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maandag 25 februari 2019 

Eensgezind...

Jouw belang voorop

Neig mijn hart naar uw richtlijnen en niet naar winstbejag. (Psalm 119:36)

Het viel me ineens op in de nieuwe commercial van de Hartstichting: ‘Je hart ben jij. Wij zijn er 
voor jouw hart’. Het is onderdeel van een goed doordachte wervingscampagne die impliceert 
dat het de Hartstichting allemaal te doen is om jouw individuele hart. Dat spreekt aan. 
De schrijver van de langste psalm in de Bijbel heeft het ook over zijn hart. Hij doelt hier op zijn 
wezen, zijn ziel, op wie hij ten diepste is. Hij vraagt aan God om zijn hart te laten neigen naar de
Zijn wetten en niet naar winstbejag, eigenbelang. 

Anno 2019 zijn we eraan gewend geraakt dat het draait om ons. We leren onze kinderen om 
voor zichzelf op te komen en datgene te doen wat goed voor je is. Je moet doen wat je hart je 
ingeeft. Ook christenen ontkomen niet aan de boodschap dat je behoeften moeten worden 
bevredigd. Dat je je mening mag uiten en moet aangeven wat jij nodig hebt.

Natuurlijk heeft dit effect waarop wij met elkaar omgaan. Ik schrik soms van harde kritiek op 
een preek, de diensten of op elkaar. We nemen de ander de maat, zijn soms veroordelend en 
hebben geen oog voor de gevoelens van een ander. 

‘Je hart ben jij’ klopt helemaal, tenminste als je met je hart je wezen, je ziel, bedoelt. Wie of 
wat daar de scepter zwaait, bepaalt wie je bent. Waar je hart vol van is, daar stroomt je mond 
van over. Als mens mogen we kiezen wie aan het roer staat. 

Voor mensen is die keuze niet eenvoudig, zoveel maakt de Bijbel ons talloze keren duidelijk. 
Het is een worsteling om de neiging voor jezelf te kiezen, te weerstaan. Het is een zoektocht  
Gods wil te begrijpen en uit te leven. 

‘Wij zijn er voor jouw hart’. God/Jezus zou dit gezegd kunnen hebben. In het Koninkrijk van God
betekent dat niet hetzelfde als dat jouw belang vooropstaat. Nee, Jezus is erop uit dat jouw 
hart vol is van Hem. Dat je wezen, je ziel, bol staat van eerbied voor God en zijn voorschriften. 
En het paradoxale is dat God daarmee jouw belang voorop heeft staan. Daar had Hij echt álles 
voor over. 

Gebed
Heer, dank U dat U mijn belang voor ogen heeft. Help mij zachtmoedig en ruimhartig te zijn 
naar mijn medegelovigen. Neig mijn hart naar U/Jezus alleen. Amen. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-119:36


dinsdag 26 februari 2019 

Eensgezind...

Eenheid in vreugde en verdriet

omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade, zowel in mijn 
gevangenschap als in de verdediging van het Evangelie. (Filippenzen 1:7)

'Gedeelde vreugde is dubbele vreugde', of 'Gedeelde smart is halve smart' zeggen we. In 
vreugde en verdriet zoeken mensen elkaar op, naar verbinding. Maar wat ons samenbindt kan 
ons ook verdeeld maken. Soms kan je juist in het diepste verdriet elkaar niet bereiken.

De brief aan de Filippenzen is een zeer persoonlijke brief van Paulus. De toon is die van 
vriendschap. Paulus schrijft ook over zijn eigen verlangens, maar de brief toont ook dat hij in 
zijn gevangenschap alleen staat. Vandaar de dankbaarheid aan deze gemeente die hem steunt. 

Er was verdeeldheid rond de persoon van Paulus, zelfs heftig verzet, … van twee kanten: 
- Van de joden die het Evangelie van Jezus niet aannamen (Handelingen 21:27-36)
- Van de joodse christenen; zij verzetten zich tegen Paulus uit angst dat hij de wet opzij zou  
   zetten (Handelingen 21:18-25)

Het ongenoegen van de eerste groep leidde tot een crisis toen Paulus in Jeruzalem was om het 
collectegeld van de heidenen (de niet-joden) te brengen. De joden dreigden hem zelfs te doden
en sloegen hem zodat de Romeinse overheid moest ingrijpen om hem te beschermen. Ze 
zetten hem gevangen, eerst in Jeruzalem en later in Caesarea vanwege de dreiging van de 
joden. Paulus beriep zich op zijn Romeins burgerschap voor een eerlijk proces.

Dat was de situatie waarin Paulus deze brief schreef. Voor sommigen was zijn gevangenschap 
aanleiding voor kritiek (zie Filippenzen 1:15), anderen kregen juist de moed om met 
vrijmoedigheid het Evangelie te brengen, zoals de Filippenzen. Tot meerdere vreugde en 
bemoediging voor Paulus. Ze lieten het niet afweten ondanks de druk van buiten.

