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maandag 17 december 2018 

Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht

Ere zij God in de hoge

Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand 
van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. (Filippenzen 2:6,7)

Regelmatig pas ik een dagje op mijn kleindochter. Ze is nu 1 jaar en 10 maanden. Als ik haar 
een paar weken niet gezien heb, valt me op hoe ze zich steeds verder ontwikkelt. Het lukt haar 
bijvoorbeeld steeds beter om de figuurtjes in de juiste opening in een vormenstoof te stoppen.

Hoe zou God kijken naar mijn denken en ontwikkeling? Ik probeer te vatten wie God is. Ik 
probeer iets te begrijpen van het wonder van zijn schepping. Maar ik moet bekennen dat ik er 
soms helemaal niets van begrijp. Het helpt me dan om te beseffen dat God veel groter is dan ik
me als mens kan voorstellen. Ik kan het niet bevatten en hoef dat gelukkig ook niet.

De Franse wetenschapper Blaise Pascal kwam in de 17e eeuw al tot die conclusie. Hij moest 
erkennen dat de wetenschap moest buigen voor de werkelijkheid van God. Pascal kon het al of 
niet bestaan van God niet wetenschappelijk bewijzen. Wel deed hij een opmerkelijke uitspraak.
Hij stelde dat ieder mens een door God geschapen vacuüm heeft, dat alleen door God zelf kan 
worden opgevuld. Wat een mooie gedachte. En wat mooi om te zien hoe mensen, bij wie dit 
gebeurd is, veranderd zijn.

Kerst 2018. We vieren niet dat wij als mens God steeds beter gaan begrijpen. We vieren niet 
dat we het bestaan van God kunnen bewijzen. We vieren dat God in al zijn grootheid is 
afgedaald naar ons niveau. Dat kon alleen door zelf mens te worden. Jezus hield zijn gelijkheid 
aan God niet vast, maar werd zoals wij. Zo konden de mensen God in hun eigen mensenwereld 
een beetje leren kennen. En zo kunnen we dat nog steeds. Zo kunnen wij ervaren of Hij dat 
door hemzelf geschapen vacuüm in ons hart kan opvullen. Of, zoals bij mijn kleindochter, of Hij 
precies past in het lege plekje in de vormenstoof.

Om over na te denken
Loop jij er wel eens tegenaan dat je God niet kunt begrijpen? Stel jezelf dan eens de vraag of je 
als mens God wel zou moeten kunnen begrijpen. En denk eens na over Gods manier om zich 
aan jou bekend te maken.

Gebedssuggestie
Heer, wat bent U groot. Ik zal uw grootheid nooit kunnen bevatten. Dank U dat U zich als mens 
aan ons bekend heeft gemaakt. Amen.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-2:6-7


dinsdag 18 december 2018 

Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht

Licht dat leven geeft

“Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in Mij gelooft niet meer in 
de duisternis is.” (Johannes 12:46)

De donkere dagen voor Kerst zijn weer aangebroken: tijd om de lichtjes ‘aan te steken’. In de 
tuin, voor de ramen, in de kerstbomen en de etalages. Gezellig! Zo weten we de duisternis een 
beetje op afstand te houden. En daarmee ook de winterdepressies, de kou, het verdriet en de 
zorgen. Zolang we dat allemaal buiten de deur houden, lijkt alles vredig en rustig. 

Maar we hoeven maar één knopje in te drukken en we zien hoe mensen overhoop worden 
geschoten op een kerstmarkt. En hoe de duisternis de wereld nog steeds in haar greep heeft. 
Eeuwenlange beschaving heeft er niet voor kunnen zorgen dat de nacht – met alles wat 
daarvoor staat - verslagen is. En het zal ons ook in de komende jaren niet lukken om vrede en 
licht te brengen op aarde. 

Veel van wat er in de nacht gebeurt, hebben wij niet eens in de gaten. Het onrecht, de slavernij,
de vervolgingen, de uitbuiting van mensen. Sommigen maken van de nacht de dag; ze zeggen 
dat het licht is waar het donker heerst (Job 17:12). Maar God onthult het diepste van de 
duisternis en brengt het zwartste donker naar het licht (Job 12:22).

