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maandag 27 mei 2019 

God wil jou gebruiken

Waar het hart vol van is…

Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: “Simon, zoon van Johannes, heb je Mij 
lief, meer dan de anderen hier?” Petrus antwoordde: “Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.” Hij 
zei: “Weid mijn lammeren.” Nog eens vroeg Hij: “Simon, zoon van Johannes, heb je Me lief?” Hij
antwoordde: “Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.” Jezus zei: “Hoed mijn schapen”, en voor de 
derde maal vroeg Hij hem: “Simon, zoon van Johannes, houd je van Me?” Petrus werd 
verdrietig omdat Hij voor de derde keer vroeg of hij van Hem hield. Hij zei: “Heer, U weet alles, 
U weet toch dat ik van U houd.” Jezus zei: “Weid mijn schapen.” (Johannes 21:15-17)

In dit Bijbelgedeelte lezen we dat Jezus drie keer aan Petrus vraagt of hij van Jezus houdt. Jezus 
vraagt niet naar het verleden van Petrus, bijvoorbeeld of hij berouw heeft van het 
verloochenen van Jezus. Hij vraagt ook niet naar de toekomst van Petrus, bijvoorbeeld of 
Petrus het ziet zitten om de wereld in te trekken om het Evangelie te verkondigen. Nee, Jezus 
richt zich op het heden, op het nu, en stelt drie maal dezelfde vraag: “Heb je Mij lief?”

Evert Jan Ouweneel sprak vorige week zondag over bewogenheid. Hij vertelde dat 
bewogenheid begint met liefhebben en dat je je zintuigen kunt disciplineren om het kostbare 
te zien. En het kostbare ga je dan vanzelf liefhebben. Zou Jezus in zijn gesprek met Petrus 
vragen naar de liefde en bewogenheid van Petrus? En heeft Petrus het kostbare, Jezus zelf, écht
gezien? 

Peter Kos vertelde afgelopen zondag in zijn preek dat als je Jezus wil volgen, niet-getuigen geen
optie is. Denk aan Matteüs 12:34 waarin Jezus zegt: “Waar het hart vol van is, daar loopt de 
mond van over”.  In je omgeving getuigen is niet altijd gemakkelijk, maar je alertheid op kansen
daarvoor zal kunnen groeien wanneer je vol van liefde en bewogenheid bent, doordat je het 
kostbare gezien hebt en Jezus in je hart gesloten hebt. 

Met Pinksteren herdenken we dat Gods Geest werd uitgestort om ons kracht te geven om te 
getuigen van Jezus (Handelingen 1:8). We hoeven het dus niet alleen te doen, maar God zelf zal
door zijn Geest aanwezig zijn.  

Om over na te denken
Als Jezus aan je vraagt: “Heb je mij lief?”, wat is dan jouw antwoord?

Gebedssuggestie
Heer, dank U voor uw vraag aan mij of ik U liefheb. 
Ik wil Uw vraag beantwoorden met: ………….. Amen.  

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-1:8
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-12:34
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-21:15-17


dinsdag 28 mei 2019 

God wil jou gebruiken

Terug naar af…

Denk eens aan uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke 
maatstaf wijs waren, niet veel die machtig waren, niet veel die van voorname afkomst waren. 
(1 Korintiërs 1:26)

In de loop der eeuwen is de kerk van Christus uitgegroeid van een onbeduidend groepje 
vrienden en volgelingen naar een wereldwijde beweging die helaas vaak de verleidingen van 
geld en macht niet heeft kunnen weerstaan. We hoeven niet ver in de geschiedenis terug te 
gaan om te zien wat rijkdom en status met mensen kan doen (óók met gelovige mensen!), de 
voorbeelden zijn helaas talrijk. 

Nu zouden we ons teleurgesteld en verontwaardigd af kunnen keren van de kerk en het geloof 
– misnoegd over zoveel mensen die het verkeerde voorbeeld geven. Maar daar helpen we de 
gemeente van Christus niet mee vooruit… Wat kunnen we beter doen?

Paulus roept – al in de tijd van de jonge kerk – medegelovigen op om stil te staan bij ‘waar zij 
vandaan kwamen’. Waarschijnlijk hadden velen van hen inmiddels een bepaalde positie 
verworven, maar als er iemand was die benadrukte dat we niet moeten bogen op onze 
opleiding, kennis en verdiensten, dan was dat Paulus wel. Zelf was hij van voorname afkomst, 
maar hij was niet vergeten dat hij de eerste volgelingen van Christus actief vervolgd had en dat 
zijn redding alleen te danken was aan de liefdevolle genade van God. 

Voordat we anderen de maat nemen… laten we eens eerlijk bij onszelf te rade gaan. Wie of wat
waren we voordat we de Weg van Christus kozen? Hoe ‘zegenrijk’ of ‘succesvol’ zouden we zijn 
als we niet konden terugvallen op de genade van God, de liefde van Christus en de inspiratie 
van de Heilige Geest?