Hoewel ze dus eensgezind waren t.o.v. de vijandschap van buiten, dreigde er wel een ander 
gevaar, namelijk verdeeldheid van binnenuit. Ze zouden te veel bezig zijn met hun eigen belang
en te weinig oog hebben voor de belangen van de ander. En om dat kwaad te bestrijden wees 
Paulus hen op de gezindheid van Christus. Jezus’ vernedering als mens, het niet als roof achten 
van zijn Godheid, en zijn belangeloze inzet als slaaf, zelfs ten koste van zijn eigen leven, was 
voor hen een voorbeeld. Hiermee spoorde Paulus hen aan om zichzelf te verloochenen, niet 
hun eigen belang voorop te stellen, en een nederige houding aan te nemen.

Zelfzucht, eigenbelang, we zien het om ons heen, maar ook in onszelf. Laten we onze eigen 
belangen gemakkelijk los om die ander voor te laten gaan? Je moet maar eens in de rij bij de 
kassa staan, of op een koopjesmarkt. Nee, ik eerst. Hoe mogen we juist als christenen verschil 
maken in de maatschappij. Vandaar van groot belang dat we ons in die nieuwe gezindheid van 
Christus oefenen. Iemand noemde de kerk: 'Een leerschool van de liefde', en de liefde zoekt 
zichzelf niet (1 Korintiërs 13:4-7)

Gebedssuggestie
Jezus gaf in Johannes 15:9 de opdracht: Blijf in Mijn liefde.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-15:9
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Korintiers-13:4-7
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-1:15
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-21:18-25
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-21:27-36
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-1:7


woensdag 27 februari 2019 

Eensgezind...

Maak me nóg blijer…

…maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u  eensgezind bent. (Filippenzen 2:2 HSV)

Paulus heeft de christenen opgeroepen om zich te verblijden – ook (of juist!) in zware 
omstandigheden. Het gaat niet om een keuze om je steeds ‘happy’ te voelen, maar om een 
mentaliteit van ongekende veerkracht, gebaseerd op vast vertrouwen. En dan heeft Paulus het 
nadrukkelijk niet over zelfvertrouwen. Uit alles blijkt dat voor hem Christus de Bron van diepe 
blijdschap (dieper dan het voorbijgaande gevoel) en uiterlijke vriendelijkheid is (innerlijke 
vreugde kan niet verborgen blijven en onze vriendelijkheid is ontwapenend en ontregelend 
voor de tegenstanders van het Evangelie!).

Paulus had – oppervlakkig bezien – niet veel redenen om te lachen en te zingen. Hij zal ook niet
de hele tijd met een lach op zijn lippen door het leven zijn gestapt. Maar zijn blijdschap was 
onmiskenbaar en onvervreemdbaar. Hij was al blij in Christus, maar hij kon – met hulp van de 
christenen in Filippi – nóg wat blijer worden. Waardoor? Door hun eensgezindheid. 

Het zal wel een cultureel fenomeen zijn, maar als het ons in dit land aan één ding ontbreekt 
dan is het wel eensgezindheid. ‘Zoveel hoofden, zoveel zinnen’ – dat is meer van toepassing op 
onze Nederlandse samenleving. ‘Ieder z’n ding’. Maar onderlinge verdeeldheid is geen teken 
van kracht. Je bent pas krachtig als je over onderlinge verschillen heen kunt stappen omdat je 
een hoger doel voor ogen hebt dan je eigen doelstellingen. Je bent pas sterk als je samen 
optrekt, het belang van anderen niet ondergeschikt maakt aan jouw eigen, particuliere belang. 

En dat is precies waar Paulus hier bij zijn medegelovigen op aandringt: maak me compleet blij 
door jullie eensgezindheid.

We hebben eerder vastgesteld dat onze blijdschap z’n bron vindt bij Christus. En ook de 
vriendelijkheid die kenmerkend zou moeten zijn voor navolgers van Christus (we werken er 
hard aan… sorry, Heer!) vindt z’n oorsprong in Hem (‘De Heer is nabij’, waar je mee omgaat, 
word je mee besmet…). Dus wat zal de basis zijn voor onze eensgezindheid? En jawel, Christus 
is opnieuw het juiste antwoord.

Om over na te denken
‘Wandel het Evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom en u zie of dat ik afwezig 
ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest, en dat u samen eensgezind strijdt 
door het geloof in het Evangelie…’ (Filippenzen 1:27)

Gebed
Heer, maak ons één in U.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-1:27
https://www.debijbel.nl/bijbel/HSV/Filippenzen-2:2


donderdag 28 februari 2019 

Eensgezind...

