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maandag 3 juni 2019 

Leren op zondag

Genezing op afstand

Jezus zei tegen hem: “Als jullie geen tekenen en wonderen zien, geloven jullie niet!” Maar de 
hoveling drong aan: “Heer, ga toch mee, voordat mijn kind sterft.” “Ga maar naar huis”, zei 
Jezus, “uw zoon leeft.” De man geloofde wat Jezus tegen hem zei en ging weg. 
(Johannes 4:48-50)

Vreemd. Als ik in de Bijbel over Jezus lees, komt hij niet altijd vriendelijk en fijngevoelig op mij 
over. Neem nu dit korte gedeelte uit Johannes 4. Er komt een vooraanstaand man naar Jezus 
toe met een ernstig verzoek. Hij heeft Jezus opgezocht omdat hij zijn zoon dreigt te verliezen en
dringend hulp nodig heeft. Jezus toont geen begrip of medeleven, tenminste, dat lees ik hier 
niet. Zijn reactie klinkt zelfs afwijzend: “Als jullie geen tekenen en wonderen zien, geloven jullie 
niet!” (vers 48). Er staat dat Jezus dit tegen de hoveling zei. Maar ik vraag me af of zijn woorden
voor meeluisterende omstanders waren bedoeld. Misschien indirect ook wel voor jou en mij.

‘Ik ben het niet waard’
Wat is het geval? De man heeft Jezus opgezocht en vraagt Hem mee te gaan. Dat doet denken 
aan Jaïrus die eenzelfde dringend verzoek deed voor zijn dochtertje (Jezus ging mee, liet zich 
onderweg ophouden door een bloedvloeiende vrouw die Hij ook genas, en wekte daarna het 
overleden meisje binnenshuis tot leven – Lukas 8). Maar ik denk ook aan de opwekking van 
Lazarus (Jezus ging niet direct mee maar wachtte een paar dagen, kwam daarna toch nog om 
Lazarus publiekelijk tot leven te roepen – Johannes 11).
Bij de geschiedenis van de hoveling en zijn doodzieke zoon zie ik vooral parallellen met het 
verhaal van de Romeinse centurio die Jezus verzocht om zijn slaaf te genezen – op afstand! 
(Matteüs 8). Jezus zei direct dat Hij met de Romein mee zou gaan, maar de centurio reageerde: 
“Heer, ik ben het niet waard dat U onder mijn dak komt, U hoeft alleen maar te spreken en mijn
slaaf zal genezen.” (Matteüs 8:8) Jezus prees het geloof van deze Romein en genas zijn slaaf 
zonder hem daadwerkelijk te bezoeken.

Jezus’ agenda
Er is zeer veel te zeggen over deze geschiedenissen. Om te beginnen is het opvallend dat Jezus 
niet overal alle zieken geneest en dat Hij niet altijd alle doden opwekt. Als Hij dat wel doet, is er
kennelijk een bijzondere reden. Wat ons hoop moet geven, is dat Jezus niet tijd- of plaatsge-
bonden is bij het verrichten van zijn wonderen. Het maakt ook niet uit of er publiek bij is. Jezus’
agenda wordt niet bepaald door mensen, plaatsen, tijden of omstandigheden. Hij luistert naar 
zijn Vader en laat ons zien dat Hij werkelijk de Heer van het leven is door soeverein te handelen
en te spreken. 
Wonderteken. Ik denk dat Johannes dit woord bewust gekozen heeft. Wij kijken naar het 
wonder, maar zouden moeten kijken naar de betekenis. Jezus was geen eenpersoons 
rondtrekkend circus. Wie bij Hem kwam voor een truc of shownummer kon vertrekken. Maar 
mensen die nederig kwamen met een hart vol geloof, kwam Hij tegemoet. Soms ter plaatse, 
soms ergens anders. En altijd op Zijn tijd. 
Gebed
Here God, dank U dat U onze genezing en ons herstel tot hoe U het ooit bedoelde voor ogen 
heeft. Blijf ons genadig, Heer, herstel ons..  

