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maandag 10 juni 2019 

WIFI
 

De Heilige Geest, een onderpand op onze erfenis

In Hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de Heilige Geest, die ons beloofd 
is als voorschot op onze erfenis. (Efeziërs 1:13b-14)

Ik werk in een kringloopwinkel waar vaak echt mooie spullen verkocht worden. Soms merkt 
een klant op: “Kan er niet iets van de prijs af, er zit een krasje op.” Waarop ik standaard 
antwoord: “Nee, het is nu eenmaal gebruikt.” We kunnen het niet als nieuw verkopen.
Je zou het soms wel eens willen met je leven, even helemaal vernieuwd, anders zonder 
'krasjes'. Nee, dat kan niet en toch… met onze wedergeboorte worden we een nieuwe 
schepping, 'geboren van boven' door de Heilige Geest. Het oude wordt niet opgelapt, nee 
vernieuwd.

In bovenstaande gaat het over die gave van de Geest, gegeven als voorschot, ook wel 
onderpand genoemd. In het Grieks staat er aparche, wat betekent: het eerste sneeuwklokje dat
de komst van de lente aankondigt, de eerste scheut van het gewas. Het andere woord 
'onderpand' komt ook voor in 2 Korintiërs 5:5: 'hiervoor (voor het nieuwe leven) heeft God zelf 
ons gereedgemaakt door ons de Geest als onderpand te geven.' In het nu hebben we niet 
slechts een toezegging voor later, nee veel meer, we krijgen reeds een voorproefje.

Even een voorbeeld: als je iemand € 100 schuldig bent, kun je dat op verschillende manieren 
terugbetalen. Je kunt een schuldbekentenis schrijven met de toezegging dat je het zult 
terugbetalen. Dat papiertje zelf is niets waard. Een andere manier is een aanbetaling doen van 
€ 20. Dat is echt anders, het is al een deel van het bedrag en je kunt er iets mee doen.
De Heilige Geest is dan ook meer dan een toezegging of belofte, het is een eerste aanbetaling. 
We kunnen echt ervaren hoe het nieuwe leven zal worden, een voorproefje dus op de nieuwe 
schepping.

Die vernieuwing in ons leven is niet een eenmalig gebeuren bij onze wedergeboorte. Wat kan 
zo’n ervaring ons hoopvol maken. Vaak worden we bij die eerste ervaring met de Geest al 
bewust van het nieuwe, gaan we de dingen anders zien, leggen we het juk van ons verleden af 
en doen een stap in een nieuw en hoopvol begin. Dopelingen zullen dat zeker ook zondag in 
hun doop hebben ervaren. 
Maar er is meer, die eerste vrucht van de Geest zet zich door in een verandering in ons 
karakter. Je karakter is het geheel van je gedrag en gewoonten die je hebt aangeleerd. De Geest
echter geeft in ons een nieuw gedrag, namelijk door de vrucht van de Geest. In Galaten 5 
genoemd de geest van 'liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid en geloof, 
zachtmoedigheid en zelfbeheersing'. Kortom: de Geest verandert ons in 'mooie mensen' die het
beeld van Christus weerspiegelen. Een levenslang proces.
Laat je niet ontmoedigen. De eerste betaling (aanzet) is gegeven door de Heilige Geest!

Gebed
Heer, doe uw werk in mij.

Bron: Een Geest van overvloed door Graham Tomlin

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Galaten-5:22-23
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Korintiers-5:5
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Efeziers-1:13-14


dinsdag 11 juni 2019 

WIFI

Een kanaal vol van vrede

Maar de Heilige Geest die de Vader in mijn naam zal zenden, die zal jullie bijstaan; Hij zal je 
alles leren en je alles weer in herinnering brengen wat Ik je heb verteld. Vrede laat Ik bij jullie 
achter; mijn vrede geef Ik jullie, een andere vrede dan de wereld geeft. Maak je niet ongerust 
en wees niet bang. (Johannes 14:26-27, GNB96)

De titel van deze overdenking is een kleine variant op het bekende opwekkingslied voor 
kinderen ‘Een rivier vol van vrede’. Het beeld van een kanaal spreekt me aan. Een kanaal is 
eigenlijk een transportweg, bedoeld om iets van de ene naar de andere plaats te brengen. Ook 
wifi werkt via kanalen. Wanneer je router (die de gegevens van internet ontvangt en doorgeeft 
aan je apparaten) het wifi-signaal op kanaal 11 uitzendt, zal je smartphone dit signaal op dat 
kanaal ontvangen. De wifi-dichtheid in woonwijken is zo groot, dat op elk kanaal meerdere 
signalen door elkaar heen lopen. Wifi kan daardoor op je telefoon minder goed werken.