Laten we dankbaar zijn voor de weg die we hebben afgelegd. Kijk eens om en besef dat 
Christus ons vanuit de macht van de duisternis heeft overgebracht in zijn Koninkrijk van Licht. 
(Kolossenzen 1:13) Wanneer je tot het inzicht komt dat je langzamerhand van die Weg bent 
afgedwaald, je eigen keuzes hebt gemaakt, voorrang hebt gegeven aan je eigen verlangens, ga 
dan ‘terug naar af’. Laat de oproep van Paulus je opnieuw bepalen bij de genade van Christus – 
en begin opnieuw vanuit die kracht.

Om over na te denken
Waar zou je zijn zonder Gods Genade?

Gebed
Heer, stuur ons hart en onze voeten weer terug naar uw goede Weg.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Kolossenzen-1:13
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Korintiers-1:26


woensdag 29 mei 2019 

God wil jou gebruiken

God wil jou gebruiken. Nu even niet…?

Laat je niet langer door het kwaad gebruiken voor het doen van slechte dingen. Maar laat je 
door God gebruiken voor het doen van goede dingen, als mensen die eerst dood waren, maar 
die nu levend zijn. (Romeinen 6:13, BasisBijbel)

Deze maand is het 40 jaar geleden dat Bob Dylan zijn lied ‘Gotta Serve Somebody’ opnam. Hij 
zingt dat iedereen, hoe belangrijk hij of zij ook is, iemand dient. Die iemand kan, zoals Dylan 
dat verwoordt, de duivel zijn of het kan de Heer zijn. Zou de zanger bovenstaand Bijbelvers 
hebben gelezen?

Het tweede deel van dit vers uit de brief van Paulus aan de Romeinen fascineert me: 'Maar 
laat je door God gebruiken voor het doen van goede dingen, als mensen die eerst dood waren, 
maar die nu levend zijn.' Een krachtiger motivatie om je door God te laten gebruiken is niet 
denkbaar. En toch… Het valt niet altijd mee om aan het begin van de dag verwachtingsvol uit te
zien naar mogelijkheden om God te dienen.

Zeker niet als je door problemen in je leven wel wat anders aan je hoofd hebt. Mijn ervaring is 
dat je op die momenten meer behoefte hebt aan het ontvangen van Gods genade dan aan het 
uitdelen van die genade door jou heen. 
En toch… Door de jaren heen heb ik gemerkt dat Gods goedheid ontvangen en uitdelen elkaar 
niet uitsluiten. Volgens mij versterken ze elkaar juist. Door de moeilijkheden, die ik 
meegemaakt heb, kan ik anderen in vergelijkbare situaties veel beter begrijpen. Ik hoop dat ik 
daardoor iets voor ze kan betekenen. Andersom werkt het ook zo. Iemand, die ook door 
moeilijkheden heengegaan is, kan mij werkelijk hoop geven.

Kan God ons dan pas gebruiken wanneer de problemen achter ons liggen? Ik denk het niet. Die 
ervaring heeft Paulus ook wanneer hij God vraagt om een ‘doorn’ bij hem weg te nemen. In 
2 Korintiërs 12:8 (BasisBijbel) staat dan:
Maar Hij zei tegen mij: "Je hebt genoeg aan mijn liefdevolle goedheid. Want mijn kracht kan 
pas helemaal zichtbaar worden als jij zelf zwak bent."

Zo is Paulus een voorbeeld van iemand, die ondanks of misschien wel dankzij moeilijkheden, 
door God kan worden gebruikt. Door problemen, door zijn zwakte, kon Gods kracht helemaal 
zichtbaar worden. Zo wil ik ervoor kiezen om mijn leven elke dag in Gods hand te leggen. Een 
hand die mij beschermt. En ook een hand die zich uitstrekt naar anderen.

Gebedssuggestie
Dank U, Heer, dat ik mag weten dat ik aan Uw liefdevolle goedheid genoeg heb. Die goedheid 
wil ik heel graag doorgeven aan anderen. Amen.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Korintiers-12:8
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen-6:13


donderdag 30 mei 2019 - Hemelvaartsdag

God wil jou gebruiken

De grote hereniging

Toen Hij dit gezegd had, werd Hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, 
zodat ze Hem niet meer zagen. (Handelingen 1:9)

Het is vandaag Hemelvaartsdag. Een mooie dag om Handelingen 1:1-12 te lezen. Daar staat 
veel in, o.a. dat Jezus in de hemel werd opgenomen nadat Hij de apostelen hen hun opdracht 
had gegeven, dat Hij hun na zijn dood herhaaldelijk bewezen heeft dat Hij leefde, Hij hen 
beloofde gedoopt te zullen worden met de Heilige Geest, dat ze door de Heilige Geest kracht 
zouden ontvangen om van Hem te getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de 
uiteinden van de aarde, dat Hij omhooggeheven en opgenomen werd in een wolk en twee 
mannen in witte gewaden zeiden: ”Jezus zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie Hem naar 
de hemel hebben zien gaan.” En in Lukas 24:50-53 lezen we dat de leerlingen toen met grote 
blijdschap terugkeerden naar Jeruzalem en zij daar voortdurend in de tempel God loofden.

