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maandag 1 april  2019 

Dat we nooit zullen vergeten...

Carolien

Loof de Here, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam;
loof de Here, mijn ziel, en vergeet niet een van zijn weldaden;
die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest,
die uw leven verlost van de groeve, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid,
die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend. 
(Psalm 103:1-5, NBG51)

Twee weken geleden wist premier Rutte het even niet meer. In een debat kon hij zich even niet 
meer herinneren wat hij wilde zeggen. "Carolien! Ik ben het even kwijt", riep hij naar zijn 
politiek adviseur. Iedereen had begrip voor hem. De gebeurtenissen in Utrecht vroegen zoveel 
aandacht van hem als premier, dat hij zich minder goed op het debat had kunnen 
voorbereiden.

Herken je dat, dat je het opeens niet meer weet? Met onbelangrijke zaken maakt dat niet 
zoveel uit. Maar kostbare dingen wil je niet vergeten. Welke herinnering koester je? Misschien 
het moment dat je tot een levend geloof in Jezus kwam. Of het gevoel dat je had toen je 
gedoopt werd. Of die keer dat je God heel dichtbij ervaren hebt.

Duizenden jaren geleden schreef David Psalm 103. Over de weldaden van God, die hij beslist 
niet wilde vergeten. In de veertigdagentijd leven we op dit moment toe naar Goede Vrijdag en 
Pasen. Een tijd om in het bijzonder stil te staan bij Hem 'die al uw ongerechtigheden vergeeft'.

Ik werd vorige week getroffen door het verhaal van een goede bekende. Hij ging door een 
moeilijke tijd en had veel zorgen. Tijdens een telefoongesprek met een helpdeskmedewerker 
werd het hem even te veel en viel hij behoorlijk uit naar de medewerker. Een paar dagen 
daarna luchtte hij zijn hart bij een kennis en stelde voor samen een 'boetepsalm' te lezen. De 
kennis had een beter idee. Ze lazen samen Psalm 139:
 
Voordat ik mijn mond opendoe, weet U al wat ik wil zeggen.
U bent voor mij en achter mij, U bent om mij heen.
Uw hand houdt me vast. (Psalm 139:4-5, BGT)

Deze woorden ontroerden hem. God was niet boos op hem! Toen hij uitviel naar de 
helpdeskmedewerker was God zelfs zo dichtbij, dat Hij zijn hand vasthield. Dit zijn 
herinneringen om in te lijsten. Om nooit meer te vergeten. Herinneringen die helpen om het 
met David uit te roepen: Loof de Here, mijn ziel!

Om over na te denken
Welke weldaden van God wil jij nooit meer vergeten?

Gebedssuggestie
Ik dank de Heer, ik dank de heilige Heer vanuit het diepst van mijn hart. Ik dank Hem voor alles 
wat Hij heeft gedaan, nooit zal ik dat vergeten. (Psalm 103:1-2 BGT)

https://www.debijbel.nl/bijbel/BGT/Psalmen-103:1-2
https://www.debijbel.nl/bijbel/BGT/Psalmen-139:4-4
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-103:1-5


dinsdag 2 april 2019 

Dat we nooit zullen vergeten...

Vergeet niet wakker te blijven 

Toen wij u de glorierijke komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, baseerden wij ons 
niet op vernuftige verzinsels - integendeel, wij hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien. 
Want Hij ontving van God, de Vader, eer en luister, toen de stem van de majesteitelijke luister 
tegen Hem zei: “Dit is mijn geliefde zoon, in Hem vind Ik vreugde.” Die stem hebben wij zelf uit 
de hemel horen klinken toen wij met Hem op de heilige berg waren. Ons vertrouwen in de 
woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw 
aandacht altijd daarop gericht te houden. (2 Petrus 1:16-19a)

Wakker worden is één ding, maar wakker blijven is nog wat anders. Zeker als er niks spannends 
aan de hand is of lijkt. Hoe krijg je voor elkaar dat je niet 'moe' wordt van alles en je niet losser 
komt van wat je in het begin belangrijk en kostbaar genoeg vond om 'daar altijd bij te blijven'? 
Kostbaar en altijd daarbij willen blijven, past uiteraard bij wat Petrus op 'de berg van de 
verheerlijking' meemaakte. Petrus zag Jezus in zijn hemelse heerlijkheid. En dat maakte een 
onvergetelijke indruk. Door schrik overweldigd wist Petrus niet goed wat te zeggen (Markus 
9:6) en na de stem van God gehoord te hebben, wierpen de leerlingen zich neer en verborgen 
ze uit angst hun gezicht, werden bevreesd zegt de NBG51. (Matteüs 17:6) Mooi om te zien dat 
deze 'vreze des Heren' niet te maken heeft met angst die God ons wil inboezemen, juist niet, 
deze 'vreze' geeft ons mee hoe geweldig het is om Jezus te zien zoals Hij is en God te horen 
zeggen wat Hij je wil zeggen. Het is te groot om voor gewoon aan te nemen. Niet vreemd dat 
Petrus deze gebeurtenis noemt om mensen te overtuigen van het grote voorrecht om dicht bij 
Jezus te leven en hen op het hart te drukken ernaar te streven om alles wat God heeft 
meegegeven niet uit het oog en hart te verliezen, maar in je leven te blijven benutten.