(Overdenking uit: ‘Jesus was a Fisherman’s Friend’, Paul Abspoel – Ark Media)
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dinsdag 4 juni 2019 

Leren op zondag

Leren op zondag om de week goed door te komen

Hij vertelde de genodigden een gelijkenis, want Hij had gezien hoe ze de ereplaatsen voor 
zichzelf kozen. Hij zei tegen hen: (…) “Als u wordt uitgenodigd, kies dan de minste plaats, zodat 
uw gastheer tegen u zal zeggen: 'Kom toch dichterbij!' Dan wordt u eer betoond ten overstaan 
van iedereen die samen met u aan tafel aanligt. Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd 
worden, en wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.’ (uit Lukas 14:7-11)

Lessen direct van Jezus, het moet heerlijk geweest zijn. Ik kan me goed voorstellen dat Maria, 
de zuster van Jezus' vriend Lazarus, lekker bij Jezus bleef zitten en zij de boel de boel liet toen 
Hij op bezoek was. (Lukas 10:38-42) Aan Jezus' voeten is de hoogste plaats, zeker weten. Wie 
zou aan het werk gaan als Jezus in je midden is en Hij gaat vertellen over zijn Koninkrijk. Zoals 
het ooit bedoeld was, verknoeid werd en nu door Jezus op weg is naar herstel. We kunnen in 
het huidige leven zo verlangen naar dat herstel waar we ons eigenlijk geen voorstelling van 
kunnen maken. Jezus vertelt erover en laat het ook zien. Door tekenen en wonderen, maar ook
door zijn lessen en zijn levenswijze, gestoeld op de innige verbondenheid met God de Vader. 
Door naar Jezus te kijken, te luisteren, Hem te volgen, komt dat Koninkrijk voor ons dichterbij. 

Jezus had maar drie jaar om de hele wereld te redden en te vertellen over het Koninkrijk. 
Bijzonder dat Hij toch alle tijd nam om met mensen in gesprek te gaan, of ze nu van hoge 
komaf waren of uitgeslotenen. Hij stelde in zijn 'lessen' vaak vragen aan mensen. Als Hij dan 
antwoord kreeg, bleek uit het vervolg dat Hij al precies wist wie Hij voor zich had en wat er in 
zijn/haar leven speelde. Bij Jezus was een vraag zeker geen informatieverzameling, maar een 
bijzondere manier om mensen aan het denken te zetten over hun gedachten en hun eigen 
manier van leven en of dat strookte met elkaar, en dat ook (hardop) uit te spreken. Net als bij 
gebed: God wéét wat er speelt, maar wil dat je dat naar Hem uitspreekt, met Hem deelt, van 
hart tot hart. Welke vader/moeder wil dat niet van zijn/haar kind? 

Interessante vraag: volgen we lessen of volgen we Jezus en Zijn lessen. Zie je het verschil? We 
kunnen lessen volgen en daardoor steeds meer weten, maar Jezus volgen is natuurlijk méér 
dan weten, het is de gevolgde lessen in praktijk brengen. En dat is vaak reuze moeilijk. Ik moet 
toegeven dat ik weleens zeg dat de preek geweldig was en ik daarbij dan denk dat een ander 
daar zeker wel wat mee kan, of moet. Maar als ik eerlijk ben besef ik heus wel dat een preek 
pas echt goed voor me is als het iets in mijn leven bewerkstelligt. 
Zondag lazen we in Lukas 14:1-11 een les van Jezus over dat Hij ons altijd ziet, maar ook over 
nederig zijn. Hij zegt hoe goed dat is en waarom. 
Is dat een goede les van Jezus voor je, of voor een ander? Waaraan denk je bij jou?

Gebedssuggestie
Here God, dank voor alle lessen die ons dichter bij uw Koninkrijk brengen. Maar help me in de 
dingen die zo tegen ons gevoel indruisen, zoals nederigheid. Ik weet dat Jezus zich heeft 
vernederd voor ons en wie in de wereld zou meer recht hebben om niet nederig te zijn dan 
Jezus? Help me te beseffen dat navolgen een volledig lespakket is. Te leren en te gebruiken in 
het leven van alledag. Wat zal de wereld er mooier op worden, Heer. Amen.  
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woensdag 5 juni 2019 

Leren op zondag

Ik ben die Ik ben, en Ik zal er zijn. 