Wat een mooie, rijke, veelkantige en ook beloftevolle lezing. Ik weet niet wat jou het meest 
opviel of aansprak en waar je vandaag nog eens wat verder over wil nadenken (misschien de 
opdracht of de Heilige Geest of de belofte van de komende terugkeer op de Olijfberg), maar 
mij viel met name op dat de leerlingen na Jezus' afscheid met grote blijdschap naar Jeruzalem 
gingen en daar voortdurend God loofden. 
En de wolk. Dat zal geen gewone, toevallig voorbijkomende wolk geweest zijn. De hemelvaart 
van Jezus is geen mistig iets, geen verdwijntruc. Ik moet denken aan de wolk die we op 
verschillende plaatsen in de Bijbel tegenkomen en de tegenwoordigheid van God inhield. Een 
wolk waarin God aanwezig was maar zich omhulde omdat de mens in zijn huidige staat God in 
zijn volle glorie en heerlijkheid niet kan zien zonder te sterven. (Exodus 33:20) Denk aan de 
wolk die met het Joodse volk meetrok vanuit Egypte naar het Beloofde Land. God gaat mee; Hij
kan zich aan de mens nog niet volledig laten zien, maar wel laten merken dat Hij er is en mee 
optrekt. 
De wolk en Hemelvaartsdag. Ik weet het niet zeker, maar zou het kunnen zijn dat de Vader op 
die manier de Zoon warm heeft 'onthaald' en zij samen hun weg in eenheid vervolgden? De 
grote hereniging van de Vader en de Zoon, waarna ook wij met Hen kunnen worden verenigd.

Om over na te denken
Zouden de leerlingen (ondanks het vertrek van Jezus) met grote blijdschap vervuld zijn doordat 
ze iets geproefd hebben van de nabijheid van God die meetrekt op de weg naar het 
uiteindelijke 'Beloofde land'? (tip: lees ook Johannes 1:14) 
Hoe blij kan een mens zijn als ie weet dat God mee optrekt temidden van alles wat er speelt in 
het leven? Of persoonlijker gevraagd: Wat doet het met jou dat God met je meegaat...?. 
Als je nog niet bekend bent met Gods nabijheid en er wel naar verlangt: breng het in gebed. 

Gebedssuggestie (voor wie de vorige zin niet geldt)
Here God, dank dat U nabij bent. Dank voor de zending van uw Heilige Geest. Help me om daar
steeds meer bewust van te worden, niet alleen met een dag als Hemelvaartsdag, niet alleen 
met Pinksteren, maar alle dagen dat we op weg zijn naar de beloftevolle toekomst in U.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-1:14
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Exodus-33:20
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-24:50-53
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-1:1-12
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-1:9


vrijdag 31 mei 2019 

God wil jou gebruiken

U wéét toch dat ik van U houd! 

(…) en voor de derde maal vroeg Jezus hem: “Simon, zoon van Johannes, houd je van Me?” 
Petrus werd verdrietig omdat Hij voor de derde keer vroeg of hij van Hem hield. Hij zei: “Heer, U
weet alles, U weet toch dat ik van U houd.” Jezus zei: “Weid mijn schapen.” (Johannes 21:17)

Het was misschien nog maar een uur geleden dat hij - Petrus – werkelijk uit de boot 
gespróngen was om maar zo snel mogelijk zo dicht mogelijk bij Jezus te zijn. En toen Jezus had 
gezegd: ‘Breng ook wat van de vis die jullie net gevangen hebben’ was het Petrus die aan boord
ging en het net vol vis aan land trok (vers 10). En dan - na het eten -  vraagt Jezus tot driemaal 
toe aan Petrus: “Hou je van Me, heb je Mij lief?” Petrus werd er verdrietig van. 
Wat zal er door hem heengegaan zijn. Drie keer die vraag... dat moet aangekomen zijn. Wist 
Jezus niet dat hij intèns van Hem hield? En waarom drie keer, wil Hij me eraan herinneren dat ik
Hem tot drie maal toe heb verloochend? 
Het zou me niet verbazen als Jezus om die reden drie maal de liefdesvraag stelde. Maar niet 
om Petrus eens flink de les te lezen, maar om op een bijzondere, heel persoonlijke manier te 
laten zien dat zelfs drie keer de fout van je leven maken, niet betekent dat Jezus je afschrijft, 
niet betekent dat Hij niet meer van je houdt! 