Voor God is niets verborgen. Hij weet dat we niet in staat zijn om het leven te leven zoals Hij 
het bedoeld heeft. Hij kent onze zwakheden, onze pijn en ons verdriet. We kunnen het niet zelf 
oplossen. Daarom kwam Jezus, de Christus, naar de aarde. Als een licht dat schijnt in de 
duisternis. En de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. (Johannes 1:5)

Als Jezus jouw Heer is geworden, dan mag je zijn licht brengen overal waar je komt. Ook in de 
zwartste nacht. In gerechtigheid heb Ik, de Heer, jou geroepen. Ik zal je bij de hand nemen en je 
behoeden, ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen en maak je tot een licht voor 
alle volken. (Jesaja 42:6)

Gebed
Heer, velen zeggen: “Wie maakt ons gelukkig?” Laat U het licht van uw gelaat over ons 
schijnen. Want bij U is de bron van het leven, door uw licht zien wij licht. Dank U wel, Jezus, dat
U kwam als het licht voor deze wereld. En wie U volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar 
heeft licht dat leven geeft. 
(Psalmen 4:7,36:10, Johannes 8:12)

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-8:12
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-36-10
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-4:7
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Jesaja-42:6
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-1-5
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Job-12:22
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Job-17:12
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-12:46


woensdag 19 december 2018 

Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht

Glorieuze dag

Op die glorieuze dag van vrede zal het oorlogstuig niet meer worden gebruikt, de met bloed 
doordrenkte mantels en de dreunende laars zullen worden verbrand.
Want een Kind is ons geboren, een Zoon werd ons gegeven en de heerschappij zal op zijn 
schouders rusten. Dit zullen zijn koninklijke titels zijn: Wonderbare Raadgever, Machtige God, 
Eeuwige Vader, Vredevorst. (Jesaja 9:3-5 Het Boek)

De komst van de Messias was langverwacht. Generaties hadden zich binnen de joodse 
geloofsgemeenschap uitgestrekt naar de glorieuze dag dat de Bevrijder zou komen. Onder het 
juk van de Romeinse overheersing werd dat verlangen sterker – zo sterk zelfs, dat velen niet 
konden wachten en de strijd aanbonden met de bezetter of zichzelf tot Messias uitriepen. 
Geen van deze opstanden had kans van slagen – de met bloed doordrenkte mantels en 
dreunende laarzen worden hier niet als beeldspraak gebruikt, dit was de verschrikkelijke 
realiteit van die dagen.

In ons land ligt de gewelddadige bezetting van 1940-1945 door de nazilegers van Hitler nog vast
in het collectief geheugen. De mensen die zelf onder deze bezetting hebben geleden – de pijn, 
het gemis en het geweld aan den lijve ondervonden hebben – nemen in aantal geleidelijk af en 
op een dag zijn de mensen met persoonlijke herinneringen aan die diepdonkere tijd niet meer 
onder ons.

Hoe zit dat met de vrede die zou komen met de komst van de Messias? Dat blijft een lastig 
punt wanneer je de profetieën uit het Oude Testament leest. De zieners kregen van God 
vergezichten voor ogen. Ik heb wel eens gehoord dat dit als met een berglandschap is: je ziet 
pieken en dalen, maar het is lastig om te zeggen hoever deze uit elkaar liggen. De profeet ziet 
vaak het overweldigende geheel en zoekt naar woorden om dit totaalbeeld door te kunnen 
geven.

Ik ben te jong om herinneringen te hebben aan de Tweede Wereldoorlog. Maar de laarzen 
dreunen nog na en het onschuldig vergoten bloed blijft een aanklacht. 

God kwam in Jezus midden in onze pijn en gebrokenheid. Als baby. Kwetsbaarder en hulpelozer
kun je niet zijn. C.S. Lewis schreef in Mere Christianity:
‘Door de vijand bezet gebied – dat is wat deze wereld is. Het christelijk geloof is het verhaal 
over de rechtvaardige Koning die op aarde landde, je zou kunnen zeggen: in vermomming. En 
wij worden opgeroepen om deel te nemen aan de sabotagecampagne.’ 

Gebed
Messias, dank voor uw komst. We verwachten de glorieuze dag!

