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maandag 29 april 2019 

Houdt zondag vast

Ik ga recht op mijn doel af

Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol … Ik ga recht op mijn doel 
af … (Filippenzen 3:12,14)

Was het maar waar, dat ik altijd recht op mijn doel af ga. Ik vergeet soms wat mijn doel is en 
laat me zo gemakkelijk door van alles en nog wat afleiden. Waarom? Omdat ik me te weinig 
realiseer dat het doel behalen de kern van mijn leven is. 
Het gaat om het binnenhalen van de hemelse prijs. Om de roeping van God, die wil dat ik mijn 
eigen leven, met al haar schadelijke begeerten, loslaat, en me richt op datgene wat Hij wil dat 
ik doe. 

We kunnen God alleen behagen door ons geloof. Ons geloof hoeft maar zo klein te zijn als een 
mosterdzaadje. Maar vaak leven we helemaal niet vanuit het geloof. We gaan liever op ons 
gevoel af. Of we doen alles met ons verstand: we verdienen ons geld, zorgen voor onszelf, 
denken dat als we onze zaken goed geregeld hebben, we kunnen rusten in de wetenschap dat 
het wel goed komt.

Waar wordt ons geloof zichtbaar? Niet als we op zondagochtend in de kerk zitten. Als er bij ons 
de dreiging zou bestaan voor aanslagen op kerken, dan hoop ik dat ik toch iedere week moedig 
naar de dienst blijf gaan. Want daar worden we gevoed en zijn we aan elkaar gegeven. Maar 
ons geloof wordt zichtbaar in ons dagelijks leven. Zoals bij de twee blinde bedelaars in Matteüs 
20:29-34. Ze lieten zich niet het zwijgen opleggen en hielden hun oren en hun hart gericht op 
de Man die wonderen kon doen. “Wat willen jullie dat Ik voor je doe?”, vraagt Jezus. De blinde 
mannen smeken allebei: “Heer, open alstublieft onze ogen.” Ze wisten dat Hij het kon. En Hij 
deed het.
 
Het zou misschien makkelijker voor ons zijn, om onze ogen gericht te houden op de waarheid 
dat God zelfs boven ziekte en dood verheven is, als we erbij waren geweest op Goede Vrijdag. 
Als we de aardbeving gevoeld hadden. Als we de duisternis op klaarlichte dag en het scheuren 
van het voorhangsel gezien hadden. Het openen van de graven waaruit de doden weer 
opstonden...

Maar ‘gelukkig zijn wij’, als we dat allemaal niet gezien hebben, en toch geloven! Het geloof in 
de almacht van God is een groot geschenk. Een gave om dagelijks aandacht te geven, waardoor
het gaat groeien. 

Gebed
Dank U voor uw almacht, Heer. Bij U zijn alle dingen mogelijk.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-20:29-34
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-20:29-34
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-3:12-14


dinsdag 30 april 2019 

Houdt zondag vast

Daar zul je Hem zien

Het eerste Bijbelgedeelte van Matteüs 28 (vers 1-7) vertelt ons over de opstanding van Jezus:

Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit 
Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling begon de aarde hevig te beven, 
want een engel van de Heer daalde af uit de hemel (…). De engel richtte zich tot de vrouwen en 
zei: “Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, Hij is 
immers opgestaan, zoals Hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar Hij gelegen heeft. En
ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: 'Hij is opgestaan uit de dood, en dit moeten jullie 
weten: Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je Hem zien.' Dat is wat ik jullie te zeggen had.”

Maria was op zoek naar Jezus. Ze was intens verdrietig over Jezus’ lijden, maar ook enorm 
verheugd over Jezus’ verschijning aan haar (Johannes 20:11-18). Maria ging naar de leerlingen 
van Jezus en vertelde hen dat ze Jezus gezien had. Ik kan me voorstellen dat Maria dat vol 
enthousiasme deed: “Ik heb de Heer gezien!” Vervolgens verscheen Jezus nog meerdere keren 
aan zijn leerlingen (Johannes 20:19; 21:1). Jezus liet zichzelf zien, Jezus liet zichzelf vinden.  

Paulus moedigt ons in Filippenzen 3:17 (“Kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij 
u gegeven hebben.”) aan om te kijken naar hen, die Jezus navolgen. We hoeven niet zelf te 
ontdekken hoe we Jezus kunnen vinden, maar we hebben voorbeelden gekregen. Dat waren de
twee Maria’s die getuigden van Jezus’ opstanding en het goede nieuws deelden, maar ook 
Jezus’ leerlingen. Zij hebben Jezus gezien, zij hebben Jezus gevonden. 

