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maandag 28 januari 2019

Wat opbouwend is...

Volharding en vertroosting
'...opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de Schriften de hoop zouden
behouden.' (Romeinen 15:4b)
Iets wat van echte waarde is verkrijg je vaak pas na goede voorbereiding, volharding. Training
en geduld horen erbij als we iets willen bereiken.
Dat is in het geloofsleven niet anders. Paulus spreekt hier zelfs over 'de weg van volharding'. Hij
zegt ons dat we op die weg door de Schriften worden gestimuleerd. Hoe gebeurt dat, waar
spreekt de Bijbel over volharding? Op diverse plaatsen worden gelovigen aangespoord om te
volharden in beproeving. Dat is juist de kracht van Gods Woord; het geeft ons inzicht, leiding en
bemoediging op momenten in ons leven dat we het nodig hebben. Zeggen we vaak ook niet:
“die tekst, dat lied, die bemoediging, het leek net of het tot mij gericht is.” We krijgen weer
hoop daardoor.
Paulus verbindt dan ook de volharding aan de hoop die we erdoor verkrijgen. Romeinen 5:3:
“Wij prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding
leidt, volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop.” Deze hoop is geen
gevoel of onzekere hoop maar gebaseerd op de liefde van God voor ons (vers 5). Hoop is dan
ook, te midden van een gebroken werkelijkheid, met volharding verwachten dat het goed
komt. (Romeinen 8:18-25)
Letterlijk betekent het Griekse woord voor volharding: 'er onder blijven staan'. Te denken valt
aan de pijlers onder een brug. Veel vrachtverkeer gaat erover maar de brug houdt het, de
pijlers blijven eronder staan (Dr. Versteeg)
Er is nog een ander verband wat de Schrift ons wijst, namelijk tussen volharding en troost (zie
de tekst uit Romeinen 15). Volharden kan een 'zware' opgave zijn, vooral als de
omstandigheden niet direct veranderen. Dan staat de troost die de Schrift biedt ons ter zijde.
Duidelijker wordt het nog als in het vervolg van de tekst staat: God is een 'God van de
volharding en vertroosting'. Zo is de volharding niet een winst van eigen prestatie maar het
geschenk van God aan ons. God biedt ons troost te midden van de volharding. Vandaar dat in
2 Thessalonisenzen 3:5 staat: 'en de Heere moge uw harten richten op de liefde van God en op
de volharding van Christus'. Christus zelf hield stand ondanks smaad en vervolging (Hebreeën
12:2). Hij hield vol om de vreugde die in het vooruitzicht lag. Zijn leven mag ons voorbeeld zijn
om ons oog op Hem gericht te houden te midden van alle moeite.
Ik sluit af met de tekst van Romeinen 8:25 waarin volharding en hoop samenkomen: 'maar als
wij hopen wat we niet zien, verwachten wij het met volharding'.
Gebedssuggestie
Een prachtig gebed van Paulus uit Romeinen 12:12: Verblijd u in de hoop, wees geduldig in
verdrukking, volhard in het gebed.

dinsdag 29 januari 2019

Wat opbouwend is...

