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maandag 11 maart 2019 

De gezindheid van Christus

Geef ons, Heer, uw onverschrokken liefde

'Wij hebben lief omdat God ons eerst heeft liefgehad.'

'Wat liefde is, hebben we geleerd van Hem die zijn leven voor ons gegeven heeft.'
(1 Johannes 4:19, 3:16)         

Onverschrokken liefde is allesbehalve passief. Het is een moedige liefde. Een liefde die nooit 
aan de kant gaat vanwege angst. Wij denken vaak dat, als we elkaar als christenen moeten 
liefhebben, we elkaar aardig moeten vinden. En we dus ook moeten toegeven aan de 
verlangens van de ander. Als Jezus volgens dat soort liefde geleefd had, dan zou Hij zonder 
problemen oud geworden zijn. 

Maar Jezus toonde een liefde die niets met keurige manieren of onvoorwaardelijke 
aanvaarding te maken heeft. Zijn liefde was ontwrichtend, dapper en doortastend. De eerste 
stap die Hij zette, door de hemel te verlaten en als mens naar de aarde te komen is al 
onbegrijpelijk en onmenselijk groot. En daar bleef het niet bij. Het leven van Jezus was een 
aaneenschakeling van sociaal niet-geaccepteerd gedrag. Hij was volkomen authentiek en liet 
zich niet sturen door de mensen of door de omstandigheden. Hij volgde alleen de wil van zijn 
hemelse Vader. 

Hij daalde af om ons een weg te tonen die zoveel hoger gaat dan onze eigen wegen. Als we 
Hem niet als voorbeeld hadden, zou het nooit in ons hoofd opkomen om de rimboe in te gaan 
en ons leven op het spel te zetten om te evangeliseren. Of om alle jaren van ons leven te geven
om de Bijbel te vertalen in een onbegrijpelijk dialect. Dan zouden er geen evangelisten en geen 
apostelen zijn. Dan zouden er ook geen geloofsgemeenschappen zijn. We zouden, met het 
vasthouden aan ons eigen gelijk en het eren van ons eigen ego, vereenzamen en langzaam ten 
onder gaan.

Daarom kwam Jezus. Om ons een hogere weg te tonen. De weg naar het leven. Een weg die 
buiten ons eigen vermogen ligt om te bewandelen. Maar als we ons leven hebben overgegeven
aan Jezus, dan krijgen we de benodigde kracht door zijn Geest. Door de Geest van Jezus die in 
ons woont, leren we anders te denken, anders te spreken en anders te doen. Tegen de tijdgeest
in. Tegen de verwachtingen van de wereld in. 

God zond zijn Zoon uit liefde voor ons. En Jezus gehoorzaamde zijn Vader uit liefde voor ons. 
Tot in de dood. Die grote, moedige liefde mag groeien en ook steeds meer zichtbaar worden in 
onze levens. In onze relaties. En in onze kerk.

Gebed
Heer, maak ons klaar voor uw grote liefde die alles overwint.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Johannes-3:16
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Johannes-4:19


dinsdag 12 maart 2019 

De gezindheid van Christus

Veranderen? God zelf komt eraan te pas!

Zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens (Adam) alle mensen zondaars werden, zo 
zullen door de gehoorzaamheid van een Mens (Jezus) alle mensen rechtvaardigen worden. 
(Romeinen 5:19)

Veranderen, we weten allemaal hoe moeilijk dat is. Misschien kunnen we nog iets aan de 
buitenkant doen, ons uiterlijk, maar ons innerlijk veranderen? We zijn nu eenmaal zo 
'gebakken' zeggen we ter verontschuldiging als het ons niet lukt om ons anders te gedragen. 

Hoe anders schrijft Paulus daarover in de Filippenzenbrief. Al direct aan het begin van de brief 
schrijft hij dat God het goede werk in ons is begonnen (1: 6). Er moet dus nog wat gedaan 
worden. Later in de brief zou hij schrijven: 'Blijf u inspannen, doe dat in diep ontzag voor God.' 
(2:12 ) Kennelijk heeft Paulus een doel voor ogen voor de leden van de gemeente van Christus. 
Gods plan met ons.

In het gedeelte van afgelopen zondag gaat het over die gezindheid, je innerlijke instelling. Een 
nieuwe gezindheid aangezet door vernieuwing van je denken (Romeinen 12: 2). 'De hoogste 
vrijheid die we hebben is het vermogen om te kiezen waar we ons denken op richten', zegt Dal-
las Willard (filosoof). Een andere gezindheid begint bij anders denken. Maar hoe doen we dat?

