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maandag 23 september 2019 

Als God je iets vraagt…

Kettingreactie 

Nu hadden de Arameeërs op een van hun strooptochten uit Israël een jong meisje meegevoerd, 
dat als slavin diende bij de vrouw van Naäman. Zij zei tegen haar meesteres: “Ach, kon mijn 
meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan, die zou hem wel genezen.” 
(2 Koningen 5:2-3)

Het Israëlische meisje (slavin) vertelde over de profeet Elisa in Israël tegen haar meesteres. Via 
die meesteres kwam het bij haar (Naä)man terecht. Naäman ging met dat bericht naar de 
koning. De koning gaf goedkeuring om te gaan en gaf goud, zilver, kleren en een brief mee voor 
de koning van Israël. Naäman ging. De koning van Israël ontving hem. Die werd bang. Elisa 
hoorde ervan en zei: “Laat die man bij mij komen, dan zal hij merken dat er in Israël een echte 
profeet woont.” Naäman ging naar Elisa. Elisa stuurde hem naar de Jordaan om zich daarin 
zeven maal te wassen. Naäman werd boos en ging weg. Zijn dienaren praatten hem om, 
Naäman liet zich overreden en gehoorzaamde alsnog door zeven keer kopje onder te gaan in 
de Jordaan. En God genas hem, maakte zijn huid rein en gaaf als dat van een kind.

Ik vind dit een prachtige geschiedenis, met name omdat niet alleen de grote Godsman Elisa 
zoveel vertrouwen in God had, maar ook anderen, zoals het meisje. Hoe zou ik handelen? In 
een vreemd land, slavin, je meesteres wijzen op een voor haar vreemde man in een ander land 
en ja... wat als het na alle moeite anders zou gaan? Ga er maar aanstaan! 
Maar ik vind het ook prachtig omdat het zo mooi weergeeft dat God de ongekend grote 
Regisseur is die zijns gelijke niet kent. Als ik goed geteld heb hadden (inclusief Naäman omdat 
hij ook dingen moest doen) minstens acht mensen een rol in de reis en de genezing van 
Naäman. Waarvan ze elk maar 1 of 2 van de anderen kenden. Probeer dat maar eens te 
regelen. Met zo'n afloop: Naäman zei: “Ik verzeker u dat ik nooit meer offers zal brengen aan 
andere goden dan aan de Heer.” Elisa zei: “Ga in vrede”.

Om over na te denken
Wie van de acht zou het belangrijkst geweest zijn in deze geschiedenis? Zou Gods plan niet 
doorgegaan zijn als 1 van hen niet zijn/haar rol had opgepakt? Zou dan de ketting 
onherstelbaar doorbroken zijn? Ik kan het me niet goed voorstellen. Menselijk gezien wel, 
maar God gaat altijd verder. 
In deze geschiedenis speelt gehoorzaamheid (gehoor geven aan) een belangrijke rol. God 
vraagt en biedt kansen aan om gehoor geven aan Zijn ongekend mooie plan, mede-arbeiders te
zijn en vrucht te dragen. Waarbij de een niet belangrijker is dan de ander. Als God jou en/of mij 
vraagt om mee te doen, wie zijn wij dan om Nee te zeggen? Want zijn maaksel zijn wij, in 
Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij 
daarin zouden wandelen. (Efeziërs 2:10)

Gebedssuggestie
Heer, terwijl ik het woord 'Heer' lees, besef ik dat dat geen beleefdheidsaanduiding is, maar het
aangeven van mijn wil om U te gehoorzamen en te dienen. Wil mij inzetten als een schakel 
waar U dat wilt en regisseert. Ik hou van U. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Efeziers-2:10
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Koningen-5:2-3


dinsdag 24 september 2019 

Als God je iets vraagt…

Klopt je route nog?

