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maandag 24 juni 2019 

Omdat wij leden zijn van elkander 
 

Zondag lazen we in de Efezebrief 4:25 dat we 'leden van elkander' zijn ofwel 'van elkaar'. In de 
verzen daarvóór geeft Paulus daarvoor de reden: omdat we Christus hebben leren kennen en 
daardoor nieuwe mens geworden zijn. Wat een geschenk.

De nieuwe mens 

Als mens bestaan in deze tijd
Een klaproos in de eeuwigheid

Elke dag dwingt tot meer presteren
Wie kan zoiets de rug toekeren

Gevangen zijn in het hier en nu
Kent overspanning als residu

De maalstroom van het leven stoort
Wat overblijft is ongehoord

Zinloosheid kan worden uitgevlakt
Een rijker leven opgepakt

Gevuld met antwoorden van Boven
Kan iedereen hier aan geloven?

Het Troostboek van de zaligheid
Staat vol met hoge heiligheid

Gedachten gevoerd naar een vast plan
Blij pluk je hier de vruchten van

De Geest bewerkt de nieuwe mens
Gedragen worden zijn diepste wens

Elk tijdpad is de Trooster nabij
Tot anders denken – dat zet vrij

Troostrijk zijn de zielenwoorden
Redding kent Zijn sterke koorden

Waar ik besluit in zekere zin
Daar voert Hij mij Zijn wereld in
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dinsdag 25 juni 2019 

Omdat wij leden zijn van elkander 
 

Zalig in de cloud

Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, 
afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop 
lopen, die vóór ons ligt. (Hebreeën 12:1 NBG51)

Televisiepersoonlijkheid Jan Mulder ging voor een serie op zoek naar het geheim van het 
eeuwige leven. Ik heb twee afleveringen gezien en een paar fragmenten zijn me bijgebleven. 
“Ik heb er niet om gevraagd om geboren te worden, maar om nou ook nog dood te moeten…”, 
zegt Mulder over zijn serie. Hij vindt het een onrecht dat het leven eindig is. Als eerste spreekt 
hij met een Britse futuroloog die beweert dat eeuwig leven in de cloud mogelijk is voor 
iedereen die nu nog geen 40 jaar oud is. Dat bevalt Mulder (74) niet. 
In aflevering 2 gaat hij met klamme handjes op audiëntie bij de door hem geadoreerde 
(‘mooiste vrouw allertijden’) filmster Sophia Loren. 

Sophia Loren is een dame op respectabele leeftijd. Ze krijgt bij binnenkomst rode rozen van 
haar bewonderaar en prikt zich direct lelijk aan de doornen. Een veelzeggend begin. 
Het gaat daarna niet beter. “Ik bewonder u al 60 jaar”… vertelt Mulder. “Dus al van voordat ik 
geboren ben!?” reageert Loren (84) gevat, maar de grap ontgaat de vragensteller. Zij vertelt 
daarna dat ze een prachtig leven heeft. Maar Mulder wil eeuwig leven, zo benadrukt hij. “Of 
verbiedt uw geloof u om hierover te praten?” De Italiaanse dame vraagt of ze het over iets 
anders kunnen hebben. “Dus ik mág van u niet eeuwig leven?” probeert Mulder nog… 
Vervolgens begint hij over de technische mogelijkheid dat je ‘bewustzijn’ misschien ‘ergens in 
de cloud’ kan voortbestaan. 

Sophia Loren kijkt hem meewarig aan en concludeert: “U bent een beetje gek.”
Stel je voor dat het kan: je bewustzijn uploaden in de cloud – los van je lichaam. Hoeveel geloof
moet je bezitten om dit voor mogelijk te houden? En hoe zou dat zijn: met nog een paar 
ronddolende zielen op een harde schijf – zonder de bescherming van ons lijf?
Het leven is een wondermooi geschenk. Niemand heeft automatisch recht op verlenging. 
Alle heiligen samen vormen ‘een wolk van getuigen’. Ze kunnen het daar eeuwig uithouden, 
óók omdat ze niet langer gekweld worden door nare trekjes en rare vragen. Zalig. 