Petrus heeft met eigen ogen gezien hoe 'hemels' God/Jezus is. De meeste van ons zullen het 
met minder moeten doen totdat... de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. (vers
19b) Het gáát gebeuren! Profeten (voor)zeggen het, God bevestigt. Petrus wil dit graag 
meegeven; maar geen borstklopperij van 'kijk eens hoe goed ik ben dat ik Hem zo mocht zien', 
nee Petrus wist van zijn eigen falen, ook ná die verheerlijking. Dat kan zwak lijken, maar is het 
niet juist heel bemoedigend dat God zich in Zijn heerlijkheid wil laten zien aan mensen, 
ondanks hun fouten? Dat niets in de weg hoeft te staan om met ons alles naar Hem te gaan. 

Om over na te denken
Petrus gebruikt zijn eigen ervaring om de betrouwbaarheid van het doorgegeven Woord van 
God te onderstrepen. Hij roept in vers 19 op ons daar altijd op te richten. 'Totdat de dag 
aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.' De Morgenster Jezus. 
Wat maakt jou wakker voor Gods Woord in je leven? Wat maakt Gods Woord in jou wakker?
Wat zul jij in je relatie met God' nóóit vergeten'? Hoe houd je daaraan vast?

Gebedssuggestie
Heer, U bent niet te doorgronden, zo groot; U gaat ons begrip volledig teboven. Dank dat U 
allerlei wegen, manieren en mensen gebruikt om te laten zien wat U met ons voorheeft. Houd 
me vast, Heer, dat ik U nóóit zal vergeten, ook niet in de omstandigheden van nu. Amen. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Petrus-1:19
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Petrus-1:19
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-17:6
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Marcus-9:6
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Marcus-9:6
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Petrus-1:16-19


woensdag 3 april 2019 

Dat we nooit zullen vergeten...

Als U de zon bent, wil ik de maan zijn!

'Overdag is het licht van de zon niet meer nodig,
de glans van de maan hoeft je niet te verlichten,
want de Heer zal je voor altijd licht geven
en je God zal voor je schitteren.' (Jesaja 60:19 NBV)

De maan is een wonderlijk verschijnsel. Ze heeft een diameter van 3475 kilometer en staat van 
alle hemellichamen het dichtst bij de aarde. De maan draait in ongeveer 27 dagen om de aarde
en staat soms wat dichterbij en soms wat verder weg van de aarde. Het licht van de maan is 
eigenlijk zonlicht. De zon is van deze twee het enige hemellichaam dat zelf een grote 
hoeveelheid licht produceert. Het zonlicht schijnt op de maan en de maan weerkaatst het 
zonlicht. 

Als je de Bijbeltekst uit Jesaja 60 tot je laat doordringen, lees je vast heel anders de 
bovenstaande weetjes over de maan. Als we de vergelijking maken dat God de zon is en dat wij
de maan zijn, dan verlicht de zon de maan en dan weerkaatst de maan het zonlicht. God 
verlicht ons en wij weerkaatsen Gods licht. Als we naar de maan kijken, zien we de reflectie van
het licht van de zon. Als we naar elkaar kijken, zien we als het goed is de reflectie van God. 

Afgelopen zondag werd in het Bijbelgedeelte dat we hebben gelezen, gesproken over de 
morgenster. De laatste zin van het Bijbelgedeelte was: '… totdat de dag aanbreekt en de 
morgenster opgaat in uw hart.' (2 Petrus 1:19)

De belofte in Jesaja 61 wordt werkelijkheid in Jezus, de zoon van God. Jezus is de Morgenster 
en Jezus is het Licht voor de wereld (Johannes 8:12). Als je Jezus volgt, loop je nooit meer in het
donker, maar heb je licht dat leven geeft, namelijk Jezus zelf. De Heer zal je voor altijd licht 
geven en je God zal voor je schitteren. We hoeven zelf geen licht te geven, want het is God die 
ons verlicht. We mogen Hem reflecteren in ons leven. Wat zullen wij gaan schitteren als we 
Jezus laten schijnen door ons leven heen!