Als we op zoek zijn naar Jezus, mogen we stil worden en luisteren. Door een Bijbeltekst, 
kerkdienst, lied, gebed of woorden van iemand anders mogen we Jezus vinden en zullen we 
Hem zien. 

“Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken.” 
(Jeremia 29:13)

Om over na te denken
Waar, hoe en met welke gesteldheid zoek jij Jezus? Als je kijkt naar de mensen om je heen die 
Jezus navolgen (als je die mag kennen), waar en hoe kun jij Jezus dan vinden? Geloof je ook dat
je Jezus zult zien?

Gebedssuggestie
Heer Jezus, ik zoek U. Wilt U mijn ogen openen om U te zien. Amen.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Jeremia-29:13
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-3:17
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-21:1
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-20:19
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-20:11-18
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-28:1-7


woensdag 1 mei 2019 

Houdt zondag vast

Het begin en het einde

“Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, het Begin en het Einde.” 
(Openbaring 22:13)

Is de zondag nu de eerste of de laatste dag van de week? Omdat de zondag ook als rustdag 
wordt gezien, zien velen deze dag als laatste van de week. Een dag om uit te rusten van een 
week hard werken. En een dag om kracht op te doen voor de nieuwe week. In het 
Paasevangelie lazen we vorige week dat Jezus op een zondag, op de eerste dag van een nieuwe
week, uit de dood is opgestaan. Bijna iedereen dacht dat zijn dood aan het kruis het einde zou 
betekenen. De engel bij het lege graf maakte de twee vrouwen duidelijk dat dit niet het einde 
was, maar juist een nieuw begin.

In het boek Openbaring lezen we over Jezus dat Hij de Alfa en de Omega is. Wij zouden 
misschien zeggen: de A en de Z. Hij is de Eerste en de Laatste, het Begin en het Einde. Probeer 
je dat eens voor te stellen. Jezus is het begin en het einde van de eeuwigheid. Hij was er bij 
toen de hemel en de aarde werden gemaakt. En aan het einde van de tijden, wanneer er een 
nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen zijn, is Hij er nog steeds bij. Hij was er ook toen jij 
geboren werd en Hij zal er zijn wanneer je sterft. 

Als Jezus de Alfa en de Omega is, dan is Hij ook het Begin en het Einde van elke week. Elke 
zondag is Hij daar, wanneer ontelbare gelovigen wereldwijd in Zijn naam samenkomen. Hij is er,
wanneer de gelovigen na afloop van de dienst ieder hun eigen weg gaan. En daarna? Waar is 
Hij op maandag, dinsdag en de andere dagen van de week? Ook dan is Jezus er natuurlijk. Ook 
dan ziet Hij ons. De vraag is: Zien wij Hem dan ook? Soms kunnen we het zicht op Hem even 
zijn kwijtgeraakt. Wanneer je de tel bent kwijtgeraakt, begin je gewoon weer bij 1. Zo kunnen 
wij op elk moment bedenken dat Hij er vanaf het begin bij is geweest, wat we ook meemaken. 
We mogen beseffen dat Hij er tot het einde is, wat er ook nog op ons pad zal komen. De kracht 
van de boodschap van Pasen is te groot om maar eens per jaar aan te denken. Elke dag van het 
jaar is er één dat Jezus leeft!

Gebedssuggestie
Heer, wat geweldig om te weten dat U er altijd bent. Ook elke dag van deze week. Dank U dat U
de Alfa en Omega bent. Amen.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Openbaring-22:13


donderdag 2 mei 2019 

Houdt zondag vast

We hebben nog een weg te gaan

'Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de hoop eens dat te 
kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Broeders en zusters, ik beeld me 
niet in dat ik het al heb bereikt.' (Filippenzen 3:12 en 13)

Wat zou ons meer bemoedigen? Een enthousiast juichverhaal van Paulus die winnend op de 
eindstreep afsnelt, of deze woorden uit Filippenzen 3 waarin hij meedeelt dat hij z’n doel nog 
niet bereikt heeft en zich op dit punt niets inbeeldt?