Bovennatuurlijke roeping
Wij, de sterken, moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid helpen en niet ons eigen belang
dienen. Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend
voor hem is. Ook Christus zocht niet zijn eigen belang; integendeel, er staat geschreven: ‘De
smaad van wie u smaadt, is op mij neergekomen.’ (Romeinen 15:1-3)
Een thema over opbouwen... dat is natuurlijk extra prachtig voor gemeenten zoals die van
Christiaan Vos in Duiven en onze eigen Meerkerk, nu wij beiden vorig jaar de beschikking
kregen over een mooie, vaste eigen plek. En wat te denken van de zegen in de loop van het
proces, en de saamhorigheid. Welhaast nog mooier dan een kerkelijk centrum... Want we
weten dat – hoe mooi ook – dat maar een middel is om te kunnen samenkomen om God te
danken en te eren en mensen te kunnen verwelkomen. Het materiële dat het geestelijke dient,
is dat niet zoals het moet zijn en we in het oog moeten houden?
In de bijbelverzen hierboven geeft Paulus ons een mooie maar pittige onderwijzing. Want het
zal je maar gezegd worden, dat we niet ons eigen belang moeten dienen (niet onszelf behagen,
zegt de HSV), maar laten we ons richten op het belang van de ander, op wat goed en
opbouwend voor hem (haar) is.
Tegennatuurlijk? Misschien kunnen we beter zeggen: bovennatuurlijk. Jezus zelf ging daar heel
ver in. Het is niet zo gek dat we in de Bijbel lezen dat de Grieken toendertijd het christendom
met de gekruisigde Christus maar een dwaasheid vonden. Maar zo ziet Gods koninkrijk eruit.
Iedereen mag weten dat God van hem/haar houdt, maar op een of andere manier krijgt God
het toch voor elkaar een extra oogje te hebben op hen die hulp nodig hebben. En kijkend naar
de (dan) sterken, ziet Hij mogelijkheden om daar wat aan te doen en bèiden te doen groeien.
Een dubbele opbouw zogezegd. Gods koninkrijk wordt perfect, tot die tijd mogen we eraan
bijdragen en er naar toewerken. O.a. door de ander te dienen. En niet zo'n beetje ook...
Vorige week zei iemand tegen mij: “Wie je ook bent, wat je ook hebt of kunt, als volgeling van
Jezus ben je altijd geroepen om anderen te helpen.” Ik moest meteen aan onze bijbeltekst
denken. Maar ze vertelde er nog iets bij: “Het is niet aan ons om over oorzaken en
omstandigheden te oordelen, aan ons is het om op te bouwen. Dáár roept God ons toe op.”
Om over na te denken
Als kind van God, volgeling van Jezus, hebben we met en door de heilige Geest zoveel te bieden
aan mensen. Ieders situatie mag dan anders zijn, maar iedereen heeft God nodig om tot zijn
bestemming te komen. Hoop op God blijft niet zonder gevolgen. Of zoals Christiaan Vos het zei:
"Romeinen 15 spreekt van blijdschap, vrede en overvloedig zijn in de hoop. Op basis van wie
Hij is, geloof ik niet in hopeloze gevallen of in hopeloze situaties. Er zijn mensen die de hoop
verloren hebben, maar er is - met God - altijd perspectief, uitzicht en reden om te bouwen.”
Gebed
Here, help ons erbij te zijn waar U ons wilt hebben en voor wil gebruiken. Amen.

woensdag 30 januari 2019

Wat opbouwend is...

Hoop in mij
De Heer hielp Jozef zodat het goed met hem ging. (Genesis 39:2)
Een van de bekendste bijbelverhalen is die van Jozef de dromenkoning. Een groot deel van zijn
leven is een ramp. Die begint met de opvoeding door zijn vader Jakob. Die trekt Jozef zodanig
voor dat zijn broers een bloedhekel aan hem krijgen. In een vlaag van verstandsverbijstering
verkopen ze hem als slaaf aan een langstrekkende karavaan. Kun je je de wanhoop van Jozef
voorstellen? Een paar weken later staat hij te koop op een slavenmarkt in Egypte. Van huis en
haard verlaten.
En dan staat daar ineens dat zinnetje: De Heer hielp Jozef zodat het goed met hem ging.
Middenin dit troosteloze verhaal. Het duidt erop dat God er toch bij is, de regie heeft. Jozef zelf
merkte er misschien niet veel van. Hij probeerde er maar het beste van te maken.
In de Bijbel staat dat je als volgeling van Jezus een hoopvolle toekomst hebt. Dat duidt er op
dat God erbij is, de regie heeft. Dat is moeilijk voor te stellen als je net aan het graf van een
dierbare hebt gestaan. Of als je aan het ziekbed van je kind zit en de afloop onzeker is. En wat
dacht je van relaties die aan diggelen liggen omdat een ander leuker was dan jij. En zo kan ik
nog wel even doorgaan.
Het verhaal van Jozef gaat verder met tal van persoonlijke rampen, onterechte veroordelingen
en oneerlijkheid. Gelukkig eindigt zijn leven toch goed. Hij wordt onderkoning en redt zijn
familie van de hongerdood. Jozefs leven lag steeds in Gods handen.
Het verhaal van Jozef leert ons dat de nabijheid van God niet hetzelfde is als een leven zonder
onrecht, rampen of verdriet. En dat Gods regie en hoop soms zo onzichtbaar zijn, afwezig
lijken. Dat gold toen en geldt nu nog steeds.
De komst van Gods Zoon maakt het grote verschil. Jezus verzekert jou van een hoopvolle
toekomst. Een leven samen met God als kind van Hem, tot in eeuwigheid. En zoals de kroning
van Jozef tot onderkoning voor hem onbevattelijk moet zijn geweest, zo is de kroning van jou
en mij tot kind van God onbevattelijk. Die toekomst mogen wij vandaag omarmen door Ja te
zeggen tegen Jezus.
Vervolgens mag je die Hoop uitdelen. Want de aanwezigheid van God in het leven van mensen
die dat nu niet kunnen zien, loopt vaak via zijn kinderen. Via jou en mij.
Gebed
Heer, U bent de Hoop in mij. Leer mij elke dag te leven uit die Hoop. Voor mezelf of voor de
mensen om mij heen.

donderdag 31 januari 2019

Wat opbouwend is...

