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maandag 30 september 2019 

Wat we kunnen leren van baby’s...

Laat je hart een voorraadkamer voor Gods woord zijn

Psalm 23:3: 'Hij verkwikt mijn ziel' (HSV ) - 'Hij geeft mij nieuwe kracht' (NBV) 

'Eerst dit' is de naam van een podcast van de EO die ik graag hoor. Een dagelijkse overdenking 
die 'je elke dag helpt om te ontdekken wat Jezus volgen betekent.' Ja, want Jezus volgen, hoe 
doe je dat, of als je het anders wilt invullen: hoe voed je je verlangen naar God? En als je dat 
verlangen nog niet hebt, hoe vind je dat dan? De Bijbel, als woord van God voor ons geeft ons 
talloze aanwijzingen. Vandaag wil ik dat eens doen vanuit Psalm 1. Dat is niet zomaar de eerste 
psalm. Dit openingslied helpt ons om de juiste houding te vinden bij het lezen van de psalmen 
en misschien ook wel bij het lezen van de Bijbel.

Het gaat hier om 'twee wegen', die van de rechtvaardige en de goddeloze. In de Willibrord-
vertaling staat boven de psalm: 'de man die gekozen heeft'; de psalm stuurt aan op een keuze. 
Niet wie je bent, maar waar laat je je door beïnvloeden, waar vul je je gedachten mee? In het 
begin staat een waarschuwing: 'Ga niet mee met wie kwaad doen.' (de negatieve keuze), zo 
komt de positieve keuze sterker naar voren: 'Verdiep je in de wet' (zijn gehele woord). Ben je op
zoek naar echt geluk, dan is de raad uit deze psalm: 'Volg zijn aanwijzingen'. 

Verdiepen (en daarin ook vreugde vinden) is ook te vertalen met: overdenken, hardop 
sprekend overwegen, mediteren of memoriseren. Waarbij mediteren is: luisteren naar God, en 
memoriseren: herkauwen, telkens weer herhalen van Gods woorden. 
We zijn er niet meer zo vertrouwd mee om een psalmvers uit het hoofd te leren. Toch is 
memoriseren, teksten uit je hoofd leren een van de middelen die je kunt gebruiken om Gods 
woord diep in je hart te laten indalen. Daarnaast kun je ook mediteren over Gods woord. John 
Piper zegt het zo: “Gebed is ons antwoord aan God in vertrouwen op zijn Geest, meditatie is 
ons antwoord in vertrouwen op zijn Woord”. Mediteren van Gods woord is overpeinzen totdat 
je God ziet op de manier waarop de bijbelschrijvers God zagen, namelijk als kostbaar, 
waardevol, begeerlijk (zie 1 Petrus 2:6-7). 

Er is nog iets anders wat deze psalm wil laten zien. Door meditatie en memorisatie (lijkt een 
nogal passieve bezigheid) zullen we gaan vruchtdragen (actiegericht). M.a.w.: als we onze ziel 
voeden met kostbare schatten zullen we als vanzelf vruchtdragen. Jesaja 55:11 geeft dat 
prachtig weer in de volgende tekst: 'Zo zal Mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat, het zal 
niet vruchteloos tot Mij weerkeren en doen wat Mij behaagt.'

Gods woord is levend, krachtig en geeft inzicht in onszelf en meer nog in wie God is. Zo zal ons 
verlangen naar God gevoed en gestuurd worden door zijn eigen Woord.

Vraag
Op welke manier kunnen het memoriseren en mediteren van de Bijbel een grotere plek in je 
leven krijgen?

Gebedssuggestie 
Heer, schenk mij steeds meer honger naar U. 
(Tip voor verdieping: lees Psalmen 19:1-15;119:105-112 en Hebreeën 4:1-13) 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Hebreeen-4:1-13
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-119:105-112
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-19:1-15
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Petrus-2:6-7
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-1
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-23:3


dinsdag 1 oktober 2019 

Wat we kunnen leren van baby’s...

