
PREEK DOOR DE WEEK

Ik weet dat jullie
op zoek zijn 

naar…

M  atteüs 28:1-7 (BGT)   

14de jaargang, nr. 15 week 17
22 april – 27 april 2019

https://www.debijbel.nl/bijbel/BGT/Matteus-28:1-7


maandag 22 april 2019 

Ik weet dat jullie op zoek zijn naar...

Niemand, dan God alleen

Hoe mooi is uw liefde, mijn zuster, mijn bruid, hoeveel beter is uw liefde dan wijn. 
(Hooglied 6:3, 4:10 HSV)

Op duizenden verschillende manieren en in vele toonaarden wordt er al eeuwenlang gezongen 
over de liefde. Met woorden van deze strekking: ‘Ik ben van jou en jij bent van mij. We kunnen 
niet zonder elkaar.’ 

We verlangen allemaal naar echte liefde; naar iemand die onvoorwaardelijk van ons houdt. Op 
wie we altijd kunnen bouwen. De droomprins of –prinses die ons nooit in de steek laat en ons 
alles geeft wat we nodig hebben. Het verlangen naar die liefde is van alle tijden, omdat God dat
verlangen in de ziel van de mens heeft gelegd. We zijn gemaakt naar Zijn beeld. En God is 
liefde. Dus zouden wij dat ook moeten zijn. 

Helaas zijn wij als beelddragers van de liefde beschadigd. Ik kan jou niet geven wat je nodig 
hebt, en jij mij ook niet. Vroeg of laat doen we elkaar pijn. Niet altijd bewust. Vaak onbedoeld. 
Want waarom zouden we de mensen die het dichtst bij ons staan pijn willen doen? 

We doen elkaar pijn vanuit onze onvervulde verlangens. We kunnen elkaar ten diepste niet 
geven wat we nodig hebben. Maar ook de omstandigheden zijn nooit zo perfect dat we 
volledig vervuld zijn van geluk. Voor even misschien: bij een mooie zonsondergang, in de 
natuur, bij een lekker glas wijn of een goed gesprek, als we promotie maken of op een andere 
manier slagen in het leven… Er zijn genoeg mooie momenten om van te genieten, maar er 
komt altijd weer een einde aan. 

Tenzij we ons geluk zoeken bij Jezus. Want in de ontmoeting met de Allerhoogste Koning valt 
alles op z’n plaats. Hij is het antwoord op alle vragen. Hij is de vervulling van al onze wensen. 
Ongeacht onze omstandigheden geeft Hij ons blijvend geluk. 

Wat kost het ons om de gaten in onze ziel te laten vullen door echte liefde, door God zelf? 

Hij, die zijn leven gaf voor ons, vraagt om ons leven. Pas in de dood van al onze aardse 
verlangens, waar we zolang ons hart op gezet hebben, ontmoeten we de Levende die ons tot 
leven wekt. Tot liefde. Onvoorwaardelijke, eeuwige liefde.

Gebed    
Heer Jezus, U bent mijn Lief en ik geef mij aan U. Dank voor uw grote, onvoorwaardelijke liefde.
Vul mij met uw liefde. Vul mij met Uzelf. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Hooglied-4:10
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Hooglied-6:3


dinsdag 23 april 2019 

Ik weet dat jullie op zoek zijn naar...

Leven na(ar) Pasen 

De engel zei tegen de vrouwen: “Jullie hoeven niet bang te zijn. Ik weet dat jullie op zoek zijn 
naar Jezus, die aan het kruis gestorven is. Maar Hij is hier niet. Want Hij is opgestaan uit de 
dood, zoals Hij gezegd heeft. Kom maar kijken, hier heeft Hij gelegen. (Matteüs 28:5-6 BGT)

Pasen. De Heer is waarlijk opgestaan! Christus, onze Heer, verrees, halleluja! Wat wil een mens 
nog meer dan Pasen?! Ik heb genoten van de diensten en lekker meegejubeld met het 'U zij de 
glorie'. Heerlijk om te vieren dat de breuk tussen God en mens geheeld is. Niets hoeft ons nog 
in de weg te staan om naar God te gaan. Jezus zei het aan het kruis: “Alles is volbracht”. 