Bovennatuurlijke hoop
“Zesenveertig jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd”, zeiden de Joden, “en U wilt hem in
drie dagen weer opbouwen?” (Johannes 2:20)
Je hoort het de Joden bijna denken: Die man, die Jezus, weet niet wat Hij zegt. Waar slaat dit
op? Dat kan helemaal niet! Waar heeft Hij het over?
Als God spreekt, horen we Hem regelmatig dingen zeggen die tegen ons gevoel en verstand in
gaan. God vraagt van ons het onmogelijke te geloven. En niet te steunen op ons eigen inzicht.
Want geloof is de zekerheid van de dingen die je niet ziet. Het is er nog niet. Of het is nog niet
gebeurd. Maar je weet zeker dat het zal komen, of zal gebeuren, omdat God het beloofd heeft.
Geloofsvertrouwen is de vrucht die groeit vanuit je relatie met God. Hoe meer je zijn woorden
hoort, en vervolgens ziet en ervaart dat het waar is wat Hij zegt, hoe meer je Hem ook durft te
vertrouwen in andere dingen. Je geloof groeit. Want vorig jaar was Hij trouw in wat Hij gezegd
heeft, en vorige week en gisteren ook, dus zal Hij morgen en overmorgen ook trouw zijn aan
zijn woord.
Het is heerlijk om zo te wandelen in geloof. Om steeds meer te vertrouwen op het feit dat God
te vertrouwen is. Hij zorgt voor ons. En maakt dat we groeien in die zekerheid.
Maar dan moeten we ons wel overgeven aan Hem. Als we alles willen beredeneren en
berekenen, lopen we vroeg of laat vast. Dan missen we de wonderen. De man, die tegen de
voorspellingen van de artsen in, nog steeds in leven is. De vrouw, die tegen de gangbare regels
en wetten in, toch een sociale huurwoning krijgt. Jezus, die de dood overwon. De tempel, die in
drie dagen weer opgebouwd werd. Dit is allemaal bij mensen onmogelijk, maar wel mogelijk bij
God.
De hoop die God geeft is een bovennatuurlijke hoop. Een hoop die gelooft dat het onmogelijke
mogelijk kan worden. Zo wordt God zelf zichtbaar; door ons vertrouwen en doordat we
handelen naar zijn woord. In dat vertrouwen mogen we elkaar ook helpen te groeien. Zodat de
stormen van het leven ons niet onderuit kunnen halen. Ook al voelt het soms wel zo: God laat
ons niet los. Die krachtige hoop is ons anker.
“Ik zal welwillend naar hen omzien en hen naar dit land terugbrengen. Ik zal hen opbouwen en
niet afbreken, planten en niet uitrukken.” (Jeremia 24:6)
Gebedssuggestie
Dank God dat we elkaar mogen aanmoedigen in geloof, zodat de hoop steeds meer overvloedig
wordt.

vrijdag 1 februari 2019

Wat opbouwend is...