Paulus gebruikt vervolgens het leven van Christus als voorbeeld, of ondergrond achter dit 
proces van veranderen. Jezus werd, terwijl hij God was, mens, slaaf, dienstknecht en Hij 
gehoorzaamde tot de dood. 
Paulus zegt over Christus: 'Hij hield niet vast aan de gestalte van God, maar nam de gestalte 
van de mens aan.' Nu komt het woord gestalte nergens verder voor in het Nieuwe Testament. 
Paulus gebruikt het hier om Jezus aan te wijzen als beelddrager van God. Doet je dat niet 
denken aan het scheppingsverhaal, aan die eerdere beelddrager: Adam? Adam faalde, hij wilde
juist aan God gelijk worden (Genesis 3:5). Jezus hield niet vast aan de gelijkheid aan God. Adam
wilde zichzelf verhogen, Jezus vernederde zichzelf en werd gehoorzaam. 
In Jezus is de nieuwe mens, de tweede Adam, opgestaan. Gods beeld, nu echter zonder zonde. 
In Hem worden ook wij weer beelddragers van God, een nieuwe schepping. Aan het eind van 
Filippenzen 2:13 zegt Paulus het zo mooi: 'Want het is God die zowel het willen als het 
handelen teweegbrengt, omdat het Hem behaagt.'

Onze verandering, het is Gods werk in ons; aan ons om het te beoefenen, om erin te gaan 
staan. Ons denken te veranderen met behulp van de heilige Geest. 

God heeft er behagen in als wij de gezindheid van Christus laten zien, Hem volgen in het dienen
van de ander.

Gebed
Here Jezus, Zoon van God, ontferm U over mij, was mij met uw bloed, en vul mij met uw Geest.
Sla mijn ego aan het kruis. En geef dat ik leven mag in de liefdevolle gemeenschap met U. Raak 
mij aan met uw genade die vergeeft en verandert. (Jos Douma) 

(Bron. De verborgen eenheid van de Bijbel door dr. P.J. Lalleman)

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-2:13
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis-3:5
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen-12:2
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-2:12
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-1:6
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen-5:19


woensdag 13 maart 2019 

De gezindheid van Christus

De omgekeerde wereld 

Het voorhangsel vormt de scheiding tussen het heilige en het allerheiligste. (Exodus 26: 33b)

Er zijn veel christenen die weinig hebben met het Oude Testament. Veel verhalen zijn 
onbegrijpelijk of soms zelfs ronduit gruwelijk. Moeilijk te rijmen met de verzoenende en 
liefdevolle God uit het Nieuwe Testament. 
Toch ben ik een fan van het Oude Testament. De moeilijk te vatten verhalen zeggen iets over 
God. Hij gaat ons verstand compleet te boven, net als sommige verhalen uit dat eerste gedeelte
van de Bijbel. 

Iets van de heiligheid van God wordt duidelijk als je leest over de tabernakel. Dat was een soort
tent die de Israëlieten bij zich hadden in de woestijn. Steeds als ze ergens hun kamp opsloegen,
werd de tabernakel minutieus opgebouwd. Het bestond uit alleen de kostbaarste 
bouwmaterialen want God verbleef er. Het Bijbels Museum in Amsterdam heeft er een 
maquette van staan. Erg indrukwekkend. 
Middenin de tabernakel hangt een prachtig gordijn, het voorhangsel. Het heilige der heiligen, 
de verblijfplaats van God, ligt erachter. Niemand dan alleen de hogepriester mag naar binnen 
omdat de heiligheid van God onze dood zou betekenen. Kun je een beetje vatten met welke 
God wij te maken hebben? Hij was onbenaderbaar geworden voor ons. Onze zonden hadden 
ons ontheiligd. 

Door het sterven en de opstanding van Jezus zijn de zaken volledig omgedraaid. In Markus 
15:37-38 bijvoorbeeld staat hoe het voorhangsel in tweeën scheurt als Jezus sterft aan het 
kruis. De scheiding tussen God en mens verdween toen Jezus onze zonden in Zijn dood 
meenam. De strikte scheiding was niet langer nodig. 

De uitwerking van wat Jezus heeft gedaan wordt nog groter als je bedenkt wat God ons door 
de heilige Geest heeft geschonken. Dat wordt onder andere beschreven in Filippenzen 2 waar 
Paulus spreekt over de gezindheid van Christus in ons. Wij hebben het voorrecht om ons van 
binnenuit door Gods Geest te laten veranderen. 
De afstand van God in het Oude Testament was nodig om ons niet ter plekke dood te laten 
neervallen. De nabijheid van God na het ‘het is volbracht’ van Jezus, zorgt ervoor dat jij mag 
leven tot in eeuwigheid. En dat leven begon op het moment dat het voorhangsel ook voor jou 
scheurde. Op het moment dat jij erkende dat Jezus stierf voor jou en je zonden bij je wegnam. 
Het Oude Testament helpt ons beter te begrijpen wat dat eigenlijk betekent. 