Gebed
Heer, leer ons de juiste vragen te stellen zodat wij U vinden.

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


woensdag 26 juni 2019 

Omdat wij leden zijn van elkander 
 

Lid van Christus

..maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, 
die het hoofd is, Christus. En aan Hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel 
en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze 
oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de liefde. (Efeziërs 4: 15b-16)

Wanneer we tot geloof komen, Jezus aanvaarden als Redder en Heer, zoals we pas hoorden bij 
het dopen, wandelen we in een nieuw leven. In dit nieuwe leven zijn we vergeven, mogen we 
groeien om meer te worden zoals God ooit de mens had geschapen. Gelukkig hoeven we dus 
niet perfect te zijn, want we weten allemaal: dat is geen mens. Maar hoe dan?

We ontvangen door de Heilige Geest kracht en troost die ons door moeilijke dingen heen helpt.
Maar er is meer, God geeft ook mensen om ons heen die ons kunnen steunen, leren, aan- en 
bemoedigen in elk ding waarin we dat nodig hebben. Wat kunnen we soms zoeken naar die 
mensen, niet vinden, geen aansluiting of pijn en verdriet voelen. Wat kan het ook nodig zijn, 
om als je gelooft, aangemoedigd te worden om vol te houden tot de dag dat Jezus terug zal 
komen. Ook daarin voorziet God ons, namelijk doordat we, toen we tot geloof kwamen in Jezus
al lid zijn geworden… lid van het Lichaam van Christus èn lid van elkaar!

In mijn werk onder vluchtelingen kom ik soms culturele dingen tegen die voor mij later pas 
duidelijk worden, maar zo opbouwend en een les zijn voor mijn eigen geloof. Ook denk ik aan 
de kracht van vervolgde christenen die zij door de vervolging in hun geloof hebben gekregen. 
De gastvrijheid en het ‘wij-denken’ wat velen kennen en daar ook naar leven, wat een geloofs-
lessen zitten hierin! Elementen die in het Westen soms ontbreken of verdwenen zijn. 

Maar wanneer we elkaar als broers en zussen in Christus ontmoeten, is die verbinding in Jezus, 
met Hem en met elkaar er. De schepping van God is zo divers en komt samen in ontelbaar veel 
plaatselijke gemeentes ter wereld. Die iedereen kan opzoeken: om het Evangelie te vinden, 
samen gemeente te zijn en met broers en zussen, te dienen in de wereld, licht en zout te zijn 
naar die plaatselijke (en tegenwoordig ook de hele) wereld om ons heen. 
Lid van Christus, lid van de plaatselijke en wereldwijde gemeente om (herkenbaar en 
aanspreekbaar) samen te groeien in liefde naar Christus.

Om over te denken
Wanneer je al lid bent van Christus èn elkaar, wat houdt je tegen hierin plaatselijk ook lid te 
zijn? Hoe sta jij in, of zoek je, verbinding met christenen in andere plaatselijke gemeentes? Hoe 
klein zijn we als plaatselijke gemeente in de wereldwijde kerk? En wat en hoe is hierin jouw 
plek?
 
Gebedssuggestie 
Vader, open onze ogen om het Lichaam te zien, zoals U het ziet, zodat we elkaar ook steeds 
meer zo kunnen zien; vergeef ons ook, omdat het ons daaraan soms ontbreekt. Dank U wel 
voor Uw genade en trouw hierin. 
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donderdag 27 juni 2019

Omdat wij leden zijn van elkander 

 Mijn ideale kerk. Jouw ideale kerk?

Wees altijd bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar liefdevol. Span u in, om 
de eenheid die de Geest geeft, te bewaren door met elkaar in vrede samen te leven. Er is één 
lichaam en één Geest, zoals u ook één hoop hebt op grond van uw roeping. Er is één Heer, één 
geloof en één doop. Er is één God die de Vader is van alle mensen, en die boven allen staat, 
door allen werkt en in allen aanwezig is. (Efeziërs 4:2-6)

Hoe zou jouw ideale kerk eruit zien? Wat zou voor mij de ideale kerk zijn? Zou jouw favoriete 
muziek ook bij mij in smaak vallen? Zou de spreker die ik graag hoor ook aansprekend voor jou 
zijn? Voldoet de vorm van de diensten aan jouw en mijn verwachtingen? Hebben jij en ik een 
klik met de andere mensen in de kerk? In alle eerlijkheid gesproken heb ik zo af en toe best wel
mijn voorkeuren. Ik zou zelfs op zoek kunnen gaan naar de kerk, die het best aansluit bij mijn 
wensen. Maar...