Proeven van de goedheid van de Heer 

En verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor 
groeit en uw redding bereikt. U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is? (1 Petrus 2: 2-3)

In moedermelk zit precies datgene wat de baby nodig heeft. Het is zo samengesteld dat de 
baby precies op de juiste tijd de juiste voedingsstoffen binnenkrijgt. Dat alleen al is een 
wonder! In de bijbeltekst uit 1 Petrus staat dat wij mogen verlangen naar de zuivere melk als 
pasgeboren baby’s. Ik probeer me voor te stellen waarmee dat verlangen voor ons als 
volwassenen te vergelijken is. Dat ik iets zo graag wil hebben dat ik het op een krijsen zet 
wanneer ik het niet krijg. Ik zou eerlijk gezegd geen antwoord kunnen geven op de vraag of er 
iets in de wereld is waar ik zo naar verlang dat hetzelfde is als een baby die naar moedermelk 
verlangt. Ik ken wel het gevoel van groot verlangen naar God op de momenten dat ik Hem 
nodig heb. Dan is Hij daar! En dan geeft Hij mij precies datgene wat ik nodig heb, net zoals de 
moedermelk voor de baby. En als dat gebeurt, maakt mijn hart een sprongetje. 

Afgelopen week kwam het intens verdrietige bericht dat de vader van een klasgenootje van 
onze dochter is overleden. Toen ik in de auto zat van mijn werk naar huis vroeg ik aan God wat 
ik zou kunnen doen om woorden van troost te schrijven aan de moeder. Ik vind dat ontzettend 
moeilijk en ik zat er echt mee, juist omdat ik haar wilde troosten. ’s Avonds na het eten lezen 
we met de kinderen altijd uit de Bijbel met een bijbeldagboekje voor kinderen erbij. De 
bijbeltekst van die dag uit Openbaring 21 was precies wat ik nodig had! Dit kon ik opschrijven 
aan de familie van de overledene en dit kon ik ook meteen delen met mijn eigen gezin. Op die 
manier mocht ik onze eigen kinderen laten zien hoe God in mijn leven werkt en mochten wij 
samen ondervinden hoe goed de Heer is.

Om over na te denken
Op welke momenten zie jij het goede van de Heer?

Gebed
Heer, open onze ogen voor al het goede dat U ons geeft, zodat we dit kunnen doorgeven aan 
onze kinderen en aan anderen om ons heen. Geef ons het verlangen naar U, zoals een baby 
verlangt naar zuivere melk.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Petrus-2:2-3


woensdag 2 oktober 2019 

Wat we kunnen leren van baby’s...

Gulzig verlangen tot je er vól van bent en blijft

Pasgeboren baby’s verlangen naar melk. Net zo moeten jullie ernaar verlangen om de woorden
van God te horen. Dan kan jullie geloof groeien, en dan worden jullie gered. Want als je Gods 
woorden hoort, dan weet je hoe goed de Heer is. (1 Petrus 2:2-3 BGT)

Wat we kunnen leren van baby's... Het eerste waaraan ik dacht was: schreeuwen kan helpen 
als je iets per se wil hebben... Maar daarna kwam er gelukkig een meer christelijke gedachte 
naar boven: zorgzaamheid, voor mensen, dieren en dingen die hulp nodig hebben of zelfs niet 
zonder hulp kúnnen. Zoals een baby; hoe mooi en onvoorstelbaar kundig 'ontworpen' ook, 
zonder hulp van buitenaf redt 'ie het niet. Ja, zorgzaam zijn is een mooi bijbels levensprincipe. 
Beseffen dat hulp nodig is, is een goed begin, zowel van hulp geven als van hulp vragen. 

