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maandag 18 maart 2019 

Jezus zijn missie is onze missie 

Elke stem telt

Heer, U bent mijn God!
Ik zal voor U zingen,
ik zal vertellen hoe machtig U bent.
Want U hebt wonderen gedaan.
Alles wat U ooit besloten hebt,
dat hebt U ook gedaan.
Op U kunnen wij vertrouwen.
(Jesaja 25:1, BGT)

Het is je vast niet ontgaan dat we deze week onze stem voor de Provinciale Staten mogen 
uitbrengen. De Nederlandse overheid wil iedereen aanmoedigen om te gaan stemmen. Met 
dat doel hebben ze een aantal spotjes gemaakt. Eén van de spotjes gaat over een koor. Ieder 
koorlid heeft een andere stem en voegt iets unieks toe aan het gezamenlijke stemgeluid. Een 
ontbrekende stem wordt echt gemist.

Ik moest aan dit spotje denken, toen ik vorige week zondag te midden van honderden 
kerkgangers mijn bijdrage leverde aan de samenzang. Niet dat mijn stem zo luid of bijzonder is. 
Maar ik kreeg het machtige gevoel dat ik deel was van een collectief dat bezig was om God te 
eren. Het ging niet zozeer om mijn stem, maar meer om mijn hart. Een hart dat door het zingen
van die liederen uitschreeuwde dat God groot en machtig is. Een hart dat zich verwonderde dat
die grootheid niet leidt tot meer afstand met de mens, maar juist tot toenadering en 
verzoening.

Afgelopen zondag hebben we in de kerk nagedacht over onze missie. Die heeft natuurlijk alles 
te maken met Jezus, die de verzoening tussen God en mensen tot stand gebracht heeft. De 
missie van mij kan niet los staan van de missie van Jezus. Diep van binnen verlang ik naar een 
leven tot Gods eer. En dan bedoel ik niet een leven, waarin ik allerlei goede dingen doe. Het 
gaat mij om een leven dat draait om Jezus. Opwekking 663 verwoordt dat zo:

Het gaat niet om mij,
alsof U moet doen wat ik wil;
U alleen bent God,
ik geef mij over aan uw wil.

Ik vind het elke dag een hele uitdaging om niet mijn wil maar die van God centraal te stellen. 
Het verlangen om tot Gods eer te leven drijft me om elke dag Gods wil te zoeken. En het 
verlangen, om een piepklein beetje toe te voegen aan het eren van God, koester ik. Meer en 
meer raak ik ervan overtuigd dat ... elke stem telt!

Om over na te denken
Hoe kun jij vandaag tot eer van God leven?

Gebedssuggestie
Heer, dank U voor de vele mooie liederen die mij helpen om Uw naam groot te maken. En dank
U voor de mensen met wie ik dat samen mag doen. Amen.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Jesaja-25:1


dinsdag 19 maart 2019 

Jezus zijn missie is onze missie

Missie geslaagd, het voorhangsel gescheurd

Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën...  
(Matteüs 27:51 NBV)

De tempel in Jeruzalem was in de tijd van Jezus de plaats waar de dierenoffers gebracht 
werden en waar men God kon aanbidden. In de tempel was een gedeelte, het Heilige der 
Heilige, dat door een voorhangsel afgescheiden was van de rest van de tempel. In het Heilige 
der Heilige stond de ark van het verbond, en op deze plek was Gods aanwezigheid. Hier mocht 
alleen de hogepriester één keer per jaar komen om een verzoeningsoffer te brengen aan God 
voor de zonden van het hele volk. De hogepriester bracht het bloed van een offerdier naar het 
Heilige der Heilige en besprenkelde de deksel van de ark van het verbond met het bloed. Door 
het offer werden de zonden vergeven.* 

Jezus is als hogepriester (Hebreeën 4:14) het ultieme Heilige der Heilige binnengegaan en heeft
een offer gebracht. Zijn eigen bloed, Zijn eigen leven als offer voor ons. Waar eerst het bloed 
van een offerdier druppelde, stroomde nu het bloed van Jezus. 

Het voorhangsel in de tempel hing er als teken van de afstand tussen God en de mens, door 
zonden afgezonderd van God. Maar toen Jezus stierf, gebeurde er iets wonderlijks: het 
voorhangsel in de tempel scheurde van boven naar beneden in tweeën (Matteüs 27:50-51). 
Het Heilige der Heilige, de plek van Gods aanwezigheid, werd toegankelijk voor alle mensen.  
De zonden zijn vergeven. Er is geen afstand meer tussen God en de mens. 