“Is de Heer nu bij ons of niet?” (Exodus 17:7b)

Ik vraag me weleens af waarom ik het verhaal van de reis van het volk van God door de 
woestijn zo fascinerend vind. Misschien omdat de reis die zij maakten zo veel lijkt op de reis die
wij maken. Hoewel tijd en omstandigheden zich moeilijk laten vergelijken, zijn er belangrijke 
overeenkomsten. Eén daarvan is dat we onderweg zijn omdat God ons iets beloofd heeft. 
Voor de Israëlieten was dat het beloofde land, een land dat overvloeide van melk en honing. 
Bovenal was je vrij van slavernij en onderdrukking. 
Wat God aan óns heeft beloofd stijgt hier nog ver bovenuit. Ons ‘beloofde land’ is een 
vernieuwd leven, vrij van zonde, samen met God. Ons leven hier op aarde is als een reis, door 
de woestijn, onderweg naar een nieuwe wereld. Een plek waar Hij alle dingen nieuw heeft 
gemaakt en alle tranen van onze ogen wist (zie Openbaring 21). 

De Israëlieten hadden de gewoonte om bij moeilijkheden terug te verlangen naar hun oude 
leven in Egypte, in slavernij. Ze gingen zich er ook naar gedragen. Geen toekomstvisie van God 
maar een kortetermijndenken in het hier en nu. Bij verschillende gelegenheden roepen de 
Israëlieten het uit dat ze liever in Egypte waren gebleven. Dit verlangen volgde steeds op een 
verlies van vertrouwen op God. “Is de Heer nu bij ons of niet?” Het maakte niet uit hoe groot 
de wonderen waren geweest, de mensen geloofden niet dat het in orde zou komen. 

Herken je dat in jouw leven? Niet (meer) geloven, niet (meer) vertrouwen dat God het in Zijn 
handen heeft? Of dat je het gewoon even niet ziet en je afvraagt: ‘Is de Heer nu bij ons of 
niet?’ En merk je hoe makkelijk je dan weer terugvalt in oude patronen die horen bij een leven 
zonder God?

De titel boven deze bladzijde komt uit Exodus 3. Mozes wil weten wat de naam van God is. 
“Jahweh is Mijn Naam. En dat betekent: Ik ben die Ik ben en Ik zal er zijn.” De naam van God 
zegt alles over Hem. Hij was er altijd en overal, is er altijd en overal en zal er altijd en overal 
zijn. Kun jij daarop vertrouwen en je oude leven definitief achter je laten?

Gebedssuggestie
Uw naam is Jahweh: Ik ben die Ik ben en Ik zal er zijn. Vader, dat we hier altijd aan mogen 
denken, ook op de menselijkerwijs gezien moeilijke momenten.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Exodus-3
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donderdag 6 juni 

Leren op zondag

Andere tijden…

Toen Hij op sabbat naar het huis van een vooraanstaande farizeeër ging, waar Hij voor een 
maaltijd was uitgenodigd, hielden ze Hem in het oog. Er was daar iemand met waterzucht. 
Jezus vroeg aan de wetgeleerden en de farizeeën: “Is het toegestaan hem op sabbat te genezen
of niet?” Maar ze zwegen. Hij pakte de man bij de hand, genas hem en stuurde hem weg. 
(Lukas 14:1-4 NBV)

Aan tafel leest onze jongste dochter de Bijbel voor. We zijn een tijd terug voorin begonnen en 
zijn nu aardig op weg in het Oude Testament. We horen bekende verhalen, beschrijvingen van 
gebeurtenissen die vertrouwd klinken, maar vaak komt er iets aan de orde dat ons doet 
zuchten, zwijgen of fronzen. ‘Het waren andere tijden, terug naar de onze…’, mompel ik dan 
maar. Of: ‘Duurt het nog lang voordat we in het Nieuwe Testament zijn?’

