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God doet iets nieuws

1 Korintiërs 2:9 (NBG51)
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maandag 15 april 2019 

God doet iets nieuws

Jezus alleen...

In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen 
om voor Hem heilig en zuiver te zijn, en Hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd 
om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons 
geschonken in zijn geliefde Zoon. (Efeziërs 1: 4-6)

Wat is het genieten als Joop Strietman vanuit zijn jarenlange ervaring bij Operatie Mobilisatie 
en de actuele informatie die hij heeft, vertelt over hoe onweerstaanbaar God wereldwijd aan 
het werk is. God geeft niet op, hoeveel tegenwerking er ook is. 
Een enorme bemoediging om vast te houden in Wie we geloven. Maar ik kom in deze 
lijdensweek niet los van wat we deze week gedenken, het enorme lijden en onbarmhartige 
sterven van Jezus. Ja, gelukkig zondag ook de opstanding! Waar ik natuurlijk veel blijer mee 
ben. Het is een kunst om je rond Goede Vrijdag te focussen op Goede Vrijdag (met Pasen 
slechts in het achterhoofd) en met en na Pasen dankbaar te genieten van de opstanding (maar 
dan met Goede Vrijdag in het achterhoofd). Opdat we beide niet zullen vergeten. 

Jezus alleen... deze tekst kwam steeds weer naar boven. Het is de titel van een veel gezongen 
lied waarin we zeggen 'alleen op Jezus te bouwen; Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.' 
Maar ik moest ook sterk denken aan twee andere betekenissen van 'Jezus alleen':
- Niemand anders dan Hij - als smetteloos Lam, een offer zonder gebrek - kon bewerkstelligen 
dat de relatie met God volledig voor ons allen kon worden hersteld;
- Maar ook 'Jezus alleen' omdat Hij er ook vaak alleen voor stond. Op Palmzondag nog door 
velen toegejuicht als de komende (aardse) koning, maar enkele dagen later temidden van 
vijandig gezinde mensen alleen naar Pilatus, alleen naar Herodes, alleen voor de menigte die 
riep 'Kruisig Hem'. Jezus alleen... hoe triest.

Op Johannes (op enige afstand?) na was er geen van de twaalf leerlingen bij het kruis te 
bekennen. En ja, hoe hadden ze kunnen helpen tegenover zo'n overmacht aan vijandschap? Ik 
kan me voorstellen dat - als ze krachtig genoeg waren en de gelegenheid het toeliet - ze zich 
zouden hebben ingezet om de martelgang van Jezus naar het kruis tegen te houden. Zoals 
enige tijd daarvoor Petrus zich ook had uitgelaten (Matteüs 16:21-28), maar dat bleek tegen 
Gods wil in te gaan. Ook hierin stond Jezus alleen... Temidden van zijn leerlingen...

Goede Vrijdag... In Filippenzen 2:7-8 staat dat Jezus 'Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van
een dienstknecht heeft aangenomen, Zich vernederd heeft en gehoorzaam is geworden tot de 
dood aan een kruis'. De Zoon van God als dienstknecht... het kan bij de schepping nooit Gods 
bedoeling zijn geweest. Al zal God er wel rekening mee hebben gehouden. Ik las in de 
Naardense Vertaling in Jesaja 43:24: “Je hebt door je zonden Mij tot je dienstknecht gemaakt.” 
Die kwam binnen! Ook mijn zonden maakten Hem tot dienstknecht. Omdat God nooit laat 
varen het werk dat Hij ooit begon en koste wat kost zou herstellen wat gebroken was. 

Gebedssuggestie
Dank U, Heer, voor uw onvoorstelbaar grote liefde, de genadevolle vergeving en het grote 
kostbare herstel. O, dat we U toch nooit meer zullen verlaten. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-2:7-8
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-16:21-28
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Efeziers-1:4-6


dinsdag 16 april 2019 

God doet iets nieuws

Een overtuigende Geest…

Maar het is zoals geschreven staat: ‘Wat het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is
opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie Hem liefheeft.’ God heeft ons dit geopenbaard 
door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God. (1 Korintiërs 2:9-10)

Als ik deze Bijbeltekst lees, komen er vragen in mij op. Heb ik iets gemist, iets niet gehoord? 
Spreekt God alleen tot ons door zijn Geest? Kunnen we ook zonder de Geest in God geloven? 