Een baby heeft voeding nodig en laat dat wel horen ook. Maar de baby 'vraagt' niet om voedsel
omdat hij wil groeien, maar omdat ie honger heeft. Het is de honger en de dorst die hem doet 
voelen dat er hulp van buiten nodig is, voeding! (En liefst nu...) En hoe beter de voeding, hoe 
meer kans op een gezonde groei. Zou dat beginsel minder gelden voor ons geestelijk leven? 

De bijbellezing roept ons op om te verlangen naar het Woord van God, dat spreekt van redding 
en ons doet groeien in het besef dat God goed is. Onvoorstelbaar goed. Petrus is er duidelijk 
vol van en het is natuurlijk niet voor niets dat genade in zijn eerste brief een belangrijk thema 
is. Genade, onverdiende gunst... tot onze ééuwige - geredde - bestemming! (Tip: lees vandaag 
eens aandachtig het hele eerste hoofdstuk van 1 Petrus.)

'Verootmoediging voor Gods aangezicht' kwam de eerste weken in dit nieuwe seizoen een 
aantal keren voorbij. Verootmoediging, onszelf nederig opstellen in het besef wie en hoe God is
en wie en hoe wij zijn. Je dan nederig voelen lijkt me niet geheel onlogisch... Nederigheid is 
overigens wel een lastig woord. Het heeft iets van kleins in zich, maar dat is slechts ten dele 
waar. Hoe nederig we ook zijn, laten we nóóit vergeten dat als we Jezus hebben aangenomen 
als onze Redder en Verlosser, we kind van God zijn! 

Om over na te denken
Kind van God, alle reden om je niet klein te voelen (!), maar ook alle reden om je nederig te 
voelen omdat je voor je redding en verlossing volledig afhankelijk was van een ander, de Ander.
Hoeveel we ook kunnen, onszelf redden konden we niet. Hij deed het. Is er een betere reden 
om naar Hem te verlangen, te hongeren en te dorsten naar Hem en dicht bij Hem te willen 
leven? Hoe graag zal Hij dat in ons willen zien! 

Vraag: als Jezus je Redder en Verlosser is, hoe houd je dan het verlangen zo sterk als in het 
begin of hoe zie je kans het verlangen naar Hem te laten dóórgroeien waardoor we meer en 
meer kunnen veranderen naar hoe Hij ons bedoeld heeft en Hem de eer kunnen geven? 

Gebedssuggestie 
Heer, ik heb U nodig en wil me meer en meer en nóg meer focussen op wie U bent. Dank dat 
uw Woord en uw schepping meewerken om te laten zien hoe groots en goed U bent.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Petrus-1
https://www.debijbel.nl/bijbel/BGT/1-Petrus-2:2-3


donderdag 3 oktober 2019

Wat we kunnen leren van baby’s...

Lees je Bijbel, bid elke dag…

Ook op die dag knielde hij en bad hij tot zijn God. (Daniël 6: 11b)

Veel mensen die tot een radicaal geloof in Jezus komen, lezen de Bijbel in een mum van tijd 
helemaal uit. Daarna vaak nog een keertje van achter naar voren en ik heb ook gehoord dat de 
Bijbel helemaal wordt overgeschreven. Een kinderliedje als ‘lees je Bijbel, bid elke dag’ hebben 
zij niet nodig. Deze mensen veranderen razendsnel want Bijbellezen en bidden maakt een 
ander mens van je. De rol van God in je leven wordt er steeds groter van. 

De Bijbeltekst boven dit stukje komt uit het Bijbelboek Daniël. Daarin staat dat het bij wet 
verboden was om te bidden en niemand te vereren dan de koning alleen. Dat Daniël het toch 
doet is voor hem de normaalste zaak van de wereld, ook al brengt dat hem direct in 
levensbedreigende problemen. De rol van God in het leven van Daniël is enorm, ook al heeft 
zijn leefwereld helemaal niets met God. 

Onze leefwereld lijkt wat dat betreft op die van Daniël. De rol van God lijkt om je heen klein. 
Voor jou als christen is het soms roeien tegen de stroom in. En hoe hard je ook roeit, voor je 
het weet vervagen de verschillen tussen jou en je niet-christelijke leefwereld. 

