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maandag 16 september 2019 

We zijn een gemeenschap…

Ruimte en stilte

“Kom tot Mij allen die vermoeid en belast zijn en Ik zal u rust geven.” (Matteüs 11:28)

De stilte is aangenaam voor mij nu ik te maken heb met overspannenheid. De ruimte in 
Friesland momenteel en vorige week in Zeeland doet me goed, ik genoot zo van de weldadige 
stilte en de geruststellende uitgestrektheid. 

We leven in een wereld vol impulsen. 

Mijn brein zit vol met vragen en ideeën, het zoemt er bovendien regelmatig door zorgen en 
onzekerheden. Een paar maanden geleden liep dat zozeer uit de hand dat ik niet meer tot rust 
kon komen. Een wervelwind die niet voorbij wilde trekken maar te lang boven ‘mijn weerloze 
Bahama’s’ bleef hangen. Het heeft een paar maanden geduurd voordat ik weer kon overzien 
hoe mijn innerlijke landschap er bij ligt. Er moesten wat hulptroepen aan te pas komen om de 
orde te herstellen. Nu probeer ik kalm na te denken over hoe ik het zover heb laten komen, 
welke drukte ik over mezelf heb afgeroepen en welk buitenlawaai me is opgedrongen. Veel van 
mijn drukte is ook zelf-gecreëerd...

Het is die stille stem van Jezus uit de tekst hierboven, die in alle lawaai gemakkelijk 
overschreeuwd wordt, maar ik heb hem te vaak gehoord om hem niet op te merken.

Het is feitelijk wel fijn dat de hemel ons niet ook nog eens overdondert met signalen en 
instructies. De aarde is al druk genoeg. Veel mensen willen graag juist iets meer horen van 
Hogerhand en dat verlangen herken ik natuurlijk wel. Maar nu is het vooral zalig om een stille 
Aanwezigheid te ervaren. Iemand die gewoon bij je is zonder zich aan je op te dringen. Iemand 
die je helpt om thuis te zijn waar je ook bent.

Schrijven is een mogelijkheid voor mij om ordening aan te brengen en (hopelijk!) nog wat 
dienstbaar aan anderen te zijn. Wellicht herken je iets in mijn relaas en heb je ook iets om te 
dienen op die plek waar we allemaal wekelijks onze rust zoeken? Zou het misschien zegen voor 
jou en anderen kunnen zijn? Wellicht zelfs ruimte geven?

Om over te denken
Hoe wil God ons rust geven? 
Zou het lukken om een stiltepauze in te lassen voor God deze dag?

Gebedssuggestie
Wees stil en weet dat Ik God ben… (Psalm 46:11)

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-46:11
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-11:28


dinsdag 17 september 2019 

We zijn een gemeenschap…

Kwestie van waardering

Kom naar Zijn tempel om Hem te danken. Kom naar Zijn huis en zing voor Hem. Dank Hem en 
prijs Hem. (Psalm 100:4)

Een tijdje geleden las ik in de krant een artikel over de retour-afdeling van een grote 
webwinkel. Tientallen mensen hebben er een dagtaak aan om de grote hoeveelheden 
teruggestuurde artikelen te verwerken. De meeste gaan de container in, andere worden 
doorverkocht. Het is exemplarisch voor hoe wij leven; als het je niet 100% aanstaat doe je het 
weg. We zijn eraan gewend geraakt dat alleen het beste goed genoeg is. 
Je ontkomt er bijna niet aan dat deze kritische cultuur zijn weerslag heeft op jou als bezoeker 
van de kerk. 

De schrijver van Psalm 100 maakt duidelijk waar het in de kerk, het huis van God, om te doen 
is. Sommigen van ons moeten er even aan wennen, maar er gelden andere waarden en 
normen. Je komt er om Hem te danken en te prijzen. In de kerk gaat het niet in eerste instantie 
om jou, maar om God. 

Jezelf achterstellen wordt op vele plekken in het Nieuwe Testament bevestigd. Jezus heeft het 
over ‘God liefhebben boven alles’. Ook benoemt Hij bij meerdere gelegenheden dat je jezelf 
minder belangrijk moet vinden dan de ander. Dat je belangrijk bent als je een ander dient. Of 
dat je moet worden als de minste om in het Koninkrijk van God te komen. 

Als je een volgeling van Jezus bent, vertel ik je niets nieuws. Je weet dat je dankbaar zou 
moeten zijn, nederig, dienstbaar, liefdevol en mild naar je naaste. Je hebt vast al vaker gehoord 
dat bekering nodig is, soms dag na dag. Voor de meesten van ons is het maar al te lastig om te 
leven zoals de Bijbel ons vertelt. De maatschappij is zo anders, zo ik-gericht. 