Gebed
Heer, er zijn tienduizend redenen tot dankbaarheid, maar het Leven dat U schenkt is wel zo’n 
beetje de belangrijkste. Amen.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-2:5-11
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Marcus-15:37-38
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Marcus-15:37-38
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Exodus-26:33


donderdag 14 maart 2019 

De gezindheid van Christus

Leeggegeven

Blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus Jezus, die, hoewel 
Hij de gestalte van God had, Zich niet heeft vastgeklampt aan zijn goddelijke rechten. 
Integendeel, Hij legde zijn grote macht en heerlijkheid af, nam de gestalte aan van een dienaar 
en werd een mens. (Filippenzen 2:5-7 Het Boek)

We hebben het voorrecht om tweewekelijks een groep achttienplussers te mogen ontvangen. 
Deze jongvolwassen Meerkerkers staan middenin het leven. Ze maken belangrijke keuzes voor 
studie en beroep, maar ook voor hun relatie met God en met mensen. Het is een groep die met
veel impulsen te maken krijgt. Gewoonlijk leg je op die leeftijd de lat hoog voor jezelf, maar ook
je omgeving heeft eisen en verlangens. Het valt nog niet mee om daar altijd maar aan te 
kunnen voldoen!

We volgen samen de thema’s die ook in de ochtenddiensten en in Preek door de week aan bod 
komen. Dat helpt om samen de weg van het geloof af te leggen, om verbanden te gaan zien en 
om bij herhaling stil te staan bij de dingen die we samen in Gods Woord mogen ontdekken.

In de Filiippenzenbrief gaat het over blijdschap, vriendelijkheid en eensgezindheid. Onlangs 
stonden we stil bij de vraag hoe we naar onze eigen kerk kijken. Natuurlijk is er altijd wel iets 
vatbaar voor verbetering, maar in ons gesprek bleek ook dat we heel veel redenen hebben om 
dankbaar te zijn. Soms vallen we terug in een keurende, kritische houding en gaan we een 
mening vormen (en geven!) over de preek, de muziek – of over wat dan ook. Maar nu zeiden 
we tegen elkaar: wat mogen we blij zijn met deze gemeente en met alle goede dingen die er 
gebeuren. Wat mogen we ook dankbaar zijn voor de inzet van een aantal fulltimers en heel 
veel vrijwilligers!

Spontaan ontstond het plan om onze dank op een kaart te zetten om dit door te kunnen geven 
aan de gemeenteleiding. Mooi om samen zo elkaar te kunnen opbouwen en aanmoedigen!

Om over na te denken
De Heer heeft Zichzelf ‘ontledigd’ toen Hij voor ons op aarde kwam. Hij legde zijn hemelse 
status af om de gedaante van een mens, een knecht, aan te nemen. Hij gaf alles voor ons. Wat 
geven wij voor Hem? En: hoe gaan wij om met medegelovigen die zichzelf ook ‘leeggeven’ voor
de Koning?

Gebed
Dank voor Uw voorbeeld, Koning Jezus!

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-2:5-7


vrijdag 15 maart 2019 

De gezindheid van Christus

Alles gezind? 

Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn, opdat 
de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die U Mij 
gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: Ik in hen en U in Mij. Dan zullen zij volkomen één zijn 
en zal de wereld begrijpen dat U Mij hebt gezonden, en dat U hen liefhad zoals U Mij liefhad. 
(Johannes 17:21-23)

Bovenstaande bijbeltekst uit Johannes 17 (het Hogepriesterlijk gebed) wordt vaak gebruikt om 
de intense eenheid tussen Vader en Zoon aan te geven èn de zeer gewenste eenheid voor zijn 
volgelingen. “Laat hen in Ons zijn, Ik in hen en U in Mij”, bidt Jezus. Zo gewenst is het! Waarom?
Omdat we dan zullen begrijpen wat we in vers 23 lezen. Wie wil dat niet? 

Boven de tekst staat: Alles gezind? Misschien dacht een aantal lezers wel aan een typefoutje, 
want is het niet veel gebruikelijker te vragen of alles gezond is dan te informeren naar iemands 
gezindheid? Volgende keer op een receptie maar eens proberen: 'Hé, hallo, goed je weer te 
zien, hoe is het met je gezindheid?' 'Ach, naar omstandigheden gaat het wel goed....' 
De gezindheid die Jezus had was echter niet afhankelijk van omstandigheden. En als het goed 
is, hoef je daar eigenlijk niet naar te vragen omdat je het in alles terugziet en -hoort. 
Op internet las ik dat je 'gezindheid' kunt zien als: je houding, instelling, uitgangspunt, etc. 
Maar ik heb het idee dat dat niet sterk genoeg verwoordt wat een gezindheid is omdat er toch 
een soort van ontsnapping mogelijk is, een aanpassen als dat op enig moment beter uitkomt. 