Aan het begin van 1 Korintiërs 2 spreekt Paulus over het geheim van God (vers 1), namelijk 
Jezus die gekruisigd is (vers 2). Deze boodschap wil hij delen met de gemeente in Korinthe. 
Paulus voegt toe dat de boodschap die hij vertelt niet door zijn eigen wijsheid, maar door de 
kracht van de Geest overtuigend werd (vers 4). Het is de Geest van God die het werk doet! 
Door de overtuiging van de Geest van God kunnen we geloven!

In deze lijdensweek staan we stil bij wat Jezus voor ons heeft gedaan. De pijn die Jezus aan het 
kruis voor ons heeft geleden om ons te vergeven en te redden, de weg die Hij heeft afgelegd 
om de dood te overwinnen en de strijd die Hij heeft gestreden om voor eeuwig Koning te zijn. 
Heeft de Geest van God jou hiervan overtuigd? Vertrouw je er echt op? 

Als de Geest van God in ons is, dan leren wij God kennen. Want alléén de Geest van God is in 
staat om God te kennen (1 Korintiërs 2:11). Laten we daarom bidden dat we Gods Geest 
ontvangen, zodat we overtuigd raken van wat Jezus voor ons heeft gedaan. 

En als we Gods Geest de ruimte geven om ons te overtuigen, zullen we ook merken dat Gods 
Geest onze geest verzekert dat we kinderen van God zijn (Romeinen 8:16). Wat een geweldige 
boodschap voor Pasen!

Om over na te denken
We leven in de week voor Goede Vrijdag en Pasen. Laten we deze week de tijd nemen om tot 
ons te laten doordringen (en misschien wel op te schrijven of te delen in onze huiskring) wat 
Jezus voor ons heeft betekend door zijn lijden, sterven en opstanding. Laat Gods Geest je hart 
en gedachten bemoedigen en je overtuigen van Jezus’ redding voor jou. 

Gebedssuggestie
Hemelse Vader, laat uw Geest tot mijn geest spreken, opdat ik geraakt mag worden door wat 
Uw Zoon Jezus voor mij heeft gedaan. Amen. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen-8:16
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Korintiers-2:11
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Korintiers-2
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Korintiers-2:9-10


woensdag 17 april 2019 

God doet iets nieuws

Vanuit hemels perspectief

“Daarom zal Ik Hem veel toedelen, (...) omdat Hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood, (...) 
omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft.” (Jesaja 53:12 HSV)

Paul Schneider was een Duitse predikant, maar hij schaarde zich niet achter Hitler. En door zijn 
weigering om te salueren voor het hakenkruis werd hij tot eenzame opsluiting veroordeeld in 
de beruchte Bunker in Buchenwald. Hij stierf in 1939, na een jaar van onafgebroken marteling, 
42 jaar jong, een vrouw en zes kinderen achterlatend. In zijn laatste brief aan zijn vrouw 
schreef hij deze woorden: 'Zoals wij dat tot op heden gedaan hebben, zo moeten wij ook in de 
toekomst alleen op God vertrouwen, in nederigheid en geduld, alleen van Hem al het goede 
verwachten en Hem alleen liefhebben, vrezen en eren met ons gehele hart. Aldus zal God met 
ons zijn, en onze hoop zal niet beschaamd worden. Wees bemoedigd en trouw en wees toch 
niet bang. Nieuw lijden zal ons nieuwe ervaringen van God en nieuwe heerlijkheid brengen. 
Christus zegt: Ik ben met u, iedere dag, altijd… Veel liefs, je Paul.'   *)

Dominee Schneider is ons voorgegaan in het volgen van Jezus. Hij liet zich niet leiden door zijn 
gevoel of verstand, maar door zijn wil, die hij ondergeschikt had gemaakt aan de wil van God.

Jezus had, tijdens de veertig dagen in de woestijn, kunnen bezwijken voor het aanbod van 
satan om alle macht op aarde te krijgen (Adam en Eva hadden de heerschappij over de aarde 
namelijk uit handen gegeven). Dan zou iedere corrupte regering vervangen kunnen worden, de 
wereld zou vol zijn van de kennis van de Heer, alle tranen zouden van de ogen afgewist worden,
gevangenen zouden vrijgelaten en zieken genezen worden. En dan zouden er geen 
(wereld)oorlogen zijn. Maar Jezus koos een andere weg; de weg van lijden, van verachting, van 
gehaat en gemarteld worden. De weg van het kruis.