Ik vroeg: “Wat moet ik doen, Heer?” (Handelingen 22:10a)

Deze zomer heb ik samen met mijn vrouw veel mooie fietstochten gemaakt. We zetten altijd 
van tevoren een route langs zogenaamde fietsknooppunten uit. Die punten klikken we thuis in 
een fiets-app aan. Onderweg meldt mijn telefoon steeds wat het volgende knooppunt is. Via 
borden op de weg worden we naar dat volgende knooppunt geleid. Nu komt het wel eens voor 
dat we een bordje missen. Al vrij snel roept een vriendelijke stem vanaf de telefoon dan: “Klopt
je route nog?” We zien dan dat we verkeerd zitten en gaan een stukje terug om de juiste route 
weer op te pakken.

In Handelingen 22 is Paulus onderweg naar Damascus. Hij wilde niets liever dan God dienen. 
Maar zijn ‘route’ was helemaal verkeerd. Hij was erop uit om volgelingen van Jezus te straffen. 
Vlak bij Damascus grijpt Jezus in door Paulus met een fel licht te overweldigen. Paulus krijgt 
door dat hij helemaal verkeerd zit. Met de vraag “Wat moet ik doen, Heer?” stemt hij zijn route 
nu op Jezus af. Aan dat bijzondere moment van bekering gaat echter een vraag vooraf: “Wie 
bent U, Heer?” lezen we in vers 8. “Ik ben Jezus uit Nazaret, die jij vervolgt” is het antwoord. 
Zonder die eerste vraag had Paulus nooit de tweede vraag gesteld. Met andere woorden, 
zonder te weten wie Jezus is zou Paulus nooit vragen wat hij voor Jezus zou moeten doen.

Deze twee vragen spelen de afgelopen tijd vaak door mijn hoofd. In mijn enthousiasme om een
antwoord te krijgen op de vraag “Wat moet ik doen, Heer?”, vergeet ik nog wel eens stil te 
staan bij de vraag “Wie bent U, Heer?”. Meer en meer kom ik erachter dat ik me meer moet 
richten op het (beter) leren kennen van Jezus. Daar draait het werkelijk om. Het antwoord op 
de vraag over wat ik moet doen komt dan vanzelf wel. Ik heb gemerkt dat wanneer ik meer 
onder de indruk raak van de grootheid van God, ik niets liever wil dan te leven tot eer van Hem.

De vraag “Klopt je route nog?” kan mijn fiets-app alleen stellen doordat mijn telefoon 
verbonden is met GPS. Daar zit een geestelijke les in. Wanneer ik elke dag verbonden ben met 
Jezus, merk ik het vanzelf wanneer mijn route niet klopt. En … elke kilometer leer ik Hem beter 
kennen!

Om over na te denken
Wanneer je in de Bijbel leest, stel jezelf naar aanleiding van de gelezen tekst dan eens deze 
twee vragen: “Wie bent U, Heer?” en “Wat moet ik doen, Heer?”.

Gebedssuggestie
Dank U, Heer, dat ik U mag kennen. Wilt U me elke dag iets meer van U laten zien? Amen. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-22:10


woensdag 25 september 2019 

Als God je iets vraagt…

Binnen of buiten je comfortzone…

Maar zijn bedienden kwamen hem achterna en zeiden: “Maar overste, als de profeet u een 
ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die toch ook uitgevoerd?” (2 Koningen 5:13)

Naäman, een grote krijgsman, bevelhebber van het Aramese leger, leed aan huidvraat. Via via 
hoorde hij dat een profeet in Israël hem wel eens zou kunnen genezen. Naäman ging op zoek 
naar de profeet Elisa en had eigenlijk wel een spektakel rondom zijn genezing verwacht, een 
soort show met toeters en bellen. Integendeel: Elisa stuurde een boodschapper naar Naäman 
met de opdracht om zich zeven keer in de Jordaan te baden. Wat een teleurstelling voor 
Naäman: geen grote ontvangst, geen spektakel, geen show, maar een relatief simpele 
opdracht. 
De bedienden van Naäman merkten dat hij hier boos om was en motiveerden Naäman om de 
simpele opdracht toch op te volgen. Naäman hoefde niet iets ingewikkelds te doen, maar wel 
iets wat buiten zijn comfortzone lag. Hij moest zich baden in een rivier in Israël en dat had 
Naäman nou net niet verwacht. 
Uiteindelijk gehoorzaamde Naäman, volgde de opdracht op en dompelde zich zeven keer 
onder in de rivier de Jordaan. Dit verhaal heeft een goede afloop; niet alleen werd Naäman 
genezen, maar hij had de ware God leren kennen.