We vieren met Pasen dat onze relatie met de Vader hersteld is, maar ik moet bekennen dat ik 
pas onlangs dacht aan de herstelde relatie tussen de Vader en de Zoon. Wat moet dat een 
ontmoeting zijn geweest! Na alle pijnlijke ellende en de verschrikkelijke Godverlatenheid, 
waren ze weer één! Bent u, ben jij ook zo blij voor Jezus? En met Jezus? 

Ik ken geen mooiere boodschap dan die over de liefde van Goede Vrijdag en over de 
(opstandings)kracht van Pasen. Dat gun je toch iedereen? Wigle stond daar zondag ook bij stil. 
God gebruikt mensen om de boodschap door te geven. Maar dat kan best moeilijk zijn. Aan de 
boodschap ligt het niet. Die is zo mooi, je zou het iedereen wel willen meegeven, wat zeg ik: 
soms – bijvoorbeeld als je teleurgesteld bent - zou je het wel willen inpeperen. (Toen Jezus niet 
welkom was in een Samaritaans dorp, stonden Jakobus en Johannes zelfs klaar om 'vuur uit de 
hemel af te roepen dat hen zal verteren'. Jezus wees hen echter streng terecht en ze gingen 
naar een ander dorp. (Lukas 9:52-56) 

Een ieder is vrij om Jezus' boodschap aan te nemen of niet. Maar de boodschap is veel te mooi 
en te bevrijdend voor mensen om het niet-aannemen niet lastig te vinden. Zeker als het om 
dierbaren gaat. Door de Bijbel heen zie je dat God ernaar verlangt dat we uit eigen wil bij Hem 
komen. Uiteraard wil Hij wel 'zetjes geven' en gelukkig geeft Hij nooit op. We zagen het met 
Goede Vrijdag en Pasen. 
En als dierbaren niet open (lijken te) staan voor Jezus? Bidden, zou ik zeggen. Bidden, bidden 
en bidden. En uitzien naar de kansen die God ons geeft, de goede werken die Hij bereidt 
(Efeziërs 2:10). Misschien is het ons 'leven na Pasen' wel die mensen open gaat maken voor 
Jezus. Het zou zomaar kunnen. Een leven met vrede, liefde (wie zoekt dat niet) en 
dankbaarheid voor wat God/Jezus ons heeft gebracht. Of zoals Jezus zijn leerlingen meegaf: “Ik
geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar 
liefhebben.”  (Johannes 13:34-35). Is dat niet een groot deel van het leven na Pasen?

Om over na te denken
Hoe wil ik God danken? Is mijn (manier van) leven een dank aan God voor wat Hij voor me 
overhad om me (terug) bij Hem te krijgen? Waarin kan en wil ik meer dankbaarheid laten zien? 

Gebed
Dank, Heer, dat U alles te boven gaat. Mag mijn leven na Pasen bijdragen aan de verkondiging 
van uw heerlijke en bevrijdende boodschap. Amen. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-13:34-35
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Efeziers-2:10
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-9:52-56
https://www.debijbel.nl/bijbel/BGT/Matteus-28:5-6


woensdag 24 april 2019 

Ik weet dat jullie op zoek zijn naar...

Opstandingskracht - herstelde vrede

Jezus kwam in hun midden staan en zei: “Ik wens jullie vrede.” (Johannes 20:19)

Je herkent het vast wel: je verliest een vriendschap, je baan, er ontvalt je iemand in de familie. 
Onrust en angst grijpen je aan, wat moet er gebeuren? Daar had je helemaal geen rekening 
mee gehouden. Je leven wordt door elkaar geschud, onvrede.

