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maandag 17 juni 2019 

Het goede werk van God in ons
 

Vooruit leven

'…maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt.' 
(Filippenzen 3:13b)

“Het is beslist waar, zoals de filosofen zeggen, dat het leven naar achteren moet worden 
begrepen. Maar ze vergeten de andere kwestie, dat het leven naar voren moet worden 
geleefd.” 

Dit is een citaat van de Deense filosoof Søren Kierkegaard. De uitspraak wordt meestal in 
ingekorte vorm aangehaald: “Het leven wordt vooruit geleefd en achteruit begrepen.” Dat is 
een kernachtige waarheid, maar het is goed om in het langere citaat te ontdekken dat 
Kierkegaard deze wijsheid ook aan denkers van vóór zijn tijd ontleent. Iedereen grijpt terug op 
het verleden. Bovendien valt op dat Kierkegaard als zijn nieuwe inzicht juist dit gedeelte 
benadrukt: “…dat het leven naar voren moet worden geleefd.”

Onze grootste Leermeester, Jezus, trekt met zijn wijze woorden nóg diepere sporen door onze 
donkere aarde: “Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor 
het koninkrijk van God.” (Lukas 9:62).

Bedenk dat Jezus dit zei tegen mannen die unfinished business hadden – zaken die ze eerst 
geregeld wilden hebben voordat ze Jezus konden gaan volgen. Jezus maakt direct duidelijk dat 
zijn oproep niet vrijblijvend is, maar urgent en bindend. Zijn reactie klinkt kortaf en harteloos, 
tenzij Jezus wist dat het in dit geval om uitvluchten ging, excuses om geen gevolg aan zijn 
oproep te hoeven geven. Wij missen het vermogen om, als Jezus, dwars door rookgordijnen 
heen in de ziel te kijken. 

De reactie van Jezus moet bovendien begrepen worden tegen de oudtestamentische 
achtergrond van 1 Koningen 19:19-21 waar Elia zijn opvolger Elisa een mantel omwerpt terwijl 
deze op het land aan het ploegen is. ‘Meteen liet Elisa zijn ossen in de steek en rende achter 
Elia aan’ (vers 20). Jezus verwijst naar deze geschiedenis en zijn toehoorders zullen de woorden
direct in die context verstaan hebben – zij kenden de Schriften.

Elia gaf Elisa toestemming om eerst nog zijn ouders gedag te zeggen en thuis wat zaken af te 
handelen. “Doe wat je wilt”, zei Elia, “ik dwing je nergens toe.” (vers 20) 

Ook die woorden moeten in stilte meeklinken als wij de reactie van Jezus willen verstaan. Hij 
kiest ons, wij gaan achter Hem aan. Jezus is goed te volgen als we in gedachten kunnen 
terugbladeren.

Gebed
Heer, help ons vooruit te leven met uw wijsheid in het achterhoofd.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Koningen-19:19-21
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-9:62
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-3:13


dinsdag 18 juni 2019 

Het goede werk van God in ons
   

Oneindig veel meer!

Er waren driehonderd mannen die het water oplikten met hun tong. De anderen gingen op hun 
knieën zitten en schepten het water op met hun handen. De Heer zei: “De driehonderd mannen 
die het water met hun tong oplikten, mogen blijven. Met hen zal Ik Israël bevrijden. Want met 
hen zul je de Midjanieten verslaan. Daar zal Ik voor zorgen. De andere mannen mogen terug 
naar huis.” (Richteren 7:6-7)

In de Bijbel kom je zo nu en dan passages tegen die je twee keer moet lezen want je gelooft je 
ogen bijna niet. De tekst boven aan deze bladzijde is daar een goed voorbeeld van. Gideon 
trekt met een leger ten strijde tegen een oppermachtige vijand. Hij doet dan ook precies wat 
God van hem vraagt. Ook als hij alleen de 300 man mag meenemen die water drinken zoals 
honden dat ook doen, likkend. Van zijn toch al veel te kleine leger is nu nog maar een schamele
1% over. Hoewel het aanvalsplan van God totaal onmogelijk lijkt en het selectieproces 
verbijsterend is, vertrouwt Gideon op God. En met Gideon de overgebleven 300 soldaten. Het 
is God die hen de overwinning bezorgt. (lees dit verhaal nog maar eens na in Richteren 6&7)