Iedereen heeft een comfortzone. Binnen je comfortzone vallen de dingen die je graag doet, die 
je makkelijk afgaan en die in lijn liggen met je persoonlijkheid. En buiten je comfortzone vallen 
de dingen die veel van je vragen, die je niet makkelijk afgaan en die misschien wel tegen je 
karakter ingaan. 

God zoeken en God vinden doen we meestal binnen onze comfortzone. Maar stel dat God tot 
je spreekt buiten je comfortzone. Zou je dit dan opmerken? Stel dat God je een opdracht geeft 
die buiten je comfortzone ligt, zou je kunnen gehoorzamen en die opdracht kunnen uitvoeren?

God gehoorzamen zowel binnen als buiten je comfortzone hoeven we niet alleen te doen. We 
mogen de Heilige Geest vragen om ons van binnenuit te bewerken, te vormen en te 
vernieuwen om te ontdekken wat God van ons vraagt. Dan mogen we God leren gehoorzamen 
door de kracht van de Heilige Geest. 

Romeinen 12:2 (NBV) zegt: 'U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen 
door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, 
volmaakt en Hem welgevallig is.'

Laat dit ons verlangen zijn voor het nieuwe kerkjaar: vanuit een nieuwe gezindheid ontdekken 
wat God van ons wil, zowel binnen als buiten onze comfortzone. 

Gebedssuggestie
Heer, help mij door uw Heilige Geest om U te zoeken en om Uw wil met mij te ontdekken.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen-12:2
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Koningen-5:13


donderdag 26 september 2019

Als God je iets vraagt…

Zwak maar sterk…

Maar de Here antwoordde telkens weer: “Mijn genade is genoeg voor u. Want kracht ontplooit 
zich ten volle in zwakheid.” Daarom durf ik mij toch op mijn zwakheden te beroemen, omdat 
dan de kracht van Christus in mij gezien kan worden. Daarom kan ik zelfs blij zijn over 
zwakheden, beledigingen, noodsituaties, vervolgingen en moeilijkheden, die ik ter wille van 
Christus moet verdragen. Want als ik zwak ben, ben ik pas sterk. (2 Korintiërs 12:9-10 Het Boek)

Het is een vreemde paradox: als je zwak bent, ben je sterk. Vanuit eigen waarneming weten we
dat iets te hard kan zijn. Zodra er flinke druk wordt uitgeoefend, breken dingen af wanneer ze 
niet kunnen buigen of meebewegen. Daar zit voor ons een geestelijke les in.

Paulus had deze les ook geleerd. Hij kreeg van God bijzondere gaven om mensen te genezen en
in het spoor van zijn Heer verrichtte hij wonderen. Zelf had hij een kwaal die we niet exact 
kennen (een ‘doorn in het vlees’), maar het is duidelijk dat deze kwelling Paulus hinderde. Hij 
heeft zich vast vaak afgevraagd: Heer, waarom helpt u mij hier niet van af? Waar is dit goed 
voor?

In het geval van Paulus was de conclusie: God nam de kwelling niet weg maar antwoordde dat 
Zijn genade genoeg was. Is het gebed van Paulus (hij schrijft dat hij tot driemaal toe hiervoor 
gebeden heeft) niet verhoord? Jawel. Maar niet op de manier die Paulus zelf wenste. Gods 
genade was de verhoring – en dat was genoeg.

We moeten heel erg oppassen met conclusies trekken. Er zijn mensen die gezond zijn en 
blijven. Er zijn mensen die een ziekte oplopen en daar voorspoedig van genezen. En er zijn 
mensen die in hun leven iets oplopen waar ze niet meer vanaf komen. 