Dat gevoel moeten de discipelen hebben gehad na de kruisiging. Angstig, onthutst, niet voor 
niets hadden ze de deuren gesloten. Niemand kon hen in hun droefheid bereiken. Niemand? 
Plotseling stond Jezus daar. Ze zagen Hem allemaal, zijn wonden nog in zijn handen. Een 
lichaam, maar anders, hoe was Hij hier gekomen? Geen gesloten deur hield Hem tegen. 
De eerste woorden die Hij sprak waren: “Ik wens jullie vrede.” Drong het wel tot hen door? 
Jezus kwam vrede brengen. Niet zijn afschuwelijke dood had het laatste woord. Nee, het leek 
eerder een nieuw begin. Vrede. 

Hoe ontvingen ze in deze situatie deze woorden? Jezus herhaalde zijn woorden nog eens en 
bewees dat Hij het echt was door zijn wonden te laten zien. Er gebeurde al iets met hun vrees: 
ze waren blij omdat ze Jezus zagen. Thomas die er nu niet bij was zou het een week later 
ervaren. Hij wilde de littekens en wonden voelen. Pas toen riep hij uit: “Mijn Heer en mijn 
God”. Waarop Jezus zei: “Zalig die niet zien en toch geloven”. 

We weten uit verhalen in Handelingen dat deze gebeurtenis hun leven omgooide. Van bange, 
angstige mensen werden ze moedige apostelen. Niets kon hen tegenhouden om de boodschap 
van Jezus' opstanding te verkondigen.
En wij 2000 jaar later, wat heeft de opstanding in ons leven voor uitwerking? 
Vrede, het kan een uitgehold woord geworden zijn. Maar het Bijbelse Sjaloom (vrede) 
betekent: heelheid, er ontstaat een nieuw geheel, een ordelijke samenleving, welzijn. Heelheid
wat kunnen we er naar verlangen. Vrede ontstaat in de allereerste plaats waar vrede met God 
is, je Maker. Die vrede kan Jezus je aanbieden; door zijn kruisdood heeft Hij immers alle schuld 
op zich genomen. Het is voor ons mogelijk de band met God te herstellen. 

Maar vrede gaat verder, we mogen vrede in ons hart ervaren. Zelfs onder moeilijke 
omstandigheden. Zegt Paulus niet in Filippenzen 4:7 ‘...dan zal de vrede van God, die alle 
verstand te boven gaat, uw harten en gedachten in Christus bewaren’? De rust en vrede die je 
ervaart is een gevolg van Jezus' opstandingskracht. 
Vrede ook met je medemens, dat is niet altijd gemakkelijk. We zijn zo verschillend van elkaar. 
Maar Jezus schenkt je die vrede en maakt ons vredestichters. (zie Matteüs 5:9)  
Vrede als teken van de Opgestane Heer; door zijn opstandingskracht mogen we de boodschap 
van vrede uitdragen. Zie vervolg van onze tekst: “Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend 
Ik jullie.”
We mogen gaan in de voetsporen van de apostelen om Vrede te brengen. 

Gebed
Heer, dank voor uw overwinning, maak ons vredestichters zoals U. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-5:9
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-4:7
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-20:19


donderdag 25 april 2019 

Ik weet dat jullie op zoek zijn naar...

Als de bliksem

Hij leek op het stralende licht van de bliksem… (Matte  ü  s 28:3 BGT)

Als je met 300 duizend kilometer per seconde kunt reizen, kun je in die tijd 7,5 maal de aarde rond.
Dit is de snelheid van het licht: 1 miljard kilometer per uur.

Wanneer ik lees over de hemelse boodschapper die het nieuws van Christus’ opstanding komt 
brengen, blijven mijn ogen staren naar deze beschrijving: ‘Hij leek op het stralende licht van de 
bliksem…’ Dat is geen licht waar je rustig naar kijkt. De verschijning van de engel was zo 
indrukwekkend dat de aarde beefde en de wachters als dood op de grond vielen.