Om over na te denken
Is Jezus voor jou de morgenster? En wil jij het licht van Hem reflecteren, zoals de maan het licht
van de zon reflecteert?

Gebedssuggestie
Heer, als U de zon bent, wil ik de maan zijn. Ik wil Uw licht reflecteren. Amen.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-8:12
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Petrus-1:19
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Jesaja-60:19


donderdag 4 april 2019 

Dat we nooit zullen vergeten...

Waardevolle woorden

Spreek de waarheid tegen elkaar. Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op. 
(Efeziërs 4:25) (I Thessalonicenzen 5:11)

‘Het is te laat. Ik kan het nu niet meer vragen.’ Triest om woorden van deze strekking te horen. 
Kinderen of andere familieleden zouden wensen dat ze geluisterd hadden naar de antwoorden 
die mensen hen hadden kunnen geven, als ze de vragen op tijd gesteld hadden. Maar ze 
hebben die tijd niet genomen. Ze waren te druk. 

Maar voor veel mensen is het nog niet te laat. Veel ouderen bezitten een schat aan 
levenswijsheid en kunnen getuigen van wat God gedaan heeft in hun leven. Vraag ernaar. Zoek 
ernaar. En bedenk ook voor jezelf wat jouw schatten zijn om uit te delen. Als je al lang met 
‘kostbare verhalen’ rondloopt, dan zijn ze voor jezelf gewoon geworden en heb je niet meer in 
de gaten dat die getuigenissen voor anderen opbouwend en bemoedigend kunnen zijn.

Wees niet bang om te vertellen. Als bemoediging voor de mensen die na jou komen. Want wat 
God gedaan heeft in jouw leven, kan Hij ook bij anderen doen. Als God trouw is geweest in 
moeilijke tijden, dan is Hij dat nu nog steeds. 

Vandaag sprak ik een lieve, ‘oude schat’. Iemand waarvan je denkt: hoe is het mogelijk dat je 
nog op je benen staat, na alles wat je hebt meegemaakt? Deze vrouw heeft nooit geweten wie 
haar echte vader is. Was het de man bij wie ze opgroeide, of de Duitse soldaat die in hun huis 
gelegerd was? Ze werd in elk geval afgedankt en in een tehuis gestopt, werd angstig, 
verworpen, verkracht, opgesloten, mishandeld en aan haar lot overgelaten. Ze heeft kinderen 
en kleinkinderen gekregen die ook misbruikt zijn. En een dochter die een paar jaar geleden een
einde aan haar leven maakte. Maar ik sprak geen verslagen vrouw. Ik ontmoette een krachtige, 
stralende vrouw, die gevonden werd door God. “Hij was er al, vanaf het begin, maar toen 
kende ik Hem nog niet.” Haar verhaal is één groot getuigenis van een God die haar zocht en 
haar hart veroverd heeft. Hij heeft steeds voor haar gezorgd. Het is een voorrecht om naar deze
wijze vrouw te luisteren. 

Ouderen, ik schrijf dit, zodat jullie je vrij voelen om je verhalen te delen.

Jongeren, ik schrijf dit, zodat jullie op zoek gaan naar werelden waar je nog niet van weet. 
Vraag, luister, noteer en vertel verder. Zodat je nooit hoeft te zeggen: had ik het maar gevraagd.
We zijn aan elkaar gegeven om verhalen door te geven en elkaar op te bouwen. 

Gebed
Dank, Heer, voor krachtige getuigenissen tot eer van uw grote naam!

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Tessalonicenzen-5:11
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Efeziers-4:25


vrijdag 5 april  2019 

Dat we nooit zullen vergeten...

Leeftijd

Ik ben van plan u daaraan te blijven herinneren, ook al weet u het allemaal… (2 Petrus 1:12)

Van een collega kreeg ik een mailtje over gebak bij de koffie. Hij schreef erbij: ‘Helaas ben ik 
alweer jarig…’ Daarbij een foto van smakelijk slagroomgebak. Ik vond dat ik moest reageren. Al 
was het maar omdat het lekkers voor mij aan de andere kant van het land stond, maar ook 
omdat ik hem hartelijk wilde feliciteren én omdat het woord ‘helaas’ om een vriendelijke 
correctie vroeg.

Het alternatief voor ‘helaas weer jarig zijn’ is immers: ‘helaas nooit meer jarig zijn’. We vieren 
de geboortedag - ook als je er geen zin in hebt - omdat het niet vanzelfsprekend is dat je er 
weer een jaartje (een taartje en een kaartje) bij krijgt. Wanneer je je kiplekker voelt lijkt het 
logisch dat je leven ongemerkt jaarlijks verlengd wordt, maar je mag daar niet automatisch 
vanuit gaan. We zijn kwetsbare mensen en we kunnen niet een volgend levensjaar, een nieuwe 
dag, een extra seconde claimen als ons recht. 