Je vraagt je misschien af waarom dit soort rare verhalen in de Bijbel staan. Ik denk om ons te 
laten proeven hoe ver de macht van God reikt. Werkelijk niets is onmogelijk.
Paulus schrijft in zijn brief aan de gemeente te Efeze: ‘Aan Hem die door de kracht die in ons 
werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken’ (Efeziërs 3:20). 
Orlando Bottenbley noemde deze tekst afgelopen zondag in zijn overdenking. De tekst is in lijn 
met de strijd van Gideon en zijn 300 soldaten. God is bij machte oneindig veel meer te doen… 
Zowel Gideon als Paulus leefden in deze overtuiging. 

En dan in Filippenzen 6 een tekst die onder andere aan ons is gericht: ‘Ik ben ervan overtuigd 
dat Hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus’ 
(Filippenzen 1:6). God was op zijn manier aan het werk bij Gideon, bij Paulus en zal dit op zijn 
manier ook doen bij jou. Het is aan jou om dicht bij God te blijven zodat je je geloof en 
overtuiging blijft voeden. Het is aan Hem om het werk te voltooien. 

Dankgebed
Heer, wat een voorrecht dat U door mij heen uw werk voltooit. Werk in mij en om mij heen. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-1:6
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Efeziers-3:20
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Rechters-6
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Rechters-7:6-7


woensdag 19 juni 2019 

Het goede werk van God in ons
 

Veranderen door de Heilige Geest

Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer 
door de Geest naar de luister van dat beeld worden veranderd. (2 Korintiërs 3:18) 

Veranderen, het lijkt soms een hele opgave. In mijn bijdrage vorige week heb ik geschreven 
over karaktervorming en stelde de vraag: 'Hebben de vele preken op zondag mij ook 
veranderd?' Dat is soms moeilijk te zeggen van jezelf. Als kind was ik nogal onzeker en 
aarzelend. Ik kon uren aan de rand van een meer staan om erin te duiken, terwijl anderen al 
lekker bezig waren; koudwatervrees.
Dat had ik op meerdere vlakken, eerst moest ik alles goed onderzoeken, zeker weten voor ik 
erin sprong. Vandaar misschien dat teksten over moed en vertrouwen mij zoveel hielpen om 
over de schroom heen te komen. Je karakter, dat zijn diep ingeslepen patronen.

Karakter is iets anders dan je persoonlijkheid. Bij persoonlijkheid moet je denken aan 
eigenschappen als: extravert of introvert, bedachtzaam of spontaan. Eigenschappen die moreel
neutraal zijn, niet goed of fout. Je karakter is iets anders; je bent moedig of laf, vriendelijk of 
ruw, geduldig of ongeduldig (of variaties daartussenin), deze eigenschappen hebben een 
morele lading. Je karakter bepaalt je gedrag. Maar hoe ontstaat dan een goed karakter en 
welke invloed heeft de Heilige Geest daarop? Is het onze eigen discipline of de kracht van de 
Geest? Als we denken aan de vrucht van de Geest zoals in Galaten 5:22-23 wordt genoemd, 
weten we dat een vrucht moet groeien, rijpen. We gebruiken tegenwoordig vaak uitdrukkingen
als: 'volg je hart' of 'wees wie je wilt.' Maar kun je je eigen gevoel wel vertrouwen of zijn we 
aangetast door de zonde en hebben we een juiste blikrichting nodig? Een doel van de Geest in 
ons : herstel van het beeld van God. Dat beeld is kennelijk aangetast. 