Misschien zou een triomfverhaal ons in eerste instantie meer aanspreken. We willen allemaal 
graag bij winnaars horen en in hun spoor gaan. Maar de grootste overwinningen zijn niet 
gemakkelijk behaald. Denk aan de lijdensweg die de Meester Zelf aflegde. 

Pasen komt pas na de diepe duisternis van Goede Vrijdag.

Menselijk gesproken is Paulus’ verhaal niet erg aantrekkelijk. Hij gaf aanzien, macht en rijkdom 
op om een moeilijk te aanvaarden boodschap te brengen. Het leverde hem wantrouwen, 
ontberingen, stokslagen, gevangenschap en afwijzing op en het heeft hem – daar mogen we 
vanuit gaan – uiteindelijk z’n leven gekost. 

Wie heeft Paulus zo in de greep dat hij dit allemaal wil doen? Waarom vertelt hij er bovendien 
zo eerlijk bij dat hij zijn doel nog niet bereikt heeft? Het is Christus die hem gegrepen heeft en 
wiens Voorbeeld hij wil doorgeven: 'Dus volg mij na, zoals ik Christus navolg', schrijft hij in 
1 Korintiërs 11:1.

Welke weg moeten wij gaan? Gaat het bergje af, windje mee? Gefeliciteerd, geniet ervan. Maar
dat is niet de standaardsituatie van christenen, al helemaal niet als je wat verder over de 
grenzen durft te kijken. Laat ik maar voor mezelf spreken. Ik zit nog met zoveel draadjes vast 
aan wat mij ‘zelfvertrouwen’ en ‘bestaanszekerheid’ geeft. Wat gebeurt er als God die draadjes 
doorknipt of ze een voor een laat knappen?

Jezus’ opstandingkracht zette Paulus steeds weer op z’n voeten. Paulus struikelde maar stond 
weer op dankzij de kracht van Christus die hem steeds nieuwe hoop en energie gaf: 'Ik vermag 
alle dingen door Christus Die mij kracht geeft.' (Filippenzen 4:13) 

Goede Vrijdag blijkt pas echt een triomf in het licht van Pasen.

Om over na te denken
Wees niet verbaasd als je valt, of ontmoedigd wanneer je jezelf tegenvalt. Ik las ergens: 
'Neervallen, opstaan, kroontje rechtzetten en verdergaan.'

Gebed
Dank Heer, voor uw Opstandingskracht.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-4:13
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Korintiers-11:1
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-3:12-13


vrijdag 3 mei 2019 

Houdt zondag vast

Onze zondagse instelling 

Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren (Filippenzen 3:10a)
Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu Hij u geroepen heeft, 
hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, en hoe overweldigend groot de krachtige 
werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus toen
God Hem opwekte uit de dood en Hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand. 
(Efeziërs 1: 18-20)

De kern van de zondagslezing Filippenzen 3:10-17 is: Hem kennen is ook de kracht van zijn 
opstanding kennen (en vasthouden.) Christiaan Vos wees er in zijn preek op dat de kracht die 
Jezus deed opstaan maar langzaam tot de leerlingen doordrong: “Het was al zondag, maar ze 
leefden alsof het nog vrijdag was (waarbij vrijdag staat voor hun verdriet, de confrontatie met 
de eindigheid). Christiaan gaf ons mee: “Vrijdag is voorbij, het is zondag. Hou die vast.”

Ik heb het voorrecht binnen en buiten de kerk nog weleens voor mensen te mogen bidden (en 
zij voor mij). De verhalen die mij dan worden toevertrouwd laten zien hoeveel we als mens te 
verduren kunnen hebben. En dan te bedenken dat het ooit 'zeer goed' was. Problemen kunnen 
letterlijk zo 'overweldigend' groot zijn, dat er soms geen uitweg meer lijkt te zijn. Gelukkig 
mogen we weten van Gods kracht die zelfs sterker was (en is!) dan de dood. Ik ben me ervan 
bewust dat ik in de grote dingen die spelen in mensenlevens hoegenaamd niets kan betekenen.
Het zou Gods kracht ook maar in de weg staan... Of - kijkend naar Paulus in 2 Korintiërs 12:9 -: 
Als ik zwak ben (in de situatie niets kan betekenen), ben ik sterk (doordat wat het gebed ten 
goede keert alleen door Gods kracht is. Dezelfde kracht die Jezus uit de dood optrok!) Wat dat 
betreft heb ik nog een mooi citaat van Hudson Taylor, een 'super' zendeling in de 19de eeuw in 
China: “God koos mij omdat ik zwak genoeg was...” Geweldig sterk om zo zwak te zijn. 