In bovenstaande verzen heeft Jezus het ook over zenden en ontvangen. God de Vader wil ons 
veel goede dingen geven. Vrede is één van die geschenken aan ons. Het kanaal dat Hij daarvoor
gebruikt is de Heilige Geest. De vrede die Hij ons geeft is een andere vrede dan de wereld 
geeft. Ik heb dat zelf ook mogen ervaren in een periode van een jaar dat een van mijn kinderen
ernstig ziek was. Zonder de Heilige Geest zouden onrust en angst bij mij overheersen. Maar het
bijzondere was dat die gevoelens overvleugeld werden door een onbegrijpelijk gevoel van 
vrede. Soms voelde ik me haast schuldig dat ik niet onrustiger en angstiger was. Ik kan dit niet 
anders verklaren dan dat dit een vrede was, zoals Jezus die ons door de Heilige Geest gegeven 
heeft.

Het lijkt wel dat je in moeilijke tijden het meest ontvankelijk bent voor al het goede dat God 
door de Heilige Geest aan ons gegeven heeft. Dat je in die tijden makkelijker afstemt op dat 
ene kanaal: de Heilige Geest. Dat je je minder laat afleiden door alles wat die andere kanalen 
naar je proberen ‘uit te zenden’. 

Net als met wifi is het zo dat de ontvangst sterker wordt naarmate je dichter bij de zender 
komt. Daar heb je minder last van alle andere kanalen. 
In de buurt van Hem kan God je bereiken en je nog veel meer geven dan vrede alleen. In 
Galaten 5:22 en 23 staat wat God nog meer wil geven. Lees het maar eens, via je wifi of op 
welke manier dan ook!

Om over na te denken
Hoe stem jij je leven elke dag af op de Heilige Geest.

Gebedssuggestie
Dank U, Heer, dat U vrede geeft, juist in tijden dat ik die het meest nodig heb. Amen.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-14:26-27
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Galaten-5:22-23


woensdag 12 juni 2019 

WIFI

De rijkdom van getuigenissen

Toen Hij eens bij hen was, droeg Hij hun op: “Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar 
wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van Mij hebben gehoord, in vervulling zal 
gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige 
Geest. (…) Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en 
van Mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.” 
(Handelingen 1: 4, 5, 8)

Het boek Handelingen gaat over hoe de heilige Geest mensen in beweging brengt om het 
goede nieuws over Jezus te verspreiden. Het is aan één stuk door een groot getuigenis. In het 
eerste gedeelte van Handelingen richt de schrijver Lukas zich tot Theofilus. Al luisterend naar 
de woorden van Lukas wordt Theofilus uitgenodigd om deel te worden van het verhaal van de 
Geest. Het boek Handelingen zou Theofilus moeten helpen om Jezus beter te leren kennen en 
om de werking van Gods Geest door de getuigenissen van anderen te leren zien. 

Voor zover we weten, is Lukas geen ooggetuige geweest van Jezus’ wonderdaden en heeft hij 
Jezus zelf niet ontmoet, maar is hij wel onderdeel geworden van de beweging rondom Jezus. 
Hij heeft Jezus als het ware ontmoet in de getuigenissen.

Om over na te denken
Zouden de getuigenissen in het boek Handelingen voor ons ook zo overtuigend kunnen zijn? 
Spreekt het boek Handelingen in deze huidige tijd tot ons? Zijn we bereid om Handelingen te 
lezen met een open hart om te ontdekken dat God nog steeds een handelende God is? 

Laat het ons gebed zijn om open te staan voor de rijkdom van de getuigenissen in Handelingen.
Dat we geïnspireerd mogen worden om Gods Geest aan het werk te zien in deze tijd. En dat we
mogen zien dat de Heilige Geest nog steeds levens vult met zijn kracht en dat mensen getuige 
worden. En door de Heilige Geest mogen ook wij onderdeel worden van Gods werk in deze 
wereld. 

In vers 4 in de bovenstaande Bijbeltekst zegt Jezus nog tegen zijn leerlingen dat ze moeten 
wachten op de vervulling van de belofte van de Vader. Het begint allemaal met wachten op 
God, voordat de discipelen vervuld met de Heilige Geest de wereld intrekken om te getuigen. 

Gebedssuggestie
Here God, ik wacht op U. Heilige Geest, open mijn ogen om Uw werk te zien in deze wereld. 
Maak mij een getuige van Uw werk in mij. Amen. 

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


donderdag 13 juni 

WIFI

Gemeenschap

Ze vormden met elkaar een gemeenschap... (Handelingen 2:42)

De laatste twee maanden heb ik mijn werk moeten loslaten om te kunnen herstellen van een 
tijd met te hoge werkdruk en ingrijpende veranderingen. Het overkomt in deze tijd veel 
mensen, naar verluidt lopen er zo’n 1 miljoen landgenoten met klachten van overspannenheid 
tot burn-out rond. Ik voel me dus deel van een grote gemeenschap... 