Nee, ik denk veeleer dat Hij door zijn vraag 'Heb je Mij lief?' en de opdracht daarna 'de kudde 
te weiden, de schapen te hoeden' (ofwel nieuwe leerlingen te leiden en hen bij te staan op hun 
weg), op (minstens) twee dingen wijst: 
1. voor het doorgeven van Mijn boodschap is liefde nodig, en
2. Ik vergeef je net zo vaak als dat je in de fout ging. En als Ik vergeef is dat echt vergeven. Niet 
zo dat Ik je op een of andere manier toch aan de zijlijn zet en je niet volledig laat meedoen aan 
de verspreiding van mijn heerlijke boodschap van liefde, kracht, redding en... vergeving... 

U wéét toch dat ik van U houd en door uw opdracht wéét ik ook dat U van mij houdt.
Voordat Petrus voor de kerk en de verspreiding van het Evangelie aan de slag kon, moest er 
eerst een fundament van liefde gelegd worden; hoe beter gefundeerd kun je aan het werk gaan
voor zijn Koninkrijk?! 

Om over na te denken
Heer, U wéét toch dat ik van U houd! Ja, de Heer weet het ongetwijfeld. Maar hoe goed is het 
om het ook tegen Hem te zèggen en waar dat 'gevraagd wordt' ook te laten zien. 
Wat zegt het jou dat Jezus Petrus apart uitnodigt voor het werk voor de Heer? 
Op welke manier zou de vraag en de opdracht ook voor jou (kunnen) gelden?

Gebedssugggestie
Heer, help me om net als Petrus aan uw opdracht te werken met de zekerheid dat onze fouten 
en zwakten niet in de weg hoeven te staan bij wat U met ons voorheeft. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-21:10
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-21:17


zaterdag 1 juni 2019

Afgelopen zondag sprak Peter Kos over Johannes 21:1-19 (NBV).
Titel van de overdenking: God wil jou gebruiken. 

Peter Kos sprak zo vlak voor Hemelvaart en Pinksteren over de persoon van Petrus, die 
ondanks dat hij Jezus tot driemaal toe verloochende, opnieuw in dienst mag. Hij hoort vlak 
voor Jezus’ hemelvaart dat hij kracht zal ontvangen om getuige (visser van mensen en 
hoeder/weider van schapen) te zijn (Handelingen 1:8) en dat gebeurt ook daadwerkelijk als 
Gods Geest wordt uitgestort met Pinksteren (Handelingen 2:14vv). 

God werkt ook - en misschien wel het meest - door mensen die zich zwak, onbeduidend, 
onwaardig of ongeschikt voelen. Als Gods opstandingskracht/Geest ruimte krijgt om mensen te
vullen, wordt daardoor en daarmee Zijn Koninkrijk gebouwd. Zie ook 1 Korintiërs 12:5 en 
1 Korintiërs 1:26.

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

Ondanks de 'fouten' van Petrus wordt hij door Jezus Zelf gevraagd om een (grote) taak voor de 
gemeente op zich te nemen. Het is God die Zijn gemeente bouwt, maar waarom zou Hij ervoor 
gekozen hebben om mensen daarvoor in te schakelen? Waarom niet alles in eigen hand 
gehouden of gelegd bij alleen de 'sterken en groten'? Zou daar iets op tegen geweest zijn?

Welke voors en tegens komen naar boven als je nadenkt over de volgende stelling: 
kijkend naar 'het verhaal van Petrus' kun je zeggen dat niet-getuigen eigenlijk geen optie is als 
je Jezus wilt volgen en de Geest ruimte krijgt. 

Wat zijn voor jou redenen geweest om Ja te zeggen tegen een bediening in Gods Koninkrijk 
(dus binnen of buiten de plaatselijke gemeente)? 

Welke zegeningen heb je in jouw bediening(en) al mogen ervaren en zien?… 

***
Morgen spreekt Dirk Jongkind over: Lukas 14:1-11 (NBV) 
Titel van de overdenking: Leren op zondag. 

GELOVEN BEGINT THUIS

Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en 
jongeren van morgen, 2 juni 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 kleine poortje (Markus 10:24-25)
Kleuters: De kostbare schat (Matteüs     6:21) 
Onderbouw: Hemelvaartsdag (Handelingen 1:1-12)
Bovenbouw: Jezus gaat naar de hemel (Handelingen 1:1-12)
X-pact: Filippus & de Ethiopiër (Handelingen 8:26-40)

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-14:1-11
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-8:26-40
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-1:1-12
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-1:1-12
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-6:21
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Marcus-10:24-25
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Korintiers-1:26
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Korintiers-12:5
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-2:14
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-1:8
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-21:1-19


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: 
Bennebroekerweg 517 
2132 MD 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.