In de brief naar de gemeente in Korinthe schreef Paulus: ‘Het is God die door Christus de 
wereld met zich heeft verzoend. (…) En ons heeft Hij de verkondiging van de verzoening 
toevertrouwd.’ (2 Korintiërs 5:19; NBV). Het is God die door het offer van Jezus het voorhangsel
doormidden heeft gescheurd, waardoor de plek van Gods aanwezigheid voor ons allemaal 
toegankelijk werd. Dit goede nieuws van de verzoening tussen God en mens moet toch 
verkondigd worden?!

Geen voorhangsel meer, geen afstand meer, maar God heel dichtbij! 

Om over na te denken
Gebruik je dit voorval wel eens als je met iemand spreekt over wat Jezus voor ons heeft 
gedaan? Wat kun je iemand nog meer vertellen om de missie van Jezus te verduidelijken? 

Gebedssuggestie
Grote God, dank U dat er geen voorhangsel meer is en dat ik in Uw aanwezigheid mag leven. 
Amen. 

* In Exodus 25:1-22 staat beschreven waarom de Israëlieten een heiligdom voor God moesten maken (vers 8) 
en hoe het heiligdom en de ark eruit moesten zien. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Korintiers-5:19
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-27:50-51
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Hebreeen-4:14
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-27:51


woensdag 20 maart 2019 

Jezus zijn missie is onze missie

De grote scheiding is overbrugd

“Want de Vader Zelf heeft u lief, omdat u Mij hebt liefgehad.” (Johannes 16:27 HSV) 

Het boek ‘De grote scheiding’, geschreven door C.S. Lewis, is een allegorie over de hemel en de 
hel. Een allegorie is een uitgewerkte metafoor: een symbolische voorstelling van een idee, een 
verzonnen vertelling, een beeldspraak. 

Wat Lewis doet in zijn boek is één element van het leven in de hel eruit lichten, namelijk het 
feit dat het een plaats is waar geen relaties zijn. Ieder mens is er eenzaam en verblijft, kil en 
koud, ver bij anderen vandaan. Er is geen liefde, en dus ook geen leven. Omdat God ontbreekt.

God is liefde. En alleen in relatie met Hem is er leven. Wat een wonder van genade als je Jezus 
ontmoet hebt en je leven aan Hem hebt overgegeven. Dan ben je overgegaan van de dood naar
het leven. En die stap hebben we niet alleen mogen zetten om in ons uppie gered te worden. 
Nee, we zijn geroepen om anderen mee te nemen op die weg. 
  
We leven in een samenleving waarin steeds minder samen geleefd wordt en steeds meer 
eenzaamheid is. Een meerderheid van de mensen in Nederland groeit op de een of andere 
manier op in sociale gebrokenheid, zonder te weten dat er een weg is die naar het leven leidt. 
Die Weg heeft een naam: Jezus. 

Waar Jezus binnenkomt wordt liefde binnengebracht. En herstel van relaties. Boven alles 
verzoening met God. En daaruit voortvloeiend: herstelde relaties met anderen. 

Verzoening brengt vrede, rust, liefde, genezing, hoop, vriendschap, blijdschap, leven.

Aan ons, als christenen, de geweldig mooie en belangrijke taak om dit goede nieuws te 
brengen aan mensen die het zicht op het leven zijn kwijtgeraakt. Aan die miljoenen in 
Nederland die depressief, of bang en eenzaam zijn. Ook al lijkt het er aan de buitenkant 
allemaal mooi uit te zien.

Om over na te denken
Denk niet dat de mensen niet op jouw goede boodschap zitten te wachten. Iedereen is 
gemaakt om in verbondenheid met zijn of haar Schepper te leven. Als mensen voor Hem 
weglopen is er vaak sprake van pijn die opgelopen is in relaties of in de kerk. Wees in Jezus’ 
naam een vriend voor de ander. Heb de ander lief op de plek waar hij of zij nu is. Dan kan jouw 
liefde een brug zijn naar Jezus, die zelf de Brug is naar de Vader.

Gebed
Heer, maak mij bereid om het goede nieuws te zijn voor anderen, opdat ze U zullen ontmoeten,
de enige Weg naar het leven. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/BGT/Johannes-16:27


donderdag 21 maart 2019 

Jezus zijn missie is onze missie

Wil je met Me gaan? 

Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de 
verkondiging daarover toevertrouwd. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft 
verzoend: Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft Hij de 
verkondiging van de verzoening toevertrouwd. (2 Korintiërs 5:18-19)

Van Dale zegt over verzoenen: de vijandschap laten eindigen, ik geef hem geen ongelijk, en 
Paulus ook niet want die zegt in Romeinen 5:10: Werden we in de tijd dat we nog Gods 
vijanden waren al met Hem verzoend door de dood van zijn Zoon, des te zekerder is het dat wij, 
nu we met Hem zijn verzoend, worden gered door diens leven. 

Het moge duidelijk zijn: we hebben deel aan de verzoening en redding door het aan te nemen, 
maar het is het werk van God. We lezen het in bovenstaande bijbelteksten. In de Korinthe-
lezing staat niet dat God ons de verzoening heeft toevertrouwd (die positie had/heeft de mens 
niet), maar wel de verkondiging van de verzoening. Het doorgeven dus. 
De missie van Jezus was: het herstellen van de relatie tussen God en mens en wel zo dat de 
mens weer toegang tot God kon/kan krijgen én Voorbeeld zijn hoe in die herstelde relatie te 
leven. 

Ik moest denken aan het 'Trolleybus-verhaal'. De bus die verbonden is met een lijn naar boven 
waar kracht uit geput kan worden. Door die verbinding kan hij niet anders dan richting de 
eindhalte rijden, echter niet in vastgelegde rails maar met de vrijheid/mogelijkheid om links en 
rechts dingen te mijden en/of juist te bezoeken/op te zoeken waar hulp nodig is.
Een bus... Misschien ken je het wel, lekker binnenkomen in een fijne bus met een al draaiende 
motor, om met een fijn gezelschap op reis te gaan. Gesetteld en laat nu de reisleider maar 
zeggen wat hij ons voor moois te bieden heeft. Als ik eraan denk, heb ik al zin. Lekker met z'n 
allen verzoend en gered in de (kerk)bus naar het grote doel, de lijn van boven volgend. 
Het is sterk om zondags de kerkdeuren uitnodigend wijd open te zetten voor ontmoetingen 
met God/Jezus/Heilige Geest, maar hoe ga ik met de opdracht van Jezus om buiten de 
gebruikelijke 'kerkritten' en -uren? Of om met de ‘trolley’ te spreken: wie of wat zoek ik op,  
wie of wat niet en hoe is de verbinding daarin naar boven? 

Om over na te denken
Net zoals we lezen over de profeten in het Oude Testament is het doorgeven van de 
kostbaarste boodschap niet altijd gemakkelijk. Jezus heeft dat ook niet gezegd. Juist niet, maar 
als Hij (in Matteüs 28:20) de leerlingen op weg stuurt om alle volkeren te bereiken, zegt Hij: 
“Houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.” Dat is 
geen dooddoener maar een levengever! Wie er ervaring mee heeft, kan prachtige dingen 
vertellen; wie nog aan het begin staat, heeft nog veel moois te geven en te ontvangen. 

Gebed
Here God, kostbare zaken kosten vaak veel. Dank dat wij uw verzoening en redding gratis en 
voor niets (hebben) mogen ontvangen. Help ons niet bang te zijn om uw kostbare boodschap 
uit te dragen en voor te leven.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-28:20
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen-5:10
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Korintiers-5:18-19


vrijdag 22 maart 2019 

Jezus zijn missie is onze missie

Hier zijn wij

Dit alles is het werk van God. (2 Korintiërs 5:18)

Persoonlijk ben ik wel heel blij dat ik ooit op mysterieuze wijze uit het ‘niets’ tevoorschijn ben 
geroepen. Natuurlijk, mijn ouders hebben daar een wezenlijke rol bij gespeeld, maar mijn 
ontstaan en bestaan is niet hun werk. 
Want Zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God 
tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. (Efeziërs 2:10 NBG 51)

Mijn ouders zijn inmiddels bij de Heer. Zelf mocht ik op mijn beurt met mijn vrouw drie 
kinderen ontvangen en grootbrengen. We kijken met liefde, dankbaarheid en trots naar hen. 
We hebben voor hen mogen zorgen, we mochten ze begeleiden naar volwassenheid. Maar 
onze kinderen zijn niet ons werk. 