De bijbelse wereld van zoveel eeuwen geleden vertoont overeenkomsten én grote verschillen 
met die van ons. Onze wereld is vaak ook wreed, maar wat is het soms moeilijk om te lezen 
over gewoonten en opvattingen uit die dagen. 

We hebben de neiging van alles uit te leggen of goed te praten. ‘Zo ging het toen…’, ‘het was 
een andere cultuur…’, ‘bij landen en volken rond Israël was het waarschijnlijk veel erger…’ 
enzovoorts. Maar eerlijk gezegd: ik weet het vaak niet. De wetten en straffen klinken in mijn 
oren vaak hardvochtig en willekeurig. Soms wordt niet alleen de dader gestraft, maar de hele 
omgeving. Wat verschrikkelijk.

En toch. De geboden en richtlijnen in het Oude Testament zijn gegeven om orde te scheppen 
en recht te handhaven. 

Ik denk dat er in de dagen dat Jezus op aarde rondging er ook moeite geweest moet zijn met 
wetten en geboden. De farizeeërs zagen erop toe dat richtlijnen streng nageleefd werden, vaak 
maakten ze het zelfs extra zwaar en ingewikkeld. 

Als Jezus te gast is bij een van hen, stuitten ze op een dilemma. De wet zegt: niets doen op 
sabbat. Maar Jezus ziet nood en handelt - nadat de deskundigen bleven zwijgen.

Om over na te denken
Hoe gaan wij met bijbelse principes om? Je kunt ze ongenadig hard toepassen en daarbij 
‘passende’ bijbelteksten citeren. Je kunt ook liefdevol reageren én in de Geest van Christus 
blijven...

Gebed
Heer, onze wereld is gebroken en ontwricht. Vaak weten we niet wat we moeten doen of laten. 
Geef ons liefde en wijsheid.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-14:1-4


vrijdag 7 juni 2019 

Leren op zondag

Ontvang met zachtmoedigheid

'... en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante woord, dat uw zielen zalig kan maken. 
Vergist u niet; alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen.' 
(Jakobus 1:21)

Zondag was het thema: leren op zondag. De zondag is al eeuwenlang als dag apart gezet voor 
God en zijn gemeente. We horen elke zondag weer uit Gods woord lessen. Ik ben nu over de 70
jaar; heeft het me nu ook echt veranderd? Wat mij opvalt in het onderwijs van Jezus is dat het 
vaak gepaard gaat met zijn daden; n.a.v. wat Hij deed kreeg Hij vragen, kritiek, probeerden ze 
Hem aan te vallen. En Hij greep de gelegenheid aan om mensen te onderwijzen. Zijn daden 
ondersteunden zijn woorden. Zijn onderwijs ging vaak over het Koninkrijk van God, waar het 
leven heel anders is. Daar heerst de liefde, vergeving en vrede en zijn er tekenen van herstel.

Het lijkt of Jakobus, een broer van Jezus, deze boodschap oppakt in zijn brief. Jakobus legt veel 
nadruk op daden. Hoe gaan we om met armen? Beoordelen we mensen op hun uiterlijk, geven
we de aanzienlijken voorrang? Jakobus haalt mensen aan als Abraham en Rachab om aan te 
tonen dat ook hun geloof gepaard ging met daden. Ja, Jakobus zegt zelfs, als je niet handelt 
naar je geloof, 'zou dat geloof je soms redden?' Een kritische vraag (lees Jakobus 2:14-26).

Willen we wel leren of liever leraar zijn? Ook hier waarschuwt Jakobus, want vooral de tong is 
een moeilijk te bedwingen instrument. Uit dezelfde mond zegenen we en vervloeken we. 
(Jakobus 3:9) Vandaar dat hij in zijn brief zegt: 'Haast je om te luisteren, maar wees traag in het
spreken.' (Jakobus 1:19).