Waarom zou iemand een lijdensweg kiezen als hem een andere weg aangeboden wordt? Jezus 
was gekomen om de wil van de Vader te doen. Hij ging een hogere weg. Hij maakte zijn wil 
ondergeschikt aan de wil van God, rustend in het geloof dat Gods weg altijd volmaakt is. Want 
God maakt geen fouten. Als je bereid bent om naar Hem te luisteren en te doen wat Hij van je 
vraagt, dan mag je rusten in het geloof (= zeker weten) dat alles goed komt. Goed, vanuit 
hemels perspectief.  

Gebed
Heer Jezus, we kunnen niet anders dan stil worden en in ontzag ons buigen voor de weg die U 
gegaan bent. Leer ons U te volgen op die weg.

* Uit het boek 'Een pad door lijden' van Elisabeth Elliot

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Jesaja-53:12


donderdag 18 april 2019 

God doet iets nieuws

Tot het uiterste

Kort voordat Pesach, het Joodse Paasfeest, begon, wist Jezus dat de tijd was aangebroken dat 
Hij deze wereld zou verlaten om naar zijn Vader te gaan. Juist toen liet Hij zien hoe groot zijn 
liefde was voor hen die in deze wereld bij Hem hoorden, en dat die liefde tot het uiterste zou 
gaan. (Johannes 13:1 Het Boek)

De gebeurtenissen rond Goede Vrijdag staan gedetailleerd beschreven in de Bijbel. Elk van de 
evangelisten vertelt er uit eigen waarneming over. Dankzij Matteüs, Markus, Lukas en Johannes
is het alsof we de dramatische gebeurtenissen van heel dichtbij meemaken; alsof er vier 
camera’s hebben meegedraaid.  

Lees in deze dagen een van die getuigenverslagen door en laat het belang van deze woorden 
tot je hart doordringen. Zelf houd ik veel van de beschrijving die Johannes ons heeft nagelaten. 

Geen van de vrienden van Jezus bleef zo dichtbij de Meester – van begin tot eind, van 
kruisiging tot opstanding – ja zelfs tot lang daarna. Lees in het eerste hoofdstuk van 
Openbaring hoe Johannes op latere leeftijd op het eiland Patmos een ontmoeting heeft met de
verheerlijkte Christus en ontdek hoe overweldigd hij is door deze ontzagwekkende, hemelse 
verschijning:

Toen ik Hem zag, viel ik als dood voor Hem neer. Maar Hij legde zijn rechterhand op mij en zei: 
“Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben de Levende. Ik ben dood geweest, maar 
nu leef Ik voor altijd en eeuwig. Ik heb de dood en het dodenrijk overwonnen.” (Openbaring 
1:17,18 Het Boek)

Johannes had Jezus al zo vaak gezien en van zo dichtbij… toch is hij ‘als de dood’ voor de 
levende Christus wanneer deze plotseling aan hem verschijnt. De Heer stelt hem gerust en – 
mis dat detail niet – legt zijn rechterhand op hem. Wat een mooi, liefdevol gebaar. 

Wat mij opvalt bij het herlezen van deze geschiedenis is dat Johannes ons duidelijk wil maken 
dat alles wat ging gebeuren niet bij verrassing kwam voor zijn Heer. Jezus wist, dat de tijd 
aangebroken was (vers 1) en Hij wist wie Hem zou verraden (vers 2). “Hij was er zich ten volle 
van bewust dat de Vader Hem de macht over alle dingen had gegeven en dat Hij bij God 
vandaan kwam en weer naar God zou teruggaan.” (Johannes 13:3)

Gebed
Lieve Heer, U wist exact wat U te wachten stond maar uw liefde voor ons ging tot het uiterste.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-13:3
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-13:2
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Openbaring-1:17-18
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Openbaring-1:17-18
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-13


vrijdag 19 april  2019 

God doet iets nieuws

Goede Vrijdag

“Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in 
Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3:16)

Goede Vrijdag 2018. Zoals elk jaar ga ik naar de dienst op vrijdagavond. Maar deze keer is het 
anders dan andere jaren. Tijdens de liederen en de overdenking gaan mijn gedachten uit naar 
mijn zoon, die net te horen heeft gekregen dat hij ernstig ziek is. Wat hem te wachten staat, 
weet hij nog niet. De behandeling zal zwaar zijn en het uiterste van hem vragen. En zal het hem
beter maken? Voor mij als vader is het moeilijk, heel moeilijk, om aan de zijlijn te staan. Zonder
erover na te denken zegt alles in mij dat ik die zware last van hem zou willen overnemen. Ik 
weet dat het niet kan.