Als iemand tot bekering komt of wordt wedergeboren, wordt het leven van Gods Zoon in hem 
geboren. Het gebed is de manier waarop Gods leven in ons wordt gevoed. Volgens Bijbelse 
opvattingen is gebed de manier voor ons om God zelf beter te leren kennen. Door gebed wordt
God steeds groter, en jij dus kleiner. 
Gebed verandert de situatie waarin je zit soms helemaal niet, maar verandert wel altijd jouw 
hart. God wordt groter. En omdat jouw hart verandert, verander jij. Je kunt anders naar de 
situatie kijken en die misschien ook veranderen. 

God leren kennen door gebed én door Bijbellezen is van essentieel belang voor een christen. 
Bid voor die dingen waar je je geen raad mee weet. Wees open en eerlijk tegenover God en 
vertel Hem alles, inclusief je problemen. Lees je Bijbel want ook dat is voeding voor God die in 
jou leeft. Bij mensen die net tot geloof komen zie je het gebeuren. Gulzig als een baby om het 
nieuwe Leven in hen te laten groeien. 

‘Lees je Bijbel, bid elke dag. Dat je groeien mag’. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Daniel-6:11


vrijdag 4 oktober 2019 

Wat we kunnen leren van baby’s...

Als bloemen 

Mensen zijn zo zwak als bloemen in het gras. Gras verdroogt, bloemen gaan dood, en mensen 
zullen sterven. Maar de woorden van de Heer blijven eeuwig bestaan. (1 Petrus 1:24,25 BGT) 

De laatste tijd heb ik het aan veel mensen verteld: ik houd van bloemen. Het liefst zorg ik 
ervoor dat er verse bloemen in de vaas staan en dat er elke dag genoten kan worden van al dat 
moois. 

Terwijl ik dit schrijf staan er twee grote vazen met gladiolen en een grote vaas met 
artisjokken in onze huiskamer. De gladiolen kocht ik toen het vooral nog groene stelen waren, 
maar uit ervaring weet ik dat hier de mooiste bloemen uit komen. Niet alleen aan de 
bovenkant, maar over vrijwel de gehele lengte. In elk stadium vind ik dit prachtig, maar – hoe 
goed ik ook voor deze bloemen zorg – ik weet dat ze niet zo mooi zullen blijven. Vroeg of laat 
verdwijnen ze allemaal in de groenbak, maar gelukkig heb ik gewoonlijk ver daarvoor nog wat 
foto’s gemaakt. Zo kun je een bloemenverzameling aanleggen die niet snel verwelkt. 

De artisjokken zijn apart. Dat wil zeggen, ze bloeien ieder voor zich maar vormen samen toch 
één geheel. Daar zit ongetwijfeld een geestelijke les in. De bloemen hebben grote knoppen die 
wel wat op groene ananassen lijken. Als ze opengaan krijgen ze paars haar, je gelooft het 
misschien niet – maar google zelf op afbeeldingen of bezoek de bloemenhandel. 
Tot zover de bloemenreclame. Maar ik heb niet alleen goed nieuws. Bloemen zijn feitelijk al ten
dode opgeschreven zodra ze worden losgesneden. Ze mogen dan nog niet eens in volle bloei 
zijn, ze kunnen nog behoorlijk groeien in de vaas, maar hun einde staat vast. Ook daar zit een 
geestelijke les in. 

Om over na te denken 
We weten dat onze tijd beperkt is. Toch willen we groeien en bloeien tot eer van God. 
‘Carpe Diem’* en ‘Memento Mori’** staan feitelijk samen in één vaas. De vraag is wel of je 
voldoende water en voeding tot je neemt. Maar dit is het Goede Nieuws: het levende Woord 
van God blijft altijd bestaan. Hij roept ons om op een dag voor zijn Aangezicht te staan. We 
zullen dan samen zo perfect mooi zijn dat we er een eeuwigheid van kunnen blijven genieten.  