Met Pasen liet Wigle een foto zien van de Notre Dame waarin het kruis en het altaar overeind 
stonden temidden van de verschrikkelijke puinhoop die de brand had aangericht. De 
boodschap dat ook wij ons puin bij Jezus en het kruis mogen leggen, deed me denken aan de 
zelf veroorzaakte dingen waarvoor we vergeving mogen vragen. Maar later bedacht ik dat 
mensen niet alleen met de door hen zelf gemaakte puinhoop kunnen zitten, maar vaak ook 
met dingen die hen zijn overkomen of anderen hen hebben aangedaan. Ook die dingen mogen 
naar het kruis worden gebracht om ze aan Jezus over te geven. Want ook dat zijn dingen die 
onze krachten vaak te boven gaan, maar nooit Gods kracht! (denk maar aan vergeven...). 

Christiaan wees ons op het belang van 'de eerste dag' in de Bijbelverzen over de opstanding. 
Mogen onze samenkomsten op die eerste dag in de week ons iedere keer weer 'tot Christus' 
doen komen om bewust te worden/te blijven van de liefde, genade en kracht die Hij voor ons 
had en heeft. Hoe goed om met deze 'zondagse instelling' steeds weer bij elkaar te komen.

Gebed 
Heer, geweldig dat naast uw liefde ook uw genade en uw kracht grenzeloos groot en goed zijn. 
Help ons daarop te vertrouwen en ons leven en ons gemeenteleven daar ook op te bouwen. 
Tot uw eer en hulp voor ons en anderen. Amen. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Korintiers-12:9
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-3:10-17
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Efeziers-1:18-20
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-3:10


zaterdag 4 mei 2019

Afgelopen zondag sprak Christiaan Vos over Filippenzen 3:10-17 (NBV). 
Titel van de overdenking: Houdt zondag vast.

De lezing begint met deze woorden van Paulus: 'Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn 
opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan Hem gelijk worden in zijn dood.' En in vers 
13 en 14 zegt hij: 'Eén ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me 
ligt. Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept.' 

Na de opstanding van Jezus drong de kracht van zijn opstanding maar langzaam tot zijn 
discipelen door. Het was al zondag, maar ze leefden alsof het nog vrijdag was. Vrijdag staat 
voor hun verdriet, de confrontatie met de eindigheid. Alle vier de evangelisten beginnen 
opvallend genoeg de opstandingsgeschiedenis met te zeggen dat het de eerste dag van de 
week is. Blijkbaar is dit een dag (zondag) die we eruit moeten lichten! 

Vrijdag is voorbij, het is zondag. Hou die vast. 

Christiaan gaf met deze insteek een diepere dimensie aan de zondag als de eerste dag van de 
week, een dag vol diepe betekenis aan goddelijke kracht en goddelijk perspectief tegenover 
onze menselijke 'vrijdagse' staat. 

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

De kern van de lezing is: Hem kennen is ook de kracht van zijn opstanding kennen (en 
vasthouden.) 
Kun je aangeven in hoeverre je Hem kent en ook in hoeverre je de kracht van zijn opstanding 
kent? Is dat groeiende? Zo ja, waardoor groei je? 

Vrijdag (verdriet, confrontatie met de eindigheid) is voorbij, houd de (opstandingskracht van) 
zondag vast. De zondag als expressie (uiting, uitdrukking) van Pasen is om 'tot Christus te 
komen' en door Hem boven jezelf uitgetild te worden. Wat zegt dit jou? Hoe geef je uiting aan 
'de zondag' in jouw leven om te kunnen omgaan met onze menselijke 'vrijdagse staat'?

***
Morgen spreekt Wigle Tamboer over Kolossenzen 3:12-15. 
Titel van de overdenking: zoals de Heer u vergeven heeft...

GELOVEN BEGINT THUIS

Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en 
jongeren van morgen, 5 mei 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 huis op de rots (Matteüs 7:24-27)
Kleuters: Thomas (Johannes 20:24-29) 
Onderbouw: Jezus vriend voor altijd (Johannes 3:16)
Bovenbouw: Jozef zit in de put (Genesis 37:12-36)
X-pact: God maakt vrij 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis-37:12-36
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-3:16
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-20:24-29
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-7:24-27
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-3:10-17


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.