Dus feliciteerde ik m’n aardige, jarige, jeugdige collega via de mail en liet ik hem weten dat ik 
helaas niet kon meegenieten van z’n slagroomgebak. Ook schreef ik dat verjaardagen nooit 
‘helaas’ zijn, al snap ik dat je de tijd wel zou willen stilzetten. De collega liet me daarop weten 
dat het gebak werkelijk niet te eten was. Toch aardig.  

Om over na te denken
Ik werk vaak thuis, maar nu nog wat vaker omdat ik te veel van mezelf gevergd heb. Ik kan mijn 
werkgever aanspreken op te hoge werkdruk, maar ik moet vooral bij mezelf te rade gaan. Ik 
moet mijn grenzen bewaken, aangeven wanneer de spanning te hoog oploopt. 

Weet ik toch…
Tijd om mezelf te corrigeren:
Je weet het wel, je schrijft erover en je wijst andere mensen vriendelijk terecht, maar heb je 
deze wijze levenslessen ook toegepast op je eigen bestaan? Kennelijk denk je dat jij de 
uitzondering bent. Dat jij wel kunt blijven doorgaan alsof tijd en energie onuitputtelijk zijn.

Geld en energie zijn schaars. Maar de echte schaarste is onvervangbare tijd. Je kunt meer 
verdienen, harder werken in een uur, doorgaan tot je omvalt… Maar je krijgt geen seconde 
extra leeftijd.

Gebed
Vader, mijn leven is in uw hand, ik ben en blijf uw onvervangbare kind. Weet ik toch… Herinner 
mij opnieuw aan uw royale goedheid. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Petrus-1:12


zaterdag 6 april 2019

Afgelopen zondag sprak Remy Splinter over 2 Petrus 1:12-19 (NBV). 
Titel van de overdenking: Dat we nooit zullen vergeten...

Daarom zal ik u hieraan blijven herinneren, hoewel u dit alles wel weet en gegrondvest bent in 
de waarheid die u hebt leren kennen. Maar het lijkt me goed u wakker te houden door het 
telkens opnieuw onder uw aandacht te brengen zolang ik in deze tent verblijf.

Het zijn de eerste verzen van de lezing van zondag, duidelijk geschreven voor wie Jezus al 
hebben aangenomen. Blijkbaar is het nodig om elkaar wakker te houden om het vast te kunnen
houden en het beschikbaar bij je te kunnen hebben in alle situaties van je leven. 

In het begin van deze brief spreekt Petrus over 'een kostbaar geloof in de rechtvaardiging van 
onze God en redder Jezus Christus' (vers 1). Petrus weet hoeveel dit kostbare geloof waard is, 
hij vertelt daarbij over zijn Godservaring op de berg der verheerlijking (o.a. Markus 9:2-8), 
maar geeft in de 2 Petrus 1:18 en 19 ook aan hoe daardoor zijn vertrouwen in de profeten (die 
het Woord van God doorgeven, zoals we het kunnen lezen in de Bijbel) nog is toegenomen. 

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

Hoe betrouwbaar is voor jou de Bijbel? Welke gebeurtenissen of ervaringen hebben voor jou 
de betrouwbaarheid van de Bijbel 'nog doen toenemen'? 

Hoe houd jij 'elkaar wakker' voor de kostbare boodschap van het geloof?

Over het vertrouwen in de woorden van de profeten zegt Petrus: 'U doet er goed aan uw 
aandacht altijd daarop gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, 
totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat.' 
Deel de zin in stukjes en denk eens na over wat de tekst jou zegt en wat je ermee kunt. 

***
Morgen spreekt Patrick van der Laan over Lukas 19:1-10 (NBV). 
Titel van de overdenking: Jeses helpt mij in noot

GELOVEN BEGINT THUIS

Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en 
jongeren van morgen, zondag 7 april 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 verloren schaap (Lukas 15:4-7)
Kleuters: Maria zalft Jezus (Johannes 12:1-11)
Onderbouw: Jezus bidt (Matteüs 26:36-50)
Bovenbouw: De graankorrel in de aarde (Johannes 12:20-26)

De jongeren zullen in verband met de ledenbevestiging in de zaal zitten. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-12:20-26
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-26:36-50
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-12:1-11
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-15:4-7
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-19:1-10
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Petrus-1:18-19
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Marcus-9:2-8
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Petrus-1:12-19


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.


