In het begin was Hij al bij God. Alles is
door Hem ontstaan. Zonder Hem zou er niets zijn.’ (Johannes 1:1-3 BGT) 

Met de hemelse helft van Kerst kun je je een stuk moeilijker identificeren. We weten niet hoe 
de hemel eruit ziet. Onze verbeelding schiet te kort. De Zoon die bij God was, én God zelf was. 
Ons denkvermogen is niet groot genoeg. We kunnen het niet bevatten.
We voelen wel aan dat de gang van Jezus Christus vanuit de hemel naar de aarde er een was 
van uiterste nederigheid. Van zelfopoffering. Van door alles heen vertrouwen op God de Vader. 
Dat Hij weet wat Hij doet. 

En die Jezus zegt tegen jou: “Volg Mij.” Durf je dat? Jezelf niet hoger maar lager inschatten dan 
een ander? Jezelf opofferen? Nederig zijn? En in alles wat je in je leven meemaakt op God de 
Vader vertrouwen? Dat Hij weet wat Hij doet. 

Om over na te denken
Hoe wordt in jouw leven duidelijk dat je een volgeling bent van Jezus?

Gebed 
Dank U, Jezus. Dank U, Vader. De zending van Jezus leek door zijn kleinheid en nederigheid 
onbegonnen werk, maar U weet wat U doet. Help mij door uw heilige Geest in alles volgeling 
van Jezus te worden en deel te zijn van uw Koninkrijk. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/BGT/Johannes-1:1-3
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Jesaja-9:5


zaterdag 15 december 2018

Afgelopen zondag was de tweede zondag van de Advent. Wigle Tamboer sprak over Filippenzen
2:5-11 (NBV). Titel: Als mens verschenen...

Vaak staan we in de Adventstijd stil bij Jezus' komst als vervulling van de profetieën in het Oude
Testament en denken we daarbij ook na over waarom Jezus kwam en hoe Hij als vrij mens zijn 
leven heeft opgeofferd voor onze redding. 
Wigle legde in zijn preek uit dat de geschiedenis van Jezus op aarde niet begon bij de geboorte 
in Bethlehem, maar dat er een heel groot goddelijk verhaal aan vooraf ging. Het startpunt is 
dat Jezus de rijkdom van de hemel verliet en daarmee de perfecte harmonie van de godheid 
van Vader, Zoon en Heilige Geest. 
Wie kan bevroeden welke stap groter was: van mens tot de dood aan het kruis of 
van God in de hemel tot geboren mens op aarde?

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

We lazen dat Jezus afstand deed van het aan God gelijk zijn. Probeer eens - voor zover dat 
mogelijk is - te beseffen wat dat inhield. Wat komt in jou op? 

Het antwoord op de voorgaande vraag beseffende... in het eerste vers van de bijbellezing zegt 
Paulus: Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. 
Dat lijkt veel te hoog gegrepen, maar kun je iets zeggen over het je daarnaar uitstrekken, je 
pogingen daartoe en je reactie op het al dan niet lukken daarvan?

En als mens verschenen, heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam... (verzen 7 en 8) Welk 
beeld heb jij daarbij? (Misschien kun je putten uit eigen ervaringen en een vergelijking maken) 

***
Morgen is de laatste zondag voor onze Kerstnachtdiensten. Jurjen ten Brinke spreekt over 
Jesaja 9:1-6 en Matteüs 4:16 (NBV). 
Titel: Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht.

GELOVEN BEGINT THUIS
Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en
jongeren van morgen, zondag 16 december 2018.

Peuters: Kerst (Lukas 1:26-2:20) 
Kleuters: Yep en het wonder van kerst
Onderbouw: God is almachtig, God heeft ons zijn Zoon gegeven (Micha 5:1, Lukas 2:1-8)
Bovenbouw: Johannes wordt geboren (Lukas 1:57-80) 
X-pact: Wat voorafging (Jesaja 53)

De kinderen hebben vorige week bij Meerkids van de kerstflyer een persoonlijke uitnodiging 
gemaakt. Voor de kinderen die thuis nog een of meer uitnodigingen willen maken, liggen er 
pakketjes klaar bij hun eigen bouw. 
Bedenk samen met je zoon of dochter wie hij/zij kan uitnodigen voor Kinderkerst.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-1:57-80
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-1:26
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Jesaja-53
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-2:1-8
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Micha-5:1
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-4:16
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Jesaja-9:1-6
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-2:5-11
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-2:5-11


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.
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