In de Efezebrief lezen we een prachtige beschrijving van dat herstel van de schepping. Paulus 
geeft een doel aan in Efeziërs 1:10: 'Om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen 
te brengen, onder Christus'. Als we de brief verder lezen zien we hoe dat proces zich voltrekt. 
God geeft de gemeente verschillende gaven met het doel dat we 'samen volledig toegroeien 
naar Hem die het hoofd is: Christus.' (4:15). De schepping is uiteengevallen. In Christus wordt 
alles weer samengebracht onder één hoofd. Daar zit het Griekse woord 'recapituleren' in, wat 
o.a. inhoudt: fragmenten tot een zinvol geheel brengen. De kenmerken van die nieuwe mens 
zijn: rechtvaardigheid en heiligheid (4:24) waarachtigheid (25), vrijgevigheid (28), onderlinge 
bemoediging (29), goedheid en meeleven(32), gezonde relaties en gedragingen, ook op 
seksueel gebied (5:2-7), aanbidding en lofprijzing (5:18-20), aanvaarding van elkaars gezag in 
gezin en werk (5:21-6:10). En voor waar dit wordt aangevochten, wordt de 'wapenrusting van 
God' gegeven (Efeziërs 6:11-18).

Voor elke verandering heb je een doel nodig, iets wat je motiveert vol te houden. Het is Gods 
Geest die ons wil veranderen naar het beeld, de luister van Christus. Dat maakt ons zeker 
moediger om dat proces te volgen.

Gebedssuggestie
Lees het dooplied (In het water van de doop) nog eens in de PddW+ van zondag (9 juni).

https://www.meerkerk.nl/media/preek-door-de-week/
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Efeziers-6:11-18
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Efeziers-5:21
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Efeziers-5:18-20
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Efeziers-5:2-7
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Efeziers-4:32
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Efeziers-4:29
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Efeziers-4:28
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Efeziers-4:25
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Efeziers-4:24
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Efeziers-4:15
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Efeziers-1:10
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Galaten-5:22-23
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Korintiers-3:18


donderdag 20 juni 2019

Het goede werk van God in ons

Van begin tot eind 

God zei: “Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn (…)” 
God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep Hij hem, mannelijk en 
vrouwelijk schiep Hij de mensen. (Genesis 1: 26-27)
Maar het plan van de Heer houdt eeuwig stand, wat Hij beraamt, blijft van geslacht tot 
geslacht. (Psalm 33:11) 

In Filippenzen 1:6 lazen we zondag dat 'God in u een goed werk is begonnen'. Wanneer is dat 
bij jou begonnen? Wanneer bij mij? Toen ik als baby in de kerk gebracht werd? Of toen ik op 
latere leeftijd het verlangen kreeg om me als volwassene te laten dopen en besloot Jezus te 
willen volgen? Dat waren zeker belangrijke momenten, maar het was niet de eerste stap. God 
deed - op een of andere manier -  bij ons allen het begin van het goede werk. 

Over het begin van de mens lezen we in Genesis 1:26-27: God wil (en schept dus) een mens als 
zijn evenbeeld, een bevestiging zien we in Romeinen 8:29: 'Wie Hij al van tevoren heeft 
uitgekozen, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn 
Zoon.' Ongelooflijk jammer voor ons dat 'we' het verprutst hebben. En kunnen we ons 
voorstellen hoe teleurstellend dat (keer op keer!) voor God geweest moet zijn? Maar God geeft
niet op, o.a. Filippenzen 1:6 en Psalm 33:11 geven ons mee dat het God is die dóórgaat en dat 
we ons dus aan zijn plan, zijn wil en zijn macht mogen vasthouden.