Als gelovigen weten we dat we niet ‘self made’ zijn. We verwonderen ons over dat moment dat
de longen van een pasgeboren baby zich vullen met lucht en we verheugen ons over de eerste 
schreeuw – een teken van leven! We staan er verstild bij wanneer geliefden hun laatste adem 
uitblazen en onder onze ogen afreizen naar een hogere, ongrijpbare Werkelijkheid. Verstaan 
we dat wonder? Nee. Er is veel meer aan de hand dan wij kunnen begrijpen.

God blaast onze lichamen zijn levensadem in. Zo kan Hij ook met zijn Geest ons inspiratie en 
kracht inblazen, wanneer wij ons daar voor open stellen. Deze Geestkracht doet vernieuwend 
scheppingswerk aan onze binnenkant. Een proces waar we, opnieuw, nagenoeg niets van 
begrijpen.

Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de
innerlijke van dag tot dag vernieuwd. (2 Korintiërs 4:16 NBG 51 – het gedeelte over ‘een schat 
in aarden vaten’ > leestip!).

Om over na te denken
God is de Maker, wij zijn het maaksel van zijn handen. Hij heeft ons gewenst en gewild en dat 
alleen verklaart ons bestaan. Hij ziet onze gebrokenheid en is als Enige in staat ons daarvan te 
herstellen dankzij het werk van de Heelmaker, zijn perfecte Zoon. De vernieuwing vindt plaats 
van binnen naar buiten – het begint in  de kern van onze persoonlijkheid en mist z’n uitwerking 
niet op ons uiterlijke leven. God is aan het werk! Laat Hem herscheppen en geef Hem alle eer.

Gebed
Machtige Schepper, herstel en vernieuw ons! Doe uw werk door ons heen – tot eer van uw 
heilige Naam. Maak ons bruikbaar en gewillig. Vader, hier zijn wij.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Korintiers-4:16
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Efeziers-2:10
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Korintiers-5:18


zaterdag 23 maart 2019

Afgelopen zondag sprak Orlando Bottenbley over 2 Korintiërs 5:18-20 (NBV) 
Titel van de overdenking: Jezus zijn missie is onze missie.

18 Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de 
verkondiging daarover toevertrouwd. 19 Het is God die door Christus de wereld met zich heeft 
verzoend: Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft Hij de 
verkondiging van de verzoening toevertrouwd. 20 Wij zijn gezanten van Christus, God doet door
ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij: laat u met God verzoenen.

Een rijke tekst , die o.a. laat zien dat de verzoening en redding het werk van God is en dat aan 
ons - als gezanten van Christus! - de verkondiging daarvan is toevertrouwd. Zegen ontvangen 
en doorgeven is prachtig – de praktijk laat dat ook zien - maar lang niet altijd gemakkelijk. Toen 
Jezus zijn leerlingen eropuit stuurde, beloofde Hij niet voor niets ‘met ons te zijn, alle dagen, 
tot aan de voleinding’. (Matteüs 28:19-20) Hoe belangrijk is het om er constant bij bepaald te 
worden dat we in opdracht van de Grote Opdrachtgever aan het werk zijn en Hij meegaat! 

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

Welke zin uit 2 Korintiërs 5:18-20 springt er voor jou uit, en waarom?

Wat zegt het jou dat je - als gezant - namens Christus mag spreken? 
Hoe ervaar je dat en (hoe) ervaar je Hem daarbij?

Hoe zou jij Jezus' missie omschrijven? En onze missie, jouw missie?
Welke mogelijkheden daarvoor zie jij in jouw leven?

***
Morgen zijn er diensten met dopen. Wigle Tamboer spreekt over Matteüs 3:13-17 (GNB). 
Titel van de overdenking: Laat me begaan...

GELOVEN BEGINT THUIS

Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en 
jongeren van morgen, zondag 24 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: Wie helpt mij? (Lukas 10:30-37)
Kleuterbouw: De zaaier (Matteüs 13:1-23)
Onderbouw: Jezus laat zich dopen (Matteüs 3:13-17)
Bovenbouw: Het voorbeeld van het zaad (Matteüs 13:1-9 en 13:18-23)
X-pact: i.v.m. dopen zijn de jongeren welkom in de grote zaal 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-3:13-17
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-13:18-23
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-13:1-9
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-3:13-17
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-13:1-23
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-10:30-37
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBG51/2-Korintiers-5:18-20
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-28:19-20
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Korintiers-5:18-20


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.