Nieuwe moed, goede hoop
De Boeken zijn geschreven om ons te leren. Wij lezen daar hoe mensen die God onder alles
trouw bleven, steeds weer bemoedigd werden. En dat geeft ons nieuwe moed en goede hoop.
Het is mijn vurige verlangen dat God, die ons volharding en moed geeft, ervoor zal zorgen dat u
één van hart en ziel Christus zult volgen. (Romeinen 15:4,5 Het Boek)
Het is goed om ons te realiseren dat de eerste christenen geen volledige Bijbel in handen
hadden. Paulus schreef zijn brieven aan gemeenten die hij zelf gesticht of bezocht had en deze
brieven – die aanvankelijk een plaatselijke doelgroep of persoon op het oog hadden – kregen
een universele betekenis voor de gehele kerk. Toch is het belangrijk om dit steeds in gedachten
te houden: Paulus wist precies tot wie hij zich richtte en had daarbij concrete situaties en
personen voor ogen. Steeds zijn daar algemene lessen uit te trekken, maar wij kennen niet alle
feitelijke achtergronden.
De evangelisten Matteüs, Markus, Lukas en Johannes schreven ieder een verslag van alles wat
zij hadden meegemaakt met hun Heer tijdens Christus’ werk op aarde. Het Evangelie (= goed
nieuws) van Markus wordt gezien als het oudste getuigenverslag. Men denkt dat hij de discipel
Petrus als bron heeft gebruikt voor zijn Evangelie, maar verder weten we niet veel over deze
schrijver. Men denkt dat hij in Rome zijn Evangelie schreef. Daarnaast kennen we Matteüs (een
tollenaar die discipel van Jezus werd en dus een directe getuige is) en Lukas die met Paulus
optrok en de prediking van Paulus te boek stelde. Lukas was een arts die nauwkeurig
bronnenonderzoek deed en ook het boek Handelingen schreef – een boek over de jonge kerk
dat je kunt beschouwen als ‘deel 2’ naast het Lukas-evangelie. Johannes is de leerling van Jezus
die het langst leefde en waarschijnlijk als laatste zijn getuigenverslag – met een geheel eigen
stijl en andere invalshoeken – opschreef.
Al die boeken geven een totaalbeeld zoals 4 camera’s dat kunnen doen bij één gebeurtenis.
Samen geven zij een zeer geloofwaardige en zo compleet mogelijke weergave.
‘De Boeken’ waar Paulus over schrijft in het tekstgedeelte hierboven verwijzen naar de boeken
van het Oude Testament. Paulus wijst de christenen erop dat ze die Boeken kunnen lezen om te
leren en bemoedigd te worden. En dat kunnen wij nog steeds – met de kennis van het Nieuwe
Testament erbij!
Gebed
Vader, dank voor uw Woord en Geest!

zaterdag 2 februari 2019

Afgelopen zondag sprak Christiaan Vos over Romeinen 15:1-6 en 13 (NBV).
Titel: Wat opbouwend is...
Christiaan en zijn gemeente in Duiven hebben afgelopen jaar een prachtig gebouw kunnen
kopen. Er wordt nu hard gewerkt om de aankoop tot een prachtig kerkelijk centrum te maken.
Vanuit het thema 'Wat opbouwend is...' deelde Christiaan over de bouwwerkzaamheden,
zowel qua gebouw als het geestelijke bouwwerk van de kerk.
Het bijbelgedeelte spreekt van blijdschap, vrede en overvloedig zijn in de hoop. De Bijbel blijkt
geschreven opdat we zouden blijven hopen (vers 4). God wordt hier ook de God van de hoop
genoemd.
Christiaan: Op basis van Wie Hij is, geloof ik niet in hopeloze gevallen of in hopeloze situaties.
Er zijn wel mensen die de hoop verloren hebben, maar er is - met God - altijd perspectief,
uitzicht en reden om te bouwen.
***
Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?
Wat zegt het jou dat de Bijbel geschreven is opdat we kunnen blijven hopen en dat God de God
van de hoop wordt genoemd? Herken je in je eigen leven het volharden in de hoop en het
troost putten uit de Schriften? Wanneer was dat sterk? En hoe heeft dat je geholpen?
In de eerste twee verzen lezen we dat 'wij sterken' de zwakken moeten helpen en we ons niet
richten op eigen belang maar op wat goed en opbouwend is voor die ander.
Waarin voel jij je tot de sterken en/of waarin voel jij je tot de zwakken?
Hoe werkt dat - met het oog op wat de bijbellezing zegt - uit in jouw leven?
Vers 13 zegt: Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde
en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest.
Denk eens na over wat deze tekst jou zegt.
***
Morgen spreekt Arnold van Heusden over Filippenzen 1:20-26 (NBV)
Titel: Gewoon, een goede kerk
GELOVEN BEGINT THUIS
Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en
jongeren van morgen, zondag 3 februari 2019.
Als je als ouder een keer bij je kind bij Meerkids wilt meekijken, weet je zeer welkom!
Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.
Peuters: Het kleine poortje (Markus 10:24-25)
Kleuters: Bruiloft te Kana (Johannes 2:1-12)
Onderbouw: Het verloren schaap (Lukas 15:1-8)
Bovenbouw: Isaak en Rebekka (Genesis 24:42-53 en 24:62-67)
X-pact: De God van Abraham, Isaak en Jacob

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 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.