Dan plaatst hij in hoofdstuk 4 het geheel in het teken van ons gebedsleven. Ontvangen we wat 
we vragen? En zo nee, waarom niet? Jakobus zegt dat we bidden vanuit onze hartstochten, 
verkeerde verlangens die ons bij God vandaan trekken. Die leveren innerlijke strijd in het 
gebed. Zullen we vanuit zo’n houding ook maar iets ontvangen? 
De remedie? In Jakobus 4:6-10 staat o.a.: God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan 
nederigen schenkt Hij zijn genade. Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan 
zal die van u wegvluchten. Ook wordt gesproken over 'reiniging van handen' (wegdoen van 
dingen die je leven verontreinigen), 'weeklagen' (treuren, heeft te maken met verdriet over 
dingen die God verdriet doen) en 'nederigheid'. 

De brief eindigt zo mooi met voorbeelden van de ware kracht van gebed. Daar waar we 
geduldig wachten op Gods komst, standhouden zoals de profeten, ondanks tegenstand. Een 
wereld waarin we om de lijdenden heen staan met hartstochtelijk gebed om herstel, kracht om
te vergeven. Het gebed van een rechtvaardige, zoals Elia, vermag veel. 
Daden zien, vanuit een veranderd innerlijk leven, aangeraakt door de wekelijkse prediking 
vanuit Gods woord. Dat zal als getuigenis dienen voor de wereld om ons heen. Misschien ook 
wel kritische vragen of tegenwerpingen opleveren, zoals dat bij Jezus' onderwijs was. Maar Zijn 
en onze daden mogen tekenen zijn van het Koninkrijk van God dat is en komen gaat.

Gebedssuggestie
Spreek o Heer door uw heilig woord  (Opwekking 689)

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Jakobus-4:6-10
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zaterdag 8 juni 2019

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

In de lezing zien we dat Jezus iemand met waterzucht geneest en een gelijkenis vertelt over 
een bruiloft. Dirk haalde twee thema’s uit deze passage naar voren. De eerste is de manier 
waarop Jezus ons onderwijst, en het tweede thema is het feit dat Hij er voor zorgt dat Hij altijd 
bij ons is wanneer wij het nodig hebben.

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

Als je Lukas 14 goed leest, zo toonde Dirk ons zondag, dan zie je dat Jezus ons wil leren dat Hij 
ons altijd ziet, ongeacht onze positie of plaats. Zoals Jezus oog had voor de man met 
waterzucht, zo heeft Hij oog voor iedereen die Zijn hulp nodig heeft. Jezus stelde de 
wetgeleerden en farizeeën twee vragen (verzen 2 en 5), maar ze zwegen en hadden geen 
antwoord. Welke antwoorden zou jij gegeven hebben en waarom? 

Daarna vertelde Jezus (in vers 7) de genodigden een gelijkenis, want Hij had gezien hoe ze de 
ereplaatsen voor zichzelf kozen. Jezus zegt hen dat het beter is niet de ereplaats te kiezen maar
juist de minste plaats, waardoor je niet beschaamd hoeft te verkassen, maar eer zal ontvangen 
als de gastheer je zal zeggen: “Kom toch dichterbij”. We zullen worden verhoogd, omdat we 
ons dan op de juiste manier tegenover Hem verhouden. 
In welke situaties is het voor jou moeilijk om uit jezelf genoegen te nemen met een lage plaats 
of rangorde? Waarom juist in die situaties?
In welke situaties heb je er juist geen moeite mee? 

Wat zegt het jou dat Jezus (!) zich vernederde, (niet doordat Hij ging voor een hoge plaats en 
terugmoest, maar doordat Hij kóós om vanuit Zijn hoge positie naar de aarde te komen en zich 
zo te vernederen, tot zelfs de dood aan een kruis)?

Morgen is het Pinksteren. Denk vandaag eens na over wat Pinksteren voor jou betekent, niet 
alleen in een weten wat het volgens de Bijbel inhoudt, maar wat het uitwerkt in jouw leven.

***
Morgen is het Pinksteren. In De Meerkerk zijn er diensten met dopen. Patrick van der Laan 
spreekt over Handelingen 2:37-42 (NBV). Titel van de overdenking: WiFi.

GELOVEN BEGINT THUIS

De jongeren van X-pact vieren Pinksteren mee met de volwassenen in de grote zaal. 

Bij heel Meerkids zal worden gesproken over Handelingen 2:1-12 dat over het Pinksterfeest 
gaat.

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.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-2:1-12
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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.