Dan is daar Paulus die aan de kerk in Efeze uitlegt wat de essentie van een gemeente is. In de 
verzen hierboven komen de woorden eenheid en één maar liefst acht keer voor. De kerk is niet 
een verzameling individuen. De kerk is één lichaam, dat bestaat uit een diversiteit aan leden. Al
die leden hebben zo hun verschillen, maar ze hebben één Heer, één geloof en één doop.

Wat me opvalt is dat Paulus niet oproept om als kerk een eenheid te worden. Door de Geest 
zijn we al één met elkaar. Wel moedigt Paulus ons aan om die eenheid te bewaren. Dat gaat 
kennelijk niet vanzelf. Die eenheid houdt niet in dat we straks allemaal dezelfde muziek mooi 
vinden. Of dat we allemaal die ene spreker het liefst horen. Het betekent dat we onze aandacht
niet richten op dat waar we in verschillen, maar op dat wat ons één maakt. Op Hem die ons 
één maakt.

Dan zien we in elkaar eenheid in plaats van verscheidenheid. Dan hebben we geen oog meer 
voor de vorm van de dienst. Dan beseffen we dat die ene God door allen werkt en in iedereen 
om ons heen aanwezig is. Dat is mijn ideale kerk. En ik hoop ook de jouwe!

Om over na te denken
Wat is voor jou de ideale kerk?

Gebedssuggestie
Heer, dank U voor de gemeente waar ik deel van mag uitmaken. Amen. 
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vrijdag 28 juni 2019 

Omdat wij leden zijn van elkander 

Elkaar... èlk ander! 

Hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en 
leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van 
Christus opgebouwd, totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon 
van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom 
gekomen volheid van Christus. (Efeziërs 4:11-13) 

Ik begin met iets moois: Een vrouw uit een land waarin geen plaats is voor christenen omdat 
'God geen Zoon heeft' en Jezus 'slechts' als een profeet wordt gezien, is ondanks alle 
tegenwerking christen geworden. Gelukkig zijn er velen die zoals zij achter de Waarheid zijn 
gekomen en daar niet meer achter vandaan willen, maar het extra mooie van haar bekering 
vind ik dat ze zei dat ze er ervan overtuigd geraakt is dat Jezus hoe-dan-ook 'deel van God' is. Ik 
kan me zo voorstellen dat ze als pasgelovige niet heel veel theologische opvattingen heeft 
bestudeerd, maar hoe mooi is het dat je als 'eenvoudig gelovige' kunt zeggen dat Jezus deel 
van God is! Het heeft in elk geval mijn dag goed gemaakt. Waar staat ook al weer dat Jezus zei: 
“Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen 
verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld?” In Matteüs 11:25.

In Nederland is lid worden van een kerk minder gevaarlijk dan waar zij vandaan komt, maar ook
hier is het wel bijzonder en niet vanzelfsprekend, niet gewoon. Zondag was er in onze 
gemeente ledenbevestiging en mochten we dertien nieuwe leden 'aan elkander toevoegen'. Ik 
noem het zo omdat Paulus dat zo noemde in de lezing van zondag, Efeziërs 4:25. 