Denk eens na waarvoor jij naar de kerk, het huis van God komt. Welke weerslag heeft een 
kritische westerse consumenten-cultuur op jou? Wees eerlijk, schrijf het op, maak een lijstje en
bid. Het begin van een nieuw kerkseizoen is een mooi moment om te herijken. Moet ik 
veranderen? Waarvoor kan ik God prijzen en danken, welke naaste mag ik dienen? En iedere 
verandering die jij maakt, ook de piepkleine, zijn tot eer van God, van de gemeenschap, je 
naaste en (niet in de laatste plaats) van jezelf. 

Gebedssuggestie
Heer, laat mij zien waar ik in het nieuwe kerkseizoen U kan danken en prijzen, en mijn naaste 
mag dienen. Amen.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-100:4


woensdag 18 september 2019 

We zijn een gemeenschap…

Brief aan de gemeente te Hoofddorp

Richt u op wat boven is. (Kolossenzen 3:2a)

We vieren deze week ons 35-jarig bestaan als gemeente. Stel je eens voor dat we een brief 
kregen van Paulus, zoals hij in het Nieuwe Testament brieven aan gemeenten stuurde. Wat zou 
hij ons te zeggen hebben? 
Ik las zijn brief aan de Kolossenzen en zag dat Gods werk in hen overduidelijk was. Vers 1:6a 
zegt: 'Vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde en de ware betekenis ervan begreep.' Er 
was dus een moment ervoor en erna. Vanaf toen stonden ze anders in het leven. Overal ter 
wereld kreeg het Evangelie vat op mensen. Zo ook 35 jaar geleden in Hoofddorp, de dag dat 
God genade schonk om zijn Evangelie ook d.m.v. De Meerkerk hier te verkondigen. 

Paulus gaat wel verder, hij blijft niet stilstaan bij die eerste dag, beseft dat geloven in God ook 
weerstand kent. Hij heeft het over dwaalleraren, die hun van het geloof af willen brengen door 
opgaan in zelfvernedering, engelenverering, spijswetten en eigen bedenksels. Ook in onze 
wereld worden we afgetrokken van het Evangelie. Ik denk daarbij aan verslavingen, onze 
24uurseconomie, hebzucht, liefdeloosheid, ons eigen ik. Paulus waarschuwt ervoor en spoort 
hen (en daarmee ook ons) aan om te volharden in het geloof en te verdragen.

Een van de dingen waarop Paulus wijst is: 'Volg de weg van Christus, nu u Hem als uw Heer 
aanvaard hebt, blijf in Hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd 
is.' (Kolossenzen 2:7) Het moment waarop Paulus dan terugkomt, is de doop. Het verenigd zijn 
met Christus' dood en opstanding was een vast gegeven in het leven van een christen. Voor 
velen in onze gemeente is in de loop der jaren de doop ook een markeringspunt geworden. Een
bewuste stap om te erkennen dat Christus je Redder is en je niet zonder Hem verder wilde. 
Hou daaraan vast, zegt Paulus, ook te midden van dwaalleraren of wat dan ook.
Misschien denk je dat het een ideale gemeente was in Kolosse, maar het blijken gewone 
mensen van vlees en bloed. Mooi dat Larry Crabb een boek schreef over de ideale kerk en het 
deze ondertitel meegaf: 'Waar onvolmaakte mensen God ontmoeten'. Paulus spoort ons dan 
ook aan om Christus te volgen, ook in de weg van huwelijk, gezin, werkverhoudingen, 
persoonlijk leven en omgaan met anderen. Er is in de gemeente nog veel onvolmaakt. Daarom 
zegt Paulus: ‘Doe die nieuwe mens aan, als een kledingstuk. Bekleed je met Christus en zijn 
karakter, in innig meeleven, goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld.' 
(Kolossenzen 3:12)

Een gemeenschap, ook onze kerk, is een slijpsteen. Je ontdekt je eigen zwakke punten, je 
ongeduld, misschien wel drift en onverdraagzaamheid. Op diverse momenten ben ik mezelf 
tegengekomen en in de teleurstelling - omdat ik dacht dat men mij niet begreep - heb ik me 
scherp afgezet. Wat was het goed om dat ook weer goed te kunnen maken en verder te gaan 
met elkaar! De oproep van Paulus: 'Bekleed u met de liefde' (vers 14) geldt ook nu nog. En daar 
waar we merken dat we het zelf niet kunnen mag deze tekst ons helpen: 'Richt u op wat boven 
is, Christus die zit aan de rechterhand van God.'