Wij houden van elkaar

Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft 
liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om ons verzoening te brengen voor onze zonden. 
Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. 
(1 Johannes 4:10,11) 

Als mensen op een goede, liefdevolle manier met elkaar willen samenleven, dan is het nodig 
dat elk van die mensen weet dat hij of zij geliefd en waardevol is. En dat niet alleen ‘weet’ met 
het verstand ('want het staat in de Bijbel dat God van ons houdt'), maar het echt weet. Tot in 
elke vezel van het lichaam en elk hoekje van de ziel.

Nou, denk je misschien, dan is het onmogelijk om goed met elkaar om te gaan, want ik ben het 
regelmatig kwijt dat ik waardevol ben. En ik voel me lang niet altijd geliefd. Ik heb soms zelfs 
een hekel aan mezelf. Ik kan niet alleen anderen naar beneden halen met mijn woorden, maar 
ik haal mijzelf ook onderuit met negatieve gedachten over mezelf.

Welkom in de kerk, zeg ik dan. Want dat is nou juist de plaats waar we mogen ontdekken dat 
we ons allemaal niet altijd geliefd en kostbaar voelen. Dat we allemaal onzeker kunnen zijn. 
Bang om stappen te zetten. Bang om onszelf te laten zien zoals we echt zijn, met onze fouten 
en zwakheden. 

In de gemeente van Christus is er één ijkpunt waar we ons aan vast kunnen houden. En waar 
we mogen leren, en mogen groeien in het besef dat we altijd geliefd zijn. God houdt van ons. 
En dat deed Hij al toen wij Hem nog helemaal niet wilden volgen! Hij gaf alles op om ons hart 
te veroveren. Als je je hart aan Hem hebt gegeven, hoef je niet meer bang te zijn:
- Niet meer bang om op je hart getrapt te worden, want je hart is veilig bij God.
- Niet meer bang om openlijk fouten te maken, want Gods liefde is onvoorwaardelijk.
- Niet meer bang om kwetsbaar te zijn, want in je zwakheid ben je sterk.  
- Niet meer bang om uit te spreken wat je nodig hebt. Want je hebt precies hetzelfde nodig als  
   alle anderen: onvoorwaardelijke liefde en acceptatie. Als je dat gaat uitdelen, gaat de ander 
   opbloeien. En zal hij of zij het ook weer teruggeven aan jou. Zo hebben we elkaar nodig en 
   bouwen we elkaar op.

Gebed
Heer, omdat we zo niet-perfect zijn…, leer ons om elkaar onvoorwaardelijk lief te hebben en 
hoog te houden. Zoals U Uzelf liet vernederen om ons, zondaren, te heiligen en te verhogen als 
kinderen van de Allerhoogste God. U bent ons volmaakte voorbeeld.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Johannes-4:10-11


vrijdag 1 maart 2019 

Eensgezind...

De gemeente als eensgezindswoning... 

… maakt dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, één in liefdebetoon, één 
van ziel, één in streven... (Filippenzen 2:2 NBV)

Paulus was maar wat blij met de gemeente in Filippi. Je ziet dat terug in hoofdstuk 1 van 
de Filippenzenbrief en in hoofdstuk 2 gaat hij verder met het opsommen van goede 
dingen: 'U wordt door Christus zeer bemoedigd en liefdevol getroost, er is onder u zo’n 
grote verbondenheid met de Geest, zo veel ontferming en medelijden', om daar direct in 
vers 2 (eigen vertaling) aan toe te voegen: 'maar als je mij volmáákt gelukkig wil maken, 
wees dan eensgezind, één in liefde, één in streven, één van geest.'

Zo belangrijk is eensgezindheid. Het volmaakt het goede dat er al is. En is het niet ook zo 
dat het verbetert wat nog niet goed is? Vers 5 zegt: 'Laat onder u de gezindheid heersen 
die Christus Jezus had.' Om die gezindheid gaat het dus. Om daarin eensgezind te zijn. 

Hoe belangrijk eensgezindheid is, las ik ook in Lukas 11. Jezus deelde het Evangelie, zag 
naar mensen om, deed grote wonderen, dreef demonen uit, maar toen er mensen waren 
die zeiden dat Jezus dat deed dankzij de vorst der demonen (Beëlzebul), zei Jezus: “Elk 
koninkrijk dat innerlijk verdeeld is wordt verwoest, en huis na huis stort in.” (vers 17)

'ELK koninkrijk dat innerlijk verdeeld is' zei Jezus, dus ook als het wel stevig lijkt te staan. 
Het is uitkijken geblazen, het blijft werk in uitvoering en het blijft iets om je bewust van te 
zijn. Zeker als je je in een situatie bevindt waarin wat je doet of zegt invloed heeft op 
eensgezindheid of verdeeldheid. En dat is misschien wel vaker dan we denken of beseffen.