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


donderdag 20 december 2018 

Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht

Levenslicht

Dit is wat wij Hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in 
Hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met Hem verbonden zijn terwijl we onze 
weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Maar gaan we onze 
weg in het licht, zoals Hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het 
bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde. (1 Johannes 1:5-7 )

Licht verdrijft de duisternis. Dat is ook de betekenis van Jezus als het Licht der wereld. Hij is als 
hét Licht in deze wereld gekomen om de duisternis te verdrijven. Dat kwam Hij doen omdat Hij 
de wereld liefhad. Ons leven bevindt zich van nature in de duisternis van de zonde, ver bij God 
vandaan. We hebben snel verkeerde gedachten en laten ons gemakkelijk afleiden van het 
goede. De Zoon van God maakt het licht doordat Hij Zelf in het duister ten onder is gegaan aan 
het kruis. Zo betaalde Hij de prijs om mensen in het licht te kunnen brengen. Al Zijn volgelingen
hoeven daarom niet in de duisternis te blijven, maar mogen het Licht hebben.

Licht en donker zijn onverenigbaar. Als er één ding zeker is, dan is het dit wel: Het kan nooit 
licht en tegelijkertijd donker zijn. Van God staat geschreven dat Hij een Licht is en in Hem 
absoluut geen duisternis is. Onze duisternis past eenvoudig niet bij het eeuwig Licht van God. 

Naast dat licht duisternis verdrijft, geeft licht ook leven. Als je een plant in een kamer zonder 
licht zet, gaat de plant dood. We hebben allemaal licht nodig. De zon voorziet ons van 
vitamines en zonder de zon zou de aarde veel te koud zijn. Niet alleen het zonlicht hebben we 
nodig, ook het Licht met de hoofdletter L hebben we dagelijks nodig. Het is voor iedereen 
noodzakelijk dat het Licht van Jezus in ons leven gaat schijnen. Leven zonder het Licht kan heel 
lang goed lijken te gaan, maar uiteindelijk ervaart iedereen zonder het Licht een leegte. En het 
enige dat die leegte op kan vullen is Licht dat leven geeft. 

Gebed
Heer, dank dat U naar deze aarde bent gekomen om het Licht te zijn dat de duisternis verdrijft. 
Dank dat wij mogen toeleven naar het bijzondere feest van het licht. Help ons om niet de weg 
van het duister te gaan, ook al kan deze soms zo verleidelijk zijn. Help ons om steeds weer U te 
zoeken en te leven in het licht. Amen. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Johannes-1:5-7


vrijdag 21 december 2018 

Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht

Geschenk van God 

Zo zal Hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed 
Hij voor ons is door Christus Jezus. Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof.
Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God. (Efeziërs 2:7-8) 

Met Sinterklaas zei mijn kleinzoontje eens toen hij een cadeau uitpakte: “Precies wat ik besteld 
heb!” Ik moest eraan denken toen ik in een reclame zag staan: 'Wat vraag jij voor Kerst?' Het 
kwam een beetje vreemd bij me over. Een cadeau met Kerst niet, want God gaf ons met Kerst 
een enorm cadeau dat met niets anders te vergelijken is. Niet besteld, geen recht op, toch 
gekregen. 'Precies wat ik hoopte' zou op z'n plaats zijn, al is het zo groots dat het elke 
verwachting te boven gaat. 
Ho, dat is niet helemaal waar. Het was wel aangekondigd, op velerlei manieren zelfs (denk 
bijvoorbeeld aan Micha 5:1), maar toen de geboorte van de Verlosser een feit was, was het zo 
anders dan mensen dachten of wilden, dat velen eraan voorbij gingen. En zelfs toen een ruime 
dertig jaar later nog meer voorzeggingen in vervulling gingen, deden machthebbers er alles aan
om het tegen te houden. Ze beseften wellicht niet dat het duister het licht toch niet kan 
tegenhouden. Of hadden ze misschien geen goed besef van Licht en duisternis? 

Tsja... wat wil of vraag je met Kerst? Ik voel me onvoorstelbaar bevoorrecht dat ik op Jezus 
gewezen ben als Degene die licht kwam brengen. Licht, verlossing, redding, toekomst, met 
God! Licht in de duisternis! Zelfs op de momenten dat ik geen duisternis in mijn directe 
omgeving zie. Ja, soms heb je dat... 

Bij schenken is een aantal dingen belangrijk. Bijvoorbeeld wie het geeft en: verplicht het je tot 
iets teruggeven? Ook uitpakken is belangrijk, want anders kun je er niets mee en heb je er niets
aan. Dan mis je ook wat er achter zit: ‘Iemand zag mij, kreeg mij op het oog, had dit voor mij 
over’. Zeker in een tijd waarin eenzaamheid een groot probleem is, is een geschenk met die 
achtergrond meer dan welkom. Zeker als God de Gever is, je er niets voor hoeft terug te doen 
en je het alleen maar hoeft aan te nemen en uit te pakken. 