Het schrijven van mijn bijdrage aan preek door de week is op dit moment de enige wekelijkse 
‘taak’ die ik volhoud. Het voelt niet als een verplichting. Het is alsof je een maaltijd mag 
voorbereiden waar je zelf ook van mag eten. Het is goed om te stoppen met jezelf te druk te 
maken, maar het is onverstandig om te stoppen met eten. Dat geldt voor gewone maaltijden, 
maar zeker ook voor je geestelijke voeding.

Als deel van het herstelproces let ik wel meer op m’n eten. Minder suiker, meer vezels, minder 
snacks, meer regelmaat. En ook dagelijkse beweging moet me helpen weer in balans te komen.
Drukke bijeenkomsten kan ik in deze tijd niet goed verdragen. Er komen te veel impulsen op me
af, het filter waarmee je gewoonlijk (onbewust) door het leven gaat, laat het bij mij nu afweten.
Concentreren kost me veel moeite en kleine dingen kunnen me uit m’n evenwicht brengen.

Afgelopen zondagmiddag besloot ik een ommetje te maken in mijn eigen woonplaats. Het was 
een ‘doelloos’ rondje – althans, ik had geen bestemming, het ging mij alleen om de beweging 
en afleiding. Ik liep door een wijk die ik niet goed ken en, om heel eerlijk te zijn, ik liep daar wat
met mijn ziel onder m’n arm. Er werd op een raam getikt. In het huis waar ik aan voorbijliep 
bleek een echtpaar te wonen dat ik van onze geloofsgemeenschap ken. Ik werd vriendelijk 
binnen uitgenodigd, kreeg koffie en we praatten wat bij. Voordat ik mijn wandeling vervolgde 
spraken we een gebed uit. Ongepland, ongekunsteld, maar precies zoals het hoort onder 
gelovigen.

Gisteren kwam er iemand een boek brengen en wat liedjes zingen. Een jonge broeder, we 
kennen elkaar nog niet goed. Hij was bij een begrafenis geweest en had gevraagd of hij daarna 
even langs mocht komen. Ik luisterde naar zijn verhaal en liedjes. Voordat hij naar huis ging 
baden we met en voor elkaar. Zoals het hoort onder gelovigen.

Gebed
Heer, dank u voor mijn lieve broers en zussen.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-2:42


vrijdag 14 juni 2019 

WIFI

Verzekerd tegen verkeerd verbonden zijn 

Jezus zei: “Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, 
telkens als jullie hieruit drinken, om Mij te gedenken.” (1 Korintiërs 11: 25) 

Mijn schoonmoeder was in haar jonge jaren werkzaam als telefoniste, dat wil zeggen dat ze de 
in haar dorp binnenkomende telefoongesprekken handmatig moest doorverbinden. De 
binnenkomende lijn moest worden verbonden met de gewenste abonnee en ze moest aan die 
ook het gesprek aankondigen: “Mevrouw Antje, ik heb telefoon voor u van mijnheer Jansen.” 
Overigens geen drukke klus, want in dat dorp op de Veluwe anno 1940-1950 waren er bijna 
geen telefoons. Je kunt het je bijna niet meer voorstellen en zeker niet dat er een 
tussenpersoon nodig was om tot het gewenste gesprek te komen. En uiteraard kon die 
tussenpersoon een fout maken waardoor je op de verkeerde lijn terecht kon komen. 

In de tijd van het Oude Testament tot aan Pinksteren in het Nieuwe Testament zie je ook zoiets.
De Heilige Geest sprak alleen via bepaalde mensen die het daarna aan het volk konden 
doorgeven. Denk aan profeten. Maar er waren ook valse profeten, zij gaven een boodschap 
door die goed viel bij de mensen en zeiden dat God dat gezegd had. Ze werden er vaak goed 
voor betaald... want een goed uitkomende, gemakkelijke boodschap gaat er meestal wel in.

Sinds de uitstorting van de Heilige Geest met Pinksteren in de jaren 30 van de eerste eeuw na 
Christus, is er een directe lijn tussen God en mens. We zijn het inmiddels gewoon gaan vinden, 
net zoals de telefoonabonnees het in de loop der jaren ook vanzelfsprekend zijn gaan vinden 
dat zij 'zomaar' direct verbonden kunnen zijn. De 1ste keer moet het een sensatie geweest zijn, 
later werd het gewoon. Eigenlijk jammer als je niet meer beseft hoe bijzonder het bijzondere is.