Voor de gezindheid die Jezus had gaat dat aanpassen in elk geval niet op. In alles wat we van 
Jezus weten, zien we geen verandering door omstandigheden. (Het is niet voor niets dat we 
over Jezus lezen dat Hij gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid dezelfde is (Hebreeën 13:8). Eén
met zijn Vader... 
Jezus' gezindheid was en is af te lezen uit alles wat Hij deed en zei. Als mij gevraagd wordt iets 
te zeggen over de gezindheid van Jezus, dan zou ik allereerst zeggen: de wil van de Vader doen. 
Het was de grondslag voor zijn leven. Ja, grondslag, is dat niet het juiste woord voor 
gezindheid? Dat is basis, wat vast ligt, fundament, waarop alles gebouwd wordt, wat je niet 
opzij duwt of laat duwen. 

Jezus hield er ook aan vast in de moeilijkste momenten van zijn leven, zoals in Getsemané toen 
Jezus zei: “Mijn Vader, indien deze beker niet kan voorbijgaan, tenzij dan dat Ik die drinke, uw 
wil geschiede!” (Matteüs 26:42 NBG51) Hoe zou Hij als mens hebben kunnen volhouden als 
tijdens alle jaren daarvoor die gezindheid er niet was geweest en niet was vastgehouden met 
wat we lezen in het Hogepriesterlijk gebed: Vader... U in Mij en Ik in U. 
Tip: lees (weer) eens heel Johannes 17; het is toch de periode van 40 dagen tijd...

Gebed
Abba Vader, U behoor ik toe. Help me om steeds meer te beseffen wie U bent en hoe U bent. 
Help me om de gezindheid van Jezus steeds meer te leren kennen, mij die eigen te maken en er
mijn leven op te bouwen. Opdat uw wil geschiede. Amen. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-17
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-17:21-23


zaterdag 16 maart 2019

Afgelopen zondag sprak Wigle Tamboer over Filippenzen 2:5-11 (HSV). 
Titel van de overdenking:  De gezindheid van Christus.

We zijn in de Filippenzenbrief beland bij een van de mooiste teksten uit de Bijbel: de vroeg 
christelijke hymne van Paulus, de zgn Kenosis: de zelfontlediging van onze Here Jezus Christus.
Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand 
van, nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens; Hij heeft zich vernederd 
en werd gehoorzaam tot de dood – de dood aan het kruis.

Vers 5 zegt: Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was... Waar in andere 
vertalingen wordt gesproken over de gezindheid van Jezus onder jullie of bij jullie, spreekt de 
HSV over de gezindheid van Jezus IN je. Een heel sterke vertaling die goed aansluit bij Paulus' 
aanduiding voor een christen: iemand die IN Christus is… (In Johnnes 17:21 bidt Jezus tot zijn 
Vader: Laat hen (de gelovigen) in Ons zijn, zoals U in Mij en Ik in U.)
Wigle: In mijn 40+ jaar bediening is een van de grootste uitdagingen voor mijzelf en hen die ik 
mag dienen om ons telkens IN Christus te positioneren, opdat ik en de ander mag leven uit 
Hem, door Hem en tot Hem!

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

Je positie IN Christus… waaraan moet je denken als je dat leest? 
Hoe sterkt je positie IN christus jouw leven?

Ontledigen… niet vastklampen aan ‘je recht’… In een tijd van 'recht hebben op' zeker ook voor 
christenen een opdracht als nooit te voren. Het 'Ik heb recht op' is vreemd aan Christus, terwijl 
Hij - en dat is het wonder van de Kenosis - echt álle recht had! 
Waaraan in je eigen leven denk jij bij ‘recht hebben op’ en ‘niet vastklampen aan’? In welke 
gevallen kwam dat in de knoop met elkaar en hoe ging je daarmee om?

De bijbeltekst lezend: wat betekent gehoorzaamheid voor jou?
***
Morgen spreekt Orlando Bottenbley in De Meerkerk over 2 Korintiërs 5:18-20.
Titel van de overdenking:  Jezus zijn missie is onze missie 

GELOVEN BEGINT THUIS

Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en 
jongeren van morgen, zondag 17 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 zaaier (Lukas 8:4-15)
Onderbouw: Jezus is sterker dan de storm (Lukas 8:22-25)
Bovenbouw: Een jaar niet zaaien (Leviticus 25:1-13)
X-pact: Thema: Vangrails

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Korintiers-5:18-20
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Leviticus-25:1-13
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-8:22-25
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-8:4-15
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-12:16-21
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-17:21
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-2:5-11


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.