Het is een van de belangrijkste redenen waarom we zondag en maandag in een aparte ruimte 
in De Meerkerk tijdens de eerste Kerstnachtdiensten bij elkaar komen om te danken en te 
bidden. God te danken voor het geschenk van Jezus en te bidden dat velen het zullen 
aannemen en uitpakken. Dat ze geraakt zullen worden door het Licht dat ook in hun hart wil 
doorbreken. Opdat de duisternis voorgoed zal verdwijnen. God sluit echt niemand uit. 

Om over na te denken
Als je een geschenk krijgt waar je blij mee bent, kun je je teleurgesteld voelen als blijkt dat heel 
veel anderen dezelfde 'aanbieding' kregen, je dus niet zo apart bevoorrecht was als je dacht. 
Met het cadeau van Kerst is dat nóóit het geval. Die vreugde verdubbelt als die wordt gedeeld. 

Gebed 
Heer, dank U voor Kerst en alles wat U wilt geven. Verhoor alstUblieft ook dit jaar weer de 
gebeden voor onze naasten die uw geschenk nog niet in hun hart ontvangen hebben.  

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Micha-5:1
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Efeziers-2:7-8


zaterdag 22 december 2018

Afgelopen zondag was de derde zondag van de Advent, in De Meerkerk de laatste voor de viering van 
Kerst. Jurjen ten Brinke sprak over Jesaja 9:1-6 en Matteüs 4:16  (NBV). 
Titel: Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht.

Kerst is, zo zei Jurjen, hét feest waarin duidelijk wordt dat God naar mensen komt… in plaats van dat 
wij naar God moeten opklimmen. De boodschap van Kerst is dat wij het licht niet hebben en niet in 
staat zijn om een wereld van eenheid en vrede te creëren en dat we dus een Verlosser nodig hebben. 

In de Bijbel verwijst het woord ‘duisternis’ zowel naar het kwaad als naar onwetendheid. En de andere 
manier waarop onze wereld ‘in het duister’ zit is dat niemand genoeg weet om een oplossing te 
vinden voor het kwaad en het lijden dat er is. 

Het goede nieuws is de boodschap dat Licht en Vrede er toch komen, maar dan wel bij Hem vandaan.

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

'Een kind is ons geboren', Jesaja schreef dat en gaf daarbij aan de namen die Hij zou dragen en die 
alleen bij God horen: Wonderbare Raadsman, Goddelijke held (Sterke God), Eeuwige Vader,   
Vredevorst. Kun je iets zeggen over wat die namen voor jou betekenen in relatie met God/Jezus of in 
bepaalde periodes en omstandigeheden van je leven hebben betekend? 
Gebruik je die namen (en dus hun 'waarden') ook in je gebed? Waarom/waarom niet?

‘Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven.’ Kerst. de komst van Jezus, is een groot geschenk. 
Maar een geschenk kan alleen volledig tot zijn recht komen als het ook wordt aangenomen. En vooral 
als je beseft welke waarde het geschenk heeft en wat het de Gever heeft gekost. 
Heb jij het cadeau al aangenomen? En hoe heeft dat invloed op je leven? 
Aan wie zou je het ook willen doorgeven? Zie je kansen daartoe? Welke?
***
Morgen en overmorgen zijn er Kerstdiensten in De Meerkerk: 

zondag 23 december:
10:00 uur Kinderkerst
19:00 en 21:00 uur Kerstnachtdiensten

maandag 24 december:
19:00 uur, 21:00 uur en 23:00 uur Kerstnachtdiensten. 

Een ieder van harte welkom, maar vergeet niet te reserveren via de website.

Zondag 30 december zijn er diensten om 9:00 uur en 11:00 uur. Spreker: Orlando Bottenbley. 
Jongeren van X-pact welkom in de grote zaal. 

*******
NB. Dit is de laatste Preek door de Week van 2018. 
We hopen vanaf zondag 13 januari 2019 weer uit te komen.

Allen gezegende Kerstdagen toegewenst en een fijne jaarwisseling.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-4:16
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Jesaja-9:1-6


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.