Gebedssuggestie
Heer, dank voor de gemeente als leerschool in liefde.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Kolossenzen-3:14
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Kolossenzen-3:12
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Kolossenzen-2:7
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Kolossenzen-3:2


donderdag 19 september 2019

We zijn een gemeenschap… 

Wij zijn allen deel van Gods ‘selectieteam’

‘Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die 
delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus.' (1 Korintiërs 12: 12) 

Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen. Het 
oog kan niet tegen de hand zeggen: ‘ik heb je niet nodig’, en het hoofd kan dat evenmin tegen 
de voeten zeggen. Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken, zijn het 
meest noodzakelijk.' (1 Korintiërs 12: 20-22) 

Mijn zoon maakt deel uit van het ‘selectieteam’ van zijn sportclub. Dat houdt in dat de trainers 
talent in hem zien en dat hij met zijn team 3x per week traint en op zaterdag een wedstrijd 
speelt. Als hij een keer niet kan trainen, betekent dat dat hij de eerstvolgende wedstrijd op 
zaterdag begint als wissel op de bank. Met deze maatregel hoopt de sportclub te bereiken dat 
de jongens trouw naar de training komen en zich maximaal inzetten voor hun team.

Als we met deze blik naar onze kerkelijke gemeenschap kijken, zijn er een paar zaken die 
opvallen.
Wij maken allemaal deel uit van Gods grote ‘selectieteam’, er staat niemand aan de zijlijn, 
iedereen doet mee. We hoeven niet extra ons best te doen of zeer getalenteerd zijn om in 
Jezus te geloven en deel uit te maken van de kerk. God vraagt wel betrokkenheid van ons en 
aandacht voor elkaar. Maar het allergrootste verschil met een sportteam is dat iedereen 
meedoet: jong en oud, arm en rijk, IEDEREEN, niemand uitgezonderd!

Als we nadenken over de Bijbeltekst dat wij als gemeenschap het lichaam van Jezus vormen, 
kan het lichaam alleen dan functioneren als iedereen meedoet. Iedereen met zijn eigen talent, 
hoe groot of hoe klein ook en op wat voor manier dan ook. In die zin vraagt God van ons dat 
we altijd bereid zijn om mee te spelen in Zijn selectieteam, als kerkelijke gemeenschap. Want 
zoals het in 1 Korintiërs 12:22 staat: ‘Juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken, zijn 
het meest noodzakelijk’. 

Om over na te denken
Wat betekent het voor jou om deel uit te maken van Gods ‘selectieteam’? 
Nadenkend over 1 Korintiërs 12:20-22: Hoe kijk jij naar begrippen als 'sterkte' en 'zwakte' met 
betrekking tot jezelf en anderen? Wat zegt deze bijbeltekst jou daarover? 

Gebed 
Heer, laat ons zien waar onze plaats is in uw selectieteam, waar we dienstbaar kunnen zijn, 
zodat we mogen groeien als gemeenschap voor Uw Koninkrijk. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Korintiers-12:20-22
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Korintiers-12:20-22
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Korintiers-12:12


vrijdag 20 september 2019 

We zijn een gemeenschap…

De liefde is … 

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 de zomerperiode hebben mijn vrouw en ik meegedaan aan de Huwelijkschallenge (van 
uitgeverij Gideon die we als Meerkerk mochten gebruiken). Mooie dingen van opgestoken, het 
heeft ons onder andere geleerd om (nog) bewuster om te gaan met het samen optrekken en 
oog voor elkaar hebben, en ook dankbaar te kijken naar wat ons gegeven is. 
Er waren veel teksten over liefde, het zal je niet verbazen. Maar Gods liefde is natuurlijk niet 
voor bepaalde groepen! God is liefde en zijn wij niet allen gemaakt naar Zijn evenbeeld? En is 
het niet Zijn plan dat we aan Hem gelijk zullen zijn? Je kunt niet altijd voor elkaar krijgen dat je 
liefde ontvangt wanneer je dat wilt, maar is het geen vrije keuze om liefde te geven (hoe 
moeilijk soms ook)? 
Ik kan een heleboel facetten van de liefde noemen die ik in de Challenge tegenkwam die voor 
m.i. voor iedereen relevant zijn. Kijk maar: 
De liefde is geduldig, vriendelijk, niet egoïstisch, attent, niet grof, niet prikkelbaar, de liefde 
gelooft het beste, is niet afgunstig, stelt geen voorwaarden, de liefde koestert, laat de ander 
winnen, de liefde strijdt eerlijk, geeft eer, doet voorbede, is trouw, beschermt altijd, vergeeft, 
voelt zich verantwoordelijk, bemoedigt, brengt offers, brengt eenheid, vult de ander aan, prijst 
de godsvrucht, zoekt wijze raad, is eensgezind in het gebed, vervult dromen, volhardt... 