Wanneer we onze hoop uitsluitend richten op ons leven hier en nu, dan kun je heel bitter en 
boos worden wanneer je niet verlost wordt van een kwaal of kwelling. Maar als gelovigen 
hebben we een ander perspectief. En ook als je van mening bent dat jouw probleem totaal 
nutteloos en alleen pijnlijk en hinderlijk is, kun je nadenken over hoe God jouw geloof toch kan 
vormen door de strijd die je voert.

Om over na te denken
De manier waarop je je kruis draagt – dát kan ook een getuigenis zijn.

Gebed
Heer, uw genade is genoeg!

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Korintiers-12:9-10


vrijdag 27 september 2019 

Als God je iets vraagt…

Gehoor geven aan... wie of Wie?

Zo staat er ook geschreven: ‘De eerste mens, Adam, werd een levend, aards wezen.’ Maar de 
laatste Adam werd een levendmakende geest.’ (1 Korintiërs 15:45)

In de lezing zondag over Naäman (2 Koningen 5) speelde al dan niet 'gehoor geven aan' een 
belangrijke rol. Naar wie (Wie) of wat luister je en geef je daar dan ook gevolg aan? En hoe? 
Bij Naäman ging het hem om genezing, maar via aanzetten van allerlei mensen kreeg hij niet 
alleen de genezing, maar ook bekering, getuige zijn woorden: “Ik verzeker u dat ik nooit meer 
offers zal brengen aan andere goden dan aan de Heer”, waarna hij in vrede mocht gaan. 

Gevolg geven aan... het kan om heel kleine dingen gaan waar niemand over in lijkt te zitten, 
maar ook om heel grote, met heel grote gevolgen. De allergrootste gevolgen zien we bij de 
ongehoorzaamheid van Adam en Eva die geen gevolg gaven aan wat de Vader aan goeds had 
meegegeven) en de gehoorzaamheid van Jezus (die gevolg gaf aan de wil van de Vader, hoewel 
het deze totaal Onschuldige enorm veel zou kosten). Waar de ongehoorzaamheid leidde tot 
dood en verderf, leidde de gehoorzaamheid tot het ware Leven. 
(Heb je ook zo'n medelijden met Adam en Eva die honderden jaren (!) lang geconfronteerd 
werden met de gevolgen van dood, verderf en zonde na hun 'fout'? Als ik me daar een 
voorstelling van probeer te maken... en besef dat deze eerste mensen zeer vermoedelijk veel 
mooiere mensen waren dan ik..., wat voel ik dan dat ik Jezus nodig heb!) 

We mogen ons gelukkig prijzen dat wij maar kleine mensen zijn (toch?) en onze keuzes minder 
belangrijk lijken, maar desondanks... zijn ze zeker wel belangrijk in onze eigen kring en 
daarbuiten. De geschiedenis van Naäman laat dat mooi zien. 
Peter Kos sprak zondag de ouders aan met: 'Leer je kinderen de waarheid over God, deel je 
kennis over God, over Jezus, laat zien wie God voor je is, vindt dat minstens zo belangrijk als 
school, muziekles, sport, tandenpoetsen. Wie weet spreken ze ooit op een dag, vanuit een diep
Godsbesef, woorden tegen iemand die levensveranderend zijn.' 
Die woorden zijn natuurlijk niet alleen van belang binnen gezinnen, maar bij een ieder die 'het 
geluk' nodig heeft om op God/Jezus als Redder gewezen te worden. Naämans verhaal laat mooi
zien dat het doorgeven in eigen omgeving kan en met gewone middelen en woorden.

Om over na te denken
Gevolg geven aan... de beloften en de woorden van God/Jezus of...? Wie wil kiezen voor het 
Leven voor zichzelf en om door te geven, kan zich sterken met Gods beloften, o.a. in Romeinen 
8:   1   Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. 2 De wet van de Geest die in 
Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. 
Geen veroordeling meer voor hen die geloven, Hem vertrouwen op Zijn Woord! 