“Het licht denkt dat het sneller is dan alles, maar dat is onjuist. Het maakt niet uit hoe snel licht 
reist, het zal altijd ontdekken dat de duisternis daar eerder was en het licht opwacht.” Ik las deze 
woorden van fantasy-auteur Terry Pratchett geciteerd in een reactie op de eerste foto van een 
zwart gat.

De woorden van Terry Pratchett doen vermoeden dat licht uiteindelijk wordt opgeslokt door de 
duisternis. Het licht gaat bliksemsnel door ruimte en tijd en in de buurt van een zwart gat wordt 
het opgezogen in het totale niets. Althans, dat is wat wij nu denken…

Ik vond deze gedachte eerlijk gezegd nogal deprimerend... Alsof de duisternis toch het laatste 
woord heeft. Maar nu ik er wat langer over heb nagedacht, geloof ik daar niets van. De duisternis 
is per definitie de afwezigheid van licht. Zodra het licht verschijnt, langzaam of bliksemsnel, wijkt 
de duisternis.

Een Duitse astronoom, werkzaam in Nijmegen, Prof. dr. Heino Falcke, staat wereldwijd in de 
belangstelling omdat hij een centrale rol gespeeld heeft bij het maken van de foto van het zwarte 
gat. Falcke maakt er geen geheim van dat hij christen is. Ook zijn woorden gaan razendsnel de 
wereld rond en trekken de aandacht van een geïnteresseerd publiek. Wat zien we wanneer we een
zwart gat voor ogen krijgen? “Het voelt alsof we kijken naar de poorten van de hel”, volgens Heino 
Falcke. “Je ziet hier het einde van ruimte en tijd. Dat is erg indrukwekkend.”
Wat zit er aan de andere zijde van zo’n zwart gat? Ook de grootste geleerden tasten in het duister.

Gebed
Levende Heer, ons verstand schiet te kort. Maar ons geloof komt ons bliksemsnel te hulp. U bent 
het Licht en daar waar U verschijnt is de duisternis kansloos!

https://www.debijbel.nl/bijbel/BGT/Matteus-28:3


vrijdag 26 april  2019 

Ik weet dat jullie op zoek zijn naar...

Kijk omhoog

Rechts en links was een muur van water. Daartussen konden de Israëlieten door de zee lopen, 
over droge grond. (Exodus 14:22 BGT)

Het ‘kijk omhoog’ in het liedje van Nick & Simon kun je op veel manieren interpreteren. Het 
was als solo te horen in de Paasdiensten van De Meerkerk afgelopen zondag. Ik moest meteen 
denken aan één van de commentaren na de brand in de Notre Dame van vorige week: ‘Als je in 
deze kathedraal omhoogkeek, kreeg je het besef dat er iets groter is dan jezelf’. Dat besef vult 
je met een weten dat er meer is, dat je niet alleen bent. Iemand of Iets waakt over je. Veel 
mensen ervaren dan rust en vrede in hun hart. 

De Israëlieten keken in Exodus 14 ook omhoog naar muren van water waar zij tussendoor 
liepen, hun vrijheid tegemoet. God zelf had Zijn mensen bevrijd uit Egypte, verlost van het juk 
van de farao, een nieuw leven tegemoet. Berekeningen lopen uiteen, maar het gebeurde 
tussen de 12 en 15 eeuwen voor die eerste Paasmorgen. Jaarlijks wordt de uittocht uit Egypte 
herdacht met Pesach, het Joodse Paasfeest. De eerste Paasmorgen viel samen met Pesach. 

Maria, de moeder van Jezus, keek ook omhoog. Door haar tranen heen had zij haar zoon gezien
aan het kruis. En nu, drie dagen later hoort zij van de weggerolde steen van het graf. “Wees 
niet bang”, had de engel gezegd. Zij hoort het nieuws dat haar Zoon leeft. Het is de eerste 
Paasmorgen. 