Als ik dit allemaal tot me door laat dringen... en denk aan situaties waar ik moeite mee heb om 
daar liefde tegenover te zetten... dan is er nog wel wat werk aan de winkel. En wat heb ik God 
en Zijn heilige Geest daarbij nodig! Ik zég wel graag dat ik volgeling van Jezus ben/wil zijn, maar
kan ik altijd in lastige situaties bovengenoemde facetten van de liefde naar boven halen en 
gaan toepassen? En is NU niet de beste tijd om daarin stappen te zetten? 
Ik heb er zin in, jij ook? Om het thuis proberen toe te passen maar ook in de buurt, op het 
werk/school, in de kerk. Het is niet voor niets dat in Johannes 13:35 Jezus zegt dat de mensen 
aan onze liefde voor elkaar kunnen zien dat we leerlingen van Hem zijn. Je zal toch maar 
's avonds bij het overdenken van de dag kunnen zeggen: de liefde is... geslaagd! 

Om over na te denken
Liefde is... een groot en helaas ook afgezaagd begrip geworden dat we gemakkelijker in liedjes 
bezingen dan in ons leven toepassen. Maar als je het per facet bekijkt, kan het heel sterk 
binnenkomen. En als je het toepast, zit er leven in, beter leven, en soms ook strijd met jezelf. 
Voor wie wil een tip: zet de facetten van de liefde op een rijtje en kijk welke van toepassing 
(kunnen) zijn als je in aanraking komt met mensen of situaties waar het zonder liefde niet goed 
is. En bid ervoor wanneer het niet zomaar gaat. 

Gebed
Heer, wat een mysterie en een genade dat we aan U gelijk zullen worden, U die liefde bent. 
Help ons stappen te zetten om in liefde naar U toe te groeien en daardoor ook naar elkaar. 
Amen.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-13:35
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Johannes-3:2


zaterdag 21 september 2019

Afgelopen zondag was het startzondag in De Meerkerk. Wigle Tamboer sprak over Handelingen
2:40-42 (NBV) Titel van de overdenking: We zijn een gemeenschap…

42 Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een 
gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.

Afgelopen woensdag hadden we als gemeente de Kick-off van het nieuwe seizoen en zondag 
kwamen we samen op wat we startzondag zijn gaan noemen aan het begin van het nieuwe 
seizoen. Wigle stelde in zijn overdenking de - persoonlijke - vraag: Wat beweegt je om na de 
zomer weer elke zondag naar de kerk te gaan? Is dat gewoonte? Of is het meer? Is er een 
verwachting en zo ja welke? 
Ons missiestatement zegt: 'We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de 
liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem te volgen en van Zijn liefde te getuigen.'
De vraag die in de overdenking werd gesteld en overdacht: vormen we nog steeds een 
gemeenschap die leeft en beweegt vanuit deze missie. En zo ja, wat betekent dat voor hoe we 
de zondagsdienst, of te wel de zondagse liturgie beleven? Hoe onze huiskring? Wat betekent 
dit samenzijn voor ons? Kun je spreken van een 'gezamenlijk betekenis' hebben en een 
'gemeenschappelijk verwachten' wat die liturgie moet zijn? Wat hebben wij gemeen? 
*** 
Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag? 

Kun je in jouw leven zeggen dat je 'vakantie' hebt gehad, andere dingen hebt gedaan of is de 
weg met Jezus en Zijn gemeente een altijd doorlopend proces?

De NBV spreekt over: zij vormden met elkaar een gemeenschap. Andere vertalingen houden 
vast aan de meer letterlijke tekst: zij bleven volharden in de gemeenschap.
Hoe zie jij het vormen (werkwoord!) van onze gemeenschap en het daarin volharden? 

Is het begin van het seizoen niet een goed moment voor een herijking van je committment, 
met een verlangen om dichter bij God te komen en Hem steeds beter te leren kennen? Neem 
eens tijd om daar - in gebed - bij stil te staan en Gods hart en de jouwe te peilen. 

***
Morgen spreekt Peter Kos in De Meerkerk over Als God je iets vraagt… 
Bijbellezing: 2 Koningen 5:1-19 (NBV)

GELOVEN BEGINT THUIS 

Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en 
jongeren van morgen, 22 september 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 kostbare parel, Matteüs 13: 45,46
Kleuters: Martha en Maria, Lukas 10: 38-42
Middenbouw: God doet wat Hij zegt; Psalm 119:162, Jesaja 41:13; Hebreeën 13:5 
Bovenbouw: Mozes in Egypte, de tien straffen, Exodus 10:1-20
X-pact: Woord; Alle evangeliën: Wie is Jezus?

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Exodus-10:1-20
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Hebreeen-13:5
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Jesaja-41:13
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-119:162
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-10:38-42
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-13:45-46
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-2:40-42
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-2:40-42


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 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.