In de Bijbel lezen we 7 keer dat God een verbond met mensen aangaat. God verbindt zich aan 
mensen. Ondanks hoe mensen zich opstelden tegenover God. Hij geeft nooit op en blijft eraan 
werken om te komen tot het doel van Zijn schepping: de tijd dat iedere knie zich zal buigen en 
alle tong zal belijden: U bent Heer. (Jesaja 45:23, Filippenzen 2:10-11)

Verbonden zijn met God, hoe bijzonder vinden wij dat nog? Ik weet nog van de eerste keren 
dat er na een gebed dingen op mijn pad kwamen die te toevallig en te onmogelijk waren om 
niet aan God te denken als de grote Regisseur. En eigenlijk is dat nog steeds zo, het blijft 
bijzonder om niet (alleen) afhankelijk te zijn van omstandigheden en goede mensen om je 
heen, maar dat je je bewust mag zijn dat de lijn naar God altijd openstaat, zonder ruis van 
boven. Ruis van beneden kan nog weleens hinderen, maar gelukkig: God geeft niet op. 

Het is denk ik voor de meesten van ons niet de vraag of wij wel beseffen hoe bijzonder het is 
direct contact met God te kunnen hebben, maar veel meer of wij daar ook (dankbaar) gebruik 
van maken. Hoe dicht bij de Bron blijven jij en ik om de ruis van het leven de stem van God niet 
te laten verstoren of zelfs te overstemmen? 

Gebedssuggestie
Here God, ik dank U voor alles wat U mij gegeven heeft en dat ik U ook nabij mag weten in de 
dingen die mij op dit moment zwaar vallen, zoals …. . 
Dank dat ik dit verwachtingsvol bij U mag neerleggen. Amen. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Korintiers-11:25
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-2:10-11
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Jesaja-45:23


zaterdag 15 juni 2019

Afgelopen zondag was het Pinksteren, Patrick van der Laan sprak over Handelingen 2:37-42 
(NBV). Titel van de overdenking: WIFI. (Wireless Fidelity, letterlijk: Draadloze Betrouwbaarheid)

Op de dag van Pinksteren hield Petrus zijn beroemde toespraak, te lezen in Handelingen 2, 
waardoor mensen diep getroffen werden. Zij sloten zich die dag aan op het WiFi-netwerk van 
God. Zij lieten zich dopen, waarna hen de Heilige Geest werd geschonken, Hij die onze 
'draadloze betrouwbaarheid' is met God, door Jezus Christus. 

Het is geen onbekend verschijnsel dat mensen steeds en overal verbonden willen zijn met 
internet en wat 'daar boven' allemaal voor hen beschikbaar is. En dat is nog maar internet, met
allemaal 'menselijke' dingen (en erg genoeg ook allerlei 'onmenselijke' dingen). Hoe mooi zou 
het zijn als we in ons leven steeds meer gebruikmaken van de mogelijkheid om ons door de 
betrouwbaarste verbinding ook daadwerkelijk te verbinden met de betrouwbaarste Bron, die in
alle omstandigheden en tijden het beste van het beste te bieden heeft. 

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

Er zijn veel vergelijkingen te maken tussen onze WiFi en met onze verbondenheid met God. 
Welke overeenkomsten en welke verschillen komen bij jou naar boven?

Wat betekent de verbondheid met God voor jou? Hoe probeer je de lijn 'levend' te houden? En 
hoe onderdruk je daarbij de 'ruis van de omgeving'? 

Helpt het jou dat als je iets bij God hebt neergelegd, je mag weten dat God alles doet 
meewerken ten goede voor hen die geloven/vertrouwen? Kun je een voorbeeld noemen?

Kun je een of meer voorbeelden onder woorden brengen waarbij jij door dicht bij de Bron (de 
geestelijke router) te blijven hebt ervaren dat Zijn boodschap voor jou duidelijk van Boven naar
beneden kwam? Wat deed het jou toen je besefte dat God, de Schepper van hemel en aarde 
(!), op dat moment in jouw leven aan het werk was? 
Bracht dat een verlangen naar méér daarvan? Hoe ga je daar in de praktijk mee om? 
***
Morgen spreekt Orlando Bottenbley over Filippenzen 1:6 (NBG51). 
Titel van de overdenking: Het goede werk van God in ons

GELOVEN BEGINT THUIS

Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en 
jongeren van morgen, 16 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: De twee zonen (Matteüs 21:28-31) 
Kleuters: Paulus naar Damascus (Handelingen 9:1-22) 
Onderbouw: Trek de wereld in (Markus 16:15)
Bovenbouw: De eerste christenen (Handelingen 2:41-47)
X-pact: Jouw hemelse Vader (Matteüs 6:7-14)

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-21:28-31
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-1:6
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Marcus-16:15
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-6:7-14
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-2:41-47
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-9:1-22
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-2:37-42


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.