De uittocht uit Egypte had voor de Israëlieten enorme gevolgen. Hun toekomst zag er veel 
rooskleuriger uit. God had ervoor gezorgd. De opstanding van Jezus uit de dood heeft voor ons 
nog veel grotere gevolgen. De toekomst maakt een ommekeer op de dag dat we tot geloof 
komen in Jezus Christus. Op die eerste Paasmorgen bevrijdde God de mensheid van het juk van
de zonden, van de dood. Zijn Zoon had de dood overwonnen. 
Kijk omhoog naar je toekomst, een toekomst samen met God. Je bent nooit meer alleen. Je 
hebt alle reden om rust en vrede in je hart te ervaren. 

Hoe kijk jij naar je toekomst? Durf je omhoog te kijken? 

Gebed
Heer, help mij om Jezus toe te laten in mijn leven. Leer mij om samen met Jezus naar mijn 
toekomst te kijken. Dank U dat ik samen met U de toekomst in mag gaan, wetende dat U 
erover waakt. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/BGT/Exodus-14:22


zaterdag 27 april 2019

Afgelopen zondag vierden we Pasen. Wigle Tamboer sprak over Matteüs 28:1-7 (BGT). 
De titel van de overdenking: Ik weet dat jullie op zoek zijn naar...

Het zijn de woorden uit de bijbellezing waarin de engel bij het graf tegen de vrouwen zegt: “Ik 
weet dat jullie op zoek zijn naar Jezus, die aan het kruis gestorven is. Maar Hij is hier niet. Want
Hij is opgestaan uit de dood, zoals Hij gezegd heeft.” 

We hebben een levende Heer, die is opgestaan uit de dood! Wat is het een voorrecht Hem te 
kennen die alles in dit leven in een nieuw perspectief stelt. Maar ook een verantwoordelijk-
heid, namelijk om Hem bekend te maken aan hen die Hem nog niet kennen. Juist met Pasen 
mogen we daar extra bij bepaald worden, want de ontdekking dat de gekruisigde Jezus is 
opgestaan, is een levensveranderende ontdekking die je ook anderen zo graag gunt. 

Voorafgaand aan de preek werd een solo gezongen van het lied 'Kijk Omhoog' van Nick & 
Simon. Het lied staat symbool voor velen die een zoektocht gaan van vallen en opstaan en 
telkens toch weer hoop vatten door het geboden perspectief van iemand die zegt dat het goed 
komt. Wigle gaf in zijn preek mee inderdaad omhoog te kijken, maar dan verder dan de zon, 
verder dan het geschapene, verder dan menselijke 'oplossingen'. Te kijken in het hart van God, 
die een ieder kent in zijn of haar zoektocht. “Ik weet dat jullie op zoek zijn naar... liefde, geluk, 
zekerheid, acceptatie, vergeving, een nieuw leven, dat jullie op zoek zijn naar... Jezus!”

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

Ben je meer onder de indruk van de liefde die getoond werd op Goede Vrijdag of van de kracht 
van Pasen? Kun je aangeven waarom? 

Hoe breng je de boodschap van Goede Vrijdag en Pasen bij hen die Jezus niet kennen? Bij hen 
voor wie de puntjes van hun zoektocht niet ingevuld worden door Jezus, maar door alles wat 
de mens anno 2019 voor ogen staat in zijn of haar zoektocht? 

***
Morgen spreekt Christiaan Vos over Filippenzen 3:10-17. 
Titel van de overdenking: Houdt zondag vast.

GELOVEN BEGINT THUIS

Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en 
jongeren van morgen, 28 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: De Emmaüsgangers (Lukas 24:13-35)
Onderbouw: Terugblik op het Paasverhaal (Matte  ü  s 26-28)
Bovenbouw: Jozef droomt (Genesis 37:1-11)
X-pact: Examengebed

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-3:10-17
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis-37:1-11
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-26
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-24:13-35
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-15:4-7
https://www.debijbel.nl/bijbel/BGT/Matteus-28:1-7


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.


	Kijk omhoog