Gebedssuggestie
Heer, dank dat U nooit opgeeft. Dank dat Jezus zelfs zo gehoorzaam was dat Hij voor onze 
zonden Zijn leven offerde opdat wij tot leven zouden komen, eeuwig leven. Met U. 
Here God, help ons ook in het gehoor geven aan uw opdracht om mensen op U te wijzen. 
Moge het alles zijn tot uw eer en hun en ons geluk. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen-8:1-2
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen-8:1-2
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Koningen-5:1-19
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Korintiers-15:45


zaterdag 28 september 2019

Afgelopen zondag sprak Peter Kos over 2 Koningen 5:1-19 (NBV), de geschiedenis van Naäman. 
Titel van de overdenking: Als God je iets vraagt…

Als God je iets vraagt… Anders gezegd: als we (gaan) verlangen om God te zoeken om Wie Hij 
is, en Hij toont ons Wie Hij is en vraagt ons iets concreets te doen in overgave en gehoorzaam-
heid…. wat is onze reactie dan: God gehoorzamen op Zijn Woord? Of… gaan we beoordelen 
naar onze menselijke overwegingen en NIET gehoorzamen, zoals aanvankelijk Naäman?

Peter wees ons op: éérst gehoorzaamheid, daarna de zegen. Het wordt niet voor niets gelóóf 
genoemd en bidden/gehoorzamen in vertrouwen! Gods antwoord kan anders uitpakken dan je 
hoopte, maar wel op een manier waar je mee kunt omgaan en die God eert; het draait immers 
om Hem. Peter noemde als voorbeelden daarvan Mozes (40 jaar in de woestijn, maar mocht 
niet het beloofde land in (later wel met Jezus en Elia op de berg!) en Paulus die drie keer bad 
om genezing, waarop God antwoordde: “Mijn genade is u genoeg.”

Als God vraagt, kunnen we gaan, in gehoorzaamheid. We hoeven het niet alleen te doen. 
*** 
Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag? 

Minstens acht mensen hebben deelgehad aan de geschiedenis van de genezing/bekering van 
Naäman: het meisje, haar meesteres, Naäman zelf, zijn koning, de koning van Israël, Elisa, de 
dienaren van Naäman. Heb je zelf weleens meegemaakt dat je een van meer mensen was die - 
ieder op eigen manier - een schakeltje in het verhaal was? Wat dacht je toen je daarachter 
kwam? 

Naäman had er grote moeite mee aan de opdracht van Elisa te voldoen omdat hij er niets van 
begreep. Kun je voorbeelden uit jouw leven noemen die daar wel op lijken? Wat heb je nodig 
om God te volgen als je dingen niet begrijpt? Wie of wat kan jou daarbij helpen?

Peter gaf als boodschap voor ouders mee: ‘leer je kinderen de waarheid over God, deel je 
kennis over God, over Jezus, laat zien wie God voor je is. Wie weet spreken ze ooit op een dag, 
vanuit een diep Godsbesef, tegen iemand woorden die levensveranderend zijn.’  
Is dit iets wat in jouw leven speelt (ook buiten gezin)? Hoe ga je daarmee om? 

Naäman moest er wat voor overhebben om van zijn onreinheid af te komen; is er iets in je 
leven dat je naar beneden haalt, God oneer aandoet? Wat heb jij er voor over om van jouw 
onreinheid af te komen? 
***
Morgen spreekt Wigle Tamboer over 1 Petrus 1:23 - 2:3 (BGT). 
Titel van de overdenking: Wat we kunnen leren van baby’s...

GELOVEN BEGINT THUIS 
Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en 
jongeren van morgen, 29 september 2019. 
Peuters: Het verloren schaap, Lukas 15: 4-7
Kleuters: De schepping: licht en donker, hemel en water, Genesis 1: 1-8
Middenbouw: Gods belofte aan Noach en alle mensen, Genesis 6-9 
Bovenbouw: Mozes in Egypte, het volk gaat veilig door de zee, Exodus 14:15-31
X-pact: Gebed; de Bergrede, Matteüs 5-7

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Petrus-1:23
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-5
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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.