Goede Vrijdag 2019. Het afgelopen jaar is er veel gebeurd. De behandelingen hebben effect 
gehad en we hebben goede hoop dat de ziekte weg blijft. Vanavond ga ik weer naar de dienst. 
De stilte, de muziek, de overdenking en het heilig Avondmaal zullen mijn aandacht richten op 
die vrijdag, bijna 2000 jaar geleden. Als ik nadenk over die dag dat Jezus moest lijden aan het 
kruis, denk ik ook aan zijn Vader. Wat moet het voor Hem onvoorstelbaar moeilijk zijn geweest 
om zijn Zoon te zien lijden. Zou Hij hebben bedacht om de plaats van zijn Zoon in te nemen? Hij
wist dat het niet kon. Hij wist dat er geen andere mogelijkheid was om de wereld met zichzelf 
te verzoenen.

Jezus, die onschuldig was, nam de schuld van de hele wereld op zich. Hij koos ervoor om de 
zware last van de zonden van jou en mij op zich te nemen. Op Goede Vrijdag gaf Hij zijn leven 
om ons eeuwig leven te geven. Vanavond hoop ik deze boodschap op een nieuwe manier op 
me te laten inwerken. Hoop ik dat het lijden van Jezus me nog meer dan anders raakt. En hoop 
ik iets meer te proeven van de onvoorstelbare liefde van God voor de wereld. Voor mij. Voor 
jou.

Om over na te denken
Wat raakt jou het meest aan Goede Vrijdag?

Gebedssuggestie
Vader, nooit zal ik helemaal kunnen bevatten hoe groot uw liefde voor de mensen is. Wilt U me
vandaag iets meer van de grootheid van uw liefde laten zien? Amen.

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


zaterdag 20 april 2019

Het is vandaag wat we zijn gaan noemen: Stille zaterdag, de dag tussen Goede Vrijdag en 
Pasen. De dag na de dramatische gebeurtenis op Golgotha waarop alles verloren leek. Wij 
mogen weten dat het ook de dag was vóór de opstanding. Beide zulke bijzondere dagen, om op
allerlei manieren stil van te worden... 

Afgelopen zondag sprak Joop Strietman over ‘God doet iets nieuws’. 
Bijbeltekst: 1 Korintiërs 2:9. Het is Joops bedoeling de keren dat hij dit jaar in De Meerkerk 
spreekt, stil te staan bij ‘geloof’. 

Wat is geloof eigenlijk en hoe werkt dat in ons leven? Hoe verhoudt geloof zich tot de inzichten
van de moderne wetenschap? Is geloof niet iets wat achterhaald is? Waar is dit geloof op 
gebaseerd? Hoe kan ik beginnen te geloven? Hoe kan mijn geloof groeien en sterk worden? 
Joop heeft door zijn jarenlange werk voor Operatie Mobilisatie een schat aan ervaring èn 
informatie over het geloof wereldwijd.
Deze eerste keer sprak hij over het groeiende geloof in Jezus in Zuidoost Azië. Het beeld dat we 
in Nederland zien, is niet maatgevend voor de rest van de wereld. Integendeel!

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

Kun je zeggen wanneer en hoe jij bent beginnen te geloven?
Hoe houd jij vast aan dat geloof? Heb je ervaren dat geloven vertrouwen inhoudt?

Joop: “Het geloof zegt altijd dat bij God geen ding onmogelijk is en dat Hij in staat is om iets te 
doen dat geen mens had kunnen bedenken.”
Heb jij dat ook in je eigen leven ervaren en zo ja, op welke manier? 
Hoe bouw jij je (kijk op het) leven en je verwachtingen van God daarin op ?

***
Morgen is het Pasen. Wigle Tamboer spreekt over Matteüs 28:1-7 (BGT) 
Titel van de overdenking: Ik weet dat jullie op zoek zijn naar…

NB. Omdat de bruggen over de hoofdvaart geheel worden vernieuwd, krijgt het verkeer te 
maken met omwegen. Kijk op de website voor meer informatie daarover.

GELOVEN BEGINT THUIS

Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en 
jongeren van morgen, Paaszondag 21 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 Paasverhaal (Matteüs 26-28)
Kleuters: Het Paasverhaal (Matteüs   26-28)
Onderbouw: Jezus is opgestaan (Lukas 24:1-12, Markus 16:1-8)
Bovenbouw: Het graf is leeg (Markus 16:1-11)
X-pact: Jezus leeft

https://www.debijbel.nl/bijbel/BGT/Matteus-28:1-7
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Marcus-16:1-11
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Marcus-16:1-8
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-24:1-12
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-26
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-26
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Korintiers-2:9


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.