Als gewone, niet perfecte mensen met allemaal onze eigen gedachten, achtergronden en 
omstandigheden kan het 'eensgezind zijn, één in liefdebetoon, één van ziel, één in streven'
soms best ingewikkeld zijn of wat kosten, maar er is een Koninkrijk te winnen! Gods 
Koninkrijk! Jezus gaat niet voor minder! En wij - met Hem - toch ook niet?! 
De lat ligt misschien hoog, maar het doel is hoger. En ja, als het moeilijk is: wat is mooier 
dan een overwinning op jezelf?! Ik heb er zin in om er bewust(er) mee om te gaan. Jij ook?

Om over na te denken
Eensgezindheid is niet iets wat je mensen kunt opleggen of in regels is te vangen. Maar is 
het niet veelzeggend dat Paulus ons op dit punt van de brief toch meegeeft 'niet alleen je 
eigen belang voor ogen te houden, maar ook die van de ander'? De uitwerking daarvan is 
aan ons. Samen en persoonlijk. 
Denk eens na over de gezindheid van Jezus en de eensgezindheid waar je je (met anderen)
naar uitstrekt. Waar loop je tegenaan en hoe ga je daarmee om? 

Gebedssuggestie 
Heer, het lijkt zo logisch dat de gezindheid van Jezus leidt tot gezondheid van uw kerk, 
maar help ons daarin eensgezind te zijn en te blijven. Tot uw eer en welbehagen.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-11:17
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-11
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-2:2


zaterdag 2 maart 2019

Afgelopen zondag sprak Wigle Tamboer over Filippenzen 2:1-5 (NBG51) 
Titel van de overdenking: Eensgezind...

Twee weken geleden bespraken we (uit slot van hoofdstuk 1 van de Filippenzenbrief) hoe 
overeenkomstig het Evangelie te leven naar buiten toe, deze keer (Filippenzen 2) hoe 
overeenkomstig het Evangelie te leven naar binnen toe. Het kernpunt dat Paulus binnenshuis 
aan de orde wil stellen is het ontbreken van eensgezindheid. Let wel: het ging hier niet om 
onenigheid op theologisch vlak, maar dat men meer met zichzelf en de eigen belangen bezig 
was dan met de ander en diens belangen. 
Hoe breng je jezelf op andere gedachten en vooral de gedachte dat het in het volgen van Jezus 
in eerste instantie niet om jou gaat, maar om Jezus en Zijn gezindheid? Is er voor een volgeling 
van Jezus een ander referentiekader, een ander ijkpunt dan Jezus?
***
Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag? 

In hoofdstuk 1 van de Filippenzenbrief lezen we dat de kerk in Filippi een goede kerk was 
(Paulus was er blij mee) en in vers 1 van hoofdstuk 2 lezen we over grote verbondenheid met 
de Geest, veel ontferming en medelijden... Een kerk die door Christus zozeer bemoedigd wordt 
en liefdevol getroost..., en toch... en tóch problemen met eensgezindheid en jezelf hoger 
achten dan een ander en je (daardoor?) ook meer richten op eigen belang dan dat van een 
ander. 
Wat zegt het jou dat dat samen kan gaan (of eigenlijk niet samen kan gaan...) met een goede 
kerk. Hoe ga je daarmee om in je eigen (gemeente)leven? 

Hoe ga jij om met Jezus en Zijn gezindheid als (enig?) ijkpunt in je leven? 

Paulus zegt na het noemen van alle goede dingen van de Filippenzen dat ze zijn blijdschap  
volkomen kunnen maken door eensgezind te zijn, één in liefdebetoon, één van ziel, één in 
streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; Wat zegt dat over het belang van eensgezindheid?
Wat was de afgelopen tijd iets waarmee je invloed had op eensgezindheid of verdeeldheid?
***
Morgen spreekt Evert Jan Ouweneel over Matteüs 11:28-30 (NBV). Titel van de overdenking: 
Dan zullen jullie werkelijk rust vinden...

GELOVEN BEGINT THUIS

Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en 
jongeren van morgen, zondag 3 maart 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: De rijke boer (Lukas 12:16-21)
Kleuterbouw: De rijke jongeling (Matteüs 19:16-30)
Onderbouw: Jezus vergeeft (Lukas 19:1-10)
Bovenbouw: God en Job praten met elkaar (Job 38:1-9 en 42:1-6)
X-pact: Met Wie omkleed jij je? (Kolossenzen 3:9-10)

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-11:28-30
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Kolossenzen-3:9-10
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Job-42:1-6
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Job-38:1-9
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-19:1-10
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-19:16-30
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-12:16-21
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-2:1-5


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 zijn ook regelmatig te beluisteren via Groot Nieuws Radio.

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.