Toen Jezus terugging naar zijn Vader zond Hij ons zijn Heilige Geest. Die ons de mogelijkheid 
biedt om op Jezus te (gaan) lijken. Een uitgelezen kans, want hoe zouden we zonder Hem 
evenbeeld van God/Jezus kunnen worden? De geschiedenis kan ons wat dat betreft veel leren 
en - eerlijk is eerlijk - ook in mijn jaren is wel gebleken dat bij op eigen houtje handelen het er 
vaak zelfs niet eens op lijkt. Maar met Hem, door Hem kan het wel, Hij kan het in ons 
bewerkstelligen. Zonder Hem kunnen wij wel proberen op zijn evenbeeld te gaan lijken (pak het
lijstje van de vrucht van de Geest er maar bij – Galaten 5:22-23), maar evenbeeld is niet: Ik doe 
hetzelfde, dus dan ben ik hetzelfde, nee, het is meer: voor zover ik hetzelfde bèn, komen er 
dezelfde dingen uit. 
Ik denk hierbij aan de magiër Simon die de apostelen wonderen zag doen en hen geld bood om
die macht ook te krijgen. Het ging niet door, 'omdat u denkt te kunnen kopen wat God 
geschonken heeft, uw houding tegenover God is niet oprecht.' (Handelingen 8:5-24) 

Om over na te denken
De mens als evenbeeld van God/Jezus, zo is het begonnen en God gaat door tot dit 
bovenmenselijke plan voltooid is. Voor ons is niet de belangrijkste vraag wanneer het voltooid 
zal zijn, maar veeleer: in hoeverre staan wij (persoonlijk) Hem toe het ook in ons te voltooien te
groeien naar zijn evenbeeld? Ben jij, ben ik er klaar voor? God houdt van het begin tot het eind 
vol. Hij geeft dat ons in woord en daad ook mee. Houden wij vol daaraan vast te houden?

Gebed
Here God, kom ook met mij tot uw doel. Dank dat U volhoudt en dat we U en ons daaraan 
mogen houden. Amen.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-8:5-24
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Galaten-5:22-23
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-33:11
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-1:6
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen-8:29
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis-1:26-27
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-1:6
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-33:11
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis-1:26-27


vrijdag 21 juni 2019 

Het goede werk van God in ons

Veel kamers

Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn Vader zijn veel 
kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken?
(Johannes 14:1-2)

Jezus bereidt zijn leerlingen voor op zijn aanstaande vertrek. Het is opvallend dat Johannes al 
vanaf hoofdstuk 12 (van de 21) aandacht geeft aan de woorden die Jezus sprak over zijn 
naderende dood. Dat heeft te maken met de onderwerpkeuze en invalshoek van Johannes, 
maar we mogen er ook uit opmaken dat Jezus ruim de tijd genomen heeft om zijn vrienden op 
het naderende afscheid voor te bereiden. En toch blijkt uit de gebeurtenissen die volgen dat 
veel van de dingen die Jezus vooraf heeft gezegd, niet door zijn vrienden werden begrepen. 
Althans, ze hielden zich niet stevig vast aan de beloften van Jezus – ze raakten eerst in paniek 
en realiseerden zich daarna pas wat Jezus ook al weer gezegd had…

Jezus blijft nog buiten beeld
Wij zijn niet drie jaar lang intensief met Jezus opgetrokken. In ons dagelijks leven blijft hij 
lichamelijk buiten beeld. Maar ik meen dat we ons ook vandaag aan deze woorden mogen 
vasthouden: ‘Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij.’ Ook voor ons maakt de 
Meester Timmerman een woning waar we voor eeuwig thuis zullen zijn. Reken er maar op dat 
dit een mooi huis zal zijn, maar belangrijker voor nu en voor later is de wetenschap dat Jezus er
is. In deze wereld is een huis niet voor iedereen een fijne plek. Er zijn mensen die veel meer 
redenen hebben dan ik om met hart en ziel te verlangen om hier weg te zijn. Ik houd van 
thuiskomen en van thuis zijn. Ik vind het fijn om in een veilige, vertrouwde omgeving te 
verblijven met mensen om mij heen waar ik van houd. En ook als ik alleen thuis ben, in stilte de
aanwezigheid van God zoek, voel ik me geborgen en vertrouwd. Ik hoop dat je dit herkent.

Homemakers
Sommigen hebben geen huis of thuis. Er zijn ook mensen die bijzonder veel liefde en kracht 
nodig hebben om voor anderen een thuis te maken – zelfs voor degenen die daar niet met 
liefde en dankbaarheid op reageren. Vrouwen die het volhouden om voor een ondankbare 
man of agressieve kinderen te blijven zorgen. Mannen die in de buurt van hun doodzieke 
vrouw blijven om trouw te zijn tot de dood – zoals beloofd. Ik ken daar voorbeelden van en ik 
heb diep respect voor deze ‘homemakers’.