Elkander is natuurlijk het ouderwetse woord voor elkaar, maar wat mij betreft mogen we het 
voor de kerk, ofwel de gemeente van Christus, in ere houden omdat het precies aangeeft dat 
het om èlk ander gaat! We kiezen niet ons favoriete type uit, sterker nog: wij kiezen niemand 
uit, het is God die ervoor heeft gekozen mensen op ons pad te brengen. 
Als mensen lid worden spreken we graag van het voorrecht om deel van Gods gemeente te 
worden, maar we noemen ook het woord verantwoordelijkheid. Dat laatste klinkt misschien 
zwaar en misschien wel als mogelijke 'kosten' tegenover het voorrecht, maar dat is m.i. onjuist. 
Want het is een gedéélde en samenbindende verantwoordelijkheid. Met elkaar, élk ander... 
onder Gods paraplu. Hij is het die èlk van ons wáárdig acht om deel van Zijn gemeente te zijn, 
wie we ook zijn. Dat is voorrecht! We feliciteren daarom de nieuwe leden niet omdat ze nu bij 
óns horen, maar omdat we-met-elkaar-bij-God-en-Zijn-gemeente horen. Ik heb er streepjes 
tussen gezet om aan te geven hoe zeer het bij elkaar hoort. Geen speld tussen te krijgen!
 

Om over na te denken
God vraagt niet om bepaalde kwaliteiten, (alsof Hij onze kwaliteiten nodig zou hebben), maar 
wil ons allen wel laten groeien. Wat zegt bovenstaande bijbeltekst jou persoonlijk?

Gebedssuggestie
Here God, dank, duizendmaal dank dat U uw gemeente bouwt om ons te doen komen tot de 
volheid van Christus. We kunnen niet eens bij benadering beseffen hoe groot dat is, maar 
willen ons eenvoudig ernaar uitstrekken. Leid ons, met elkaar, met èlk ander, ons gegeven.
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zaterdag 29 juni 2019

Afgelopen zondag vierden we in De Meerkerk het heilig Avondmaal en was er 
ledenbevestiging. Prediker was Wigle Tamboer, Eunice uit Kenia was te gast als zangeres. 
Titel van de overdenking: Omdat wij leden zijn van elkander. Gelezen werd Efeziërs 4:25 
(NBG51): 'Legt daarom de leugen af en spreekt waarheid, ieder met zijn naaste, omdat wij 
leden zijn van elkander.'

We keken terug op wat God in ons midden gedaan heeft in het afgelopen jaar, vierden de oogst
van nieuwe leden en vierden ook samen de kern van ons geloof in de tekenen van brood en 
wijn. Christologie en Ecclesiologie komen hier heerlijk samen!

Je verbinden, bijvoorbeeld door lidmaatschap, is in onze tijd van individualisering misschien 
niet iets 'gewoons', maar in de Efezebrief lezen we wat anders. Paulus, die zijn brief richt aan 
'de gelovigen die één zijn in Christus Jezus', stelt in vers 25 vast dat 'wij leden van elkander zijn'. 
In de verzen voor die constatering gaat Paulus in op het hebben leren kennen van Christus. In 
Hem is ons leven nieuw geworden, we leven nu als een wedergeboren mens, die geheel anders
is omdat hij/zij immers Christus heeft leren kennen.
Wigle: Samengevat kun je zeggen: Christus leren kennen is je niet alleen toevertrouwen aan 
Hem, maar in Hem ben je ook leden van elkaar geworden. 

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

In de dienst van zondag kwam duidelijk het voorrecht naar voren van het 'leden van elkander 
zijn'. Hoe sta jij in je verbinding met je geloofsgemeenschap?

Als je nadenkt over lidmaatschappen en andere verbindingen binnen en buiten de 
geloofsgemeenschap, welke overeenkomsten en welk verschillen zie je dan? 
Wat zegt jou dat, en waarom? 

***
Morgen spreekt Jurjen ten Brinke in De Meerkerk. Voor meer informatie zie de Preek door de 
Week (later) op de website. 

GELOVEN BEGINT THUIS

Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en 
jongeren van morgen, 30 juni 2019. De kinderen van de groepen 2, 4 en 7 gaan proeven bij de 
volgende groepen. Ze zullen starten in hun eigen groep en tijdens het programma met hun 
eigen leiding naar de volgende groepen gaan. 

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 en Silas in de gevangenis (Handelingen 16:19-34)
Onderbouw: God hoort ons als we bidden (1 Johannes 5:14)
Bovenbouw: De apostelen in de gevangenis (Handelingen 5:12-42)
X-pact: Jeremia geroepen (Jeremia 1:4-10)
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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 kunen 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.