Gebed 
Vader, wat U doet is perfect. En waar. En mooi. Voor eeuwig. 

*pluk de dag 
**bedenk dat je sterfelijk bent 

https://www.debijbel.nl/bijbel/BGT/1-Petrus-1:24-25


zaterdag 5 oktober 2019

Afgelopen zondag mochten we in De Meerkerk kinderen opdragen. Wigle Tamboer sprak over 
'Wat we kunnen leren van baby’s...' We lazen 1 Petrus 1:23 - 2:3 (BGT)

In de eerste brief van de apostel Petrus speelt met name genade een belangrijke rol. Gods 
genade die niet alleen voor onze redding (eeuwige behoudenis) zorgt, maar ook goed nieuws is
voor ons leven hier en nu en de manier waarop wij daaraan inhoud kunnen geven. Petrus 
spreekt o.a. over 'God die in zijn grote barmhartigheid ons opnieuw geboren heeft doen 
worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij mogen leven in hoop' 
en over 'een onvergankelijke, ongerepte erfenis die ons staat te wachten'. Hét goede nieuws!

Wigle legde deze zondag de nadruk op het eerste part van de Meerkerk Schijf van Vijf: het 
Woord. Gods Woord: een levensbron waarvan we de goedheid ook in ons leven kunnen 
ontdekken. Een goedheid die als je de smaak te pakken hebt, naar meer smaakt.

En wat we van baby's kunnen leren, lezen we in 1 Petrus 2:2-3 BGT: Pasgeboren baby’s 
verlangen naar melk. Net zo moeten jullie ernaar verlangen om de woorden van God te horen. 
Dan kan jullie geloof groeien, en dan worden jullie gered. Want als je Gods woorden hoort, dan 
weet je hoe goed de Heer is. 
*** 
Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag? 

De BGT schrijft in het laatste vers van de lezing: Als je Gods woorden hoort, dan weet je hoe 
goed de Heer is. De NBV zegt: U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is.
Neem eens tijd om over die twee verschillende vertalingen na te denken; op welke manier(en) 
heb jij de goedheid van de Heer ervaren? 

Bij het verlangen naar aardse zaken, kun je al gauw denken aan reclames, verhalen van buren, 
internetopzoekmogelijkheden, allemaal dingen die er graag aan meewerken om ons ermee 
bezig te houden. Pas als we die (ver) naast ons neerleggen, lijken we onze gedachten er weer 
vanaf te kunnen krijgen. Hoe gaan wij om met het begeren van aardse en geestelijke zaken?  
Wat leggen wij naast ons neer en wat niet? 

NB. Om de context van het aanvaarden en gehoorzamen van het goede, kostbare en zoete 
Evangelie beter te begrijpen is het goed heel 1 Petrus 1 te lezen, als het kan in verschillende 
vertalingen.
***
Morgen spreekt Joop Strietman over 'Geloof dat werkt...' Bijbellezing: Johannes 3:14-16 (NBV).

GELOVEN BEGINT THUIS 
Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en 
jongeren van morgen, 6 oktober 2019. 
Peuters: De kostbare parel, Matteüs 13:45,46
Kleuters: De schepping: zee en land, bomen en planten, zon, maan en sterren, Genesis 1: 9-19
Middenbouw: Bij God zijn alle dingen mogelijk, wat Hij belooft, doet Hij. 
Abrahams roeping (Genesis 12, 15, 18 en 21)
Bovenbouw: Woord; Psalmen, God is koning, psalm 97
X-pact: Zending; Markus, Koninkrijk van God

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Marcus-1
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-97
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis-21
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis-18
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis-15
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis-12
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis-1:9-19
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-13:45-46
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Petrus-1
https://www.debijbel.nl/bijbel/BGT/1-Petrus-2:2-3
https://www.debijbel.nl/bijbel/BGT/1-Petrus-1:23


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.
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