Ik ben vertrouwd geraakt met deze tekst in de NBG-vertaling uit 1951: ‘In het huis mijns Vaders
zijn vele woningen - anders zou Ik het u gezegd hebben - want Ik ga heen om u plaats te 
bereiden.’ Een huis met veel woningen. Je gaat bijna aan een hemels flatgebouw denken. Maar 
we kunnen er ons natuurlijk niet echt een voorstelling van maken. Dit geloof ik: het huis van de 
Vader is in ieder geval groot genoeg. Het biedt onvoorstelbaar veel ruimte, net als het hart van 
de Vader. En deze belofte geldt ook nog steeds voor ons: “Wanneer Ik een plaats voor jullie 
gereedgemaakt heb, kom Ik terug. Dan zal Ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn 
waar Ik ben.” (vers 3)
Gebed
Heer, ik wacht op U, op uw terugkomst, ik verlang naar die woning en het zijn bij U.
                                                        (overdenking uit Jesus was a Fisherman's Friend – Paul Abspoel, Ark Media)

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-14:3
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-12
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-14:1-2


zaterdag 22 juni 2019

Afgelopen zondag sprak Orlando Bottenbley over Filippenzen 1: 6 (NBG51). Titel van de 
overdenking was: Het goede werk van God in ons.

In Handelingen 16:14-15 zagen we dat het de Heer is die harten voor het Evangelie opent. En 
wat het goede werk is, vinden we in Romeinen 8:29 waar Paulus schrijft: 'Wie Hij al van 
tevoren heeft uitgekozen, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te 
worden van zijn Zoon.' (zie ook het begin in Genesis 1:26-27)
Evenbeeld van Jezus?, dat is voor een mens niet te doen. Maar wel voor God. Hij is bij machte 
oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken (Efeziërs 3:20). Johannes schrijft over dat 
evenbeeld van Jezus zijn of worden: 'Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van 
God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan Hem gelijk zullen 
zijn wanneer Hij zal verschijnen, want dan zien we Hem zoals Hij is.' (1 Johannes 3:2)
In Filippenzen 1:6 kunnen we Gods garantie lezen 'dat Hij dit goede werk dat Hij in u/ons is 
begonnen tot het einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus'. Gods garantie èn 
bemoediging die we ook terugzien in Psalm 33:11: 'Het plan van de Heer houdt eeuwig stand; 
wat Hij beraamt blijft van geslacht tot geslacht.'

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

Orlando liet zien dat Paulus niet alleen de eindstreep van het aan Hem gelijk zijn in het 
vooruitzicht had, maar zijn leven daar ook op richtte: In Filippenzen 3:13-14 zegt hij: 'Broeders 
en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één 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.'
In hoeverre is voor jou duidelijk dat God een eeuwig plan heeft en niet loslaat wat zijn hand 
begon? 
Is dat ook verweven met jouw manier van leven? Zou je enkele verschillen kunnen opnoemen 
met de tijd dat je nog niet overtuigd was van Gods werk tot het einde toe om ons mensen tot 
zijn evenbeeld te maken? 
***
Morgen vieren we het heilig Avondmaal in de diensten, tevens is er ledenbevestiging. 
Wigle Tamboer spreekt over Efeziërs 4:25 
Titel van de overdenking: Omdat wij leden zijn van elkander. 

GELOVEN BEGINT THUIS

Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en 
jongeren van morgen, 23 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)  
Meerkids 4-11 jaar zal gezamenlijk spreken over het thema Jezus volgen n.a.v. Deuteronomium
31:8.   
X-pact: thema: Vriendschap 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Deuteronomium-31:8
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Deuteronomium-31:8
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https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-33:11
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https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Johannes-3:2
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Efeziers-3:20
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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.


	Oneindig veel meer!

