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maandag 28 oktober 2019 

We zijn tot inzicht gekomen...

Geestelijke lessen meer dan aards

Als uw woorden opengaan, is er licht en inzicht voor de eenvoudigen. (Psalm 119:130) 

Toen mijn vrouw tegen onze kleindochter van drie vertelde dat ze het knap vond wat ze al kon, 
antwoordde zij: “Ik kan alles wat ik weet.” Mooi gezegd, maar anders gezegd is het ook een 
goede geestelijke les: je zult kennis moeten opdoen om inzicht te krijgen en het goed te 
kunnen toepassen. Er zijn nog niet veel wijsheden van mijn kleindochter waaraan ik me 
vastklamp, maar het begin is er. Niet voor niets staat Psalm 119:130 boven deze bijdrage. 

Mijn wereldbeeld is gestoeld op het Woord van God, de Maker van alles. Van bladzijde 1 
(Genesis 1:1: God schiep de hemel en de aarde) tot aan de laatste zin (Openbaring 22:21: De 
genade van onze Heer Jezus zij met u allen) en alles wat daartussen zit, waarbij ik zeker ook 
denk aan Handelingen 2:21: 'en zo zal het zijn: al wie zal aanroepen de naam van de Heer zal 
worden gered’. Daar kan geen eigen mening of mening van anderen tegenop! 
Wie kan een beter fundament zijn voor mijn wereldbeeld, en dus voor mijn inzichten en dus 
voor mijn leven, dan de Maker Zelf voor wie niets geheim is of te groot?! Gods Woord is om 
Hem te leren kennen en je vast te houden aan de inzichten die God je daarin geeft. Even voor 
de goede orde: we hoeven beslist niet alles al te weten om te kunnen beginnen, want dan 
zouden we nooit stappen zetten. Terwijl de praktijk leert dat ook daarin veel inzichten liggen. 

Het inzicht waar Paulus over sprak kwam van de lezing van zondag (2 Korintiërs 5: 14-17 
NBG51): 'dat Christus voor allen gestorven is (…) opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf 
zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt.' Daaraan vasthoudend 
voor mijn redding en mijn leven, dacht ik na over andere inzichten die ik in de loop van de jaren
heb opgedaan en die zijn weerslag hadden op mijn (manier van) leven. Zoals: 
- dat ik een lichaam hèb, maar geen lichaam bèn;
- dat mijn ziel met geest verder leeft na mijn overlijden (2 Korintiërs 5:1: tent wordt gebouw); 
- dat God een persoonlijke God is en dat ook in mensenlevens laat merken;
- dat ik kind van God ben, wat anderen ook van mij vinden en ik me dat niet laat afpakken;
- dat wij God en Zijn Geest niet kunnen sturen of leiden, maar Hij ons wèl als wij Hem toelaten;
- en aangaande de doop: dat mijn doop nog méér was dan een persoonlijke stap in geloof en 
een getuigenis, namelijk ook: het voorbeeld volgen van Jezus en de eerste christenen en het 
worden tot één Geest en één lichaam, met God en de gemeente. Bij mijn doop was mij dat 
laatste mij niet duidelijk. Ik zag het aan 1 Korintiërs 12:13: 'Wij zijn allen gedoopt in één Geest 
en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt.' 
NB. Wat doop betreft: vanavond is er om 19:45 uur een doopstudie in De Meerkerk. Niet alleen
voor aankomende dopelingen maar voor iedereen die openstaat voor nieuwe inzichten. 

Om over na te denken Waar vind jij als christen een ijkpunt in alle 'inzichten' die over ons 
worden uitgestrooid? Tot welke inzichten ben jij gekomen en hoe had dit invloed op jou? 

Gebedssuggestie 
Heer, leer mij tot de juiste inzichten te komen en van U uit daarmee mijn leven te leiden. 
Overeenkomstig uw wil. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Korintiers-12:13
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dinsdag 29 oktober 2019 

We zijn tot inzicht gekomen...

Rust om tot inzicht te komen

Om tot inzicht te komen, is er een bepaalde mate van rust nodig, rust en tijd voor God. Met 
een druk gezin, werk en sport is het lastig om een rustig plekje te vinden. Een fysieke plek in 
huis waar het rustig is, maar ook een rustige plek in m’n hoofd. 

Dat laatste is nog wel het moeilijkst voor mij als control freak die houdt van to-do lijstjes maken
en de mobiele telefoon altijd bij de hand heeft. Wat mij enorm helpt, is mezelf toespreken en 
tegen mezelf zeggen dat ik het belangrijkste eerst wil doen. De rust die ik zo hard nodig heb, 
zoek ik bij God. 

In de tekst van deze week uit 2 Korintiërs 5 staat in vers 14 t/m het eerste stuk van vers 16: 
Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle 
mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven opdat de levenden niet langer voor 
zichzelf zouden leven, maar voor Hem die voor de levenden is gestorven en opgewekt. Daarom 
beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld.

Wat mij opvalt in deze tekst is de actieve vorm waarin het geschreven staat. Dat de oorsprong 
van wat onze drijfveer is in het leven, de liefde van Christus is. Deze liefde bewerkstelligt dat we
niemand beoordelen volgens de maatstaven van deze wereld. 

Vooral de zin over het beoordelen van anderen raakte mij. In mijn eigen leven heb ik heel vaak 
een oordeel over alles gehad, dat maakte het leven overzichtelijk, waarbij uiteindelijk iedereen 
in een hokje past. Maar ik ben tot inzicht gekomen dat de enige die oordeelt over mensen, God
is. Dit inzicht heeft mij zoveel rust gegeven. Ik hoef niet over alles een mening te hebben of een
oordeel. God is degene die oordeelt en daarin is mijn mening totaal onbelangrijk. 
Wat een bevrijdend inzicht is dit voor mij geweest. Als je drijfveer de liefde van God is en je op 
die manier kijkt naar mensen om je heen, dan neemt vanzelf de behoefte af om te oordelen, 
omdat de liefde van God deze plaats ingenomen heeft. 

Om over na te denken
Durf jij het aan om vanaf nu niemand meer te beoordelen volgens de maatstaven van deze 
wereld?

Gebed
Heer, dank U voor inzichten die U ons geeft door uw woord. Iedere dag opnieuw. Dank U voor 
uw liefde. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Korintiers-5:14


woensdag 30 oktober 2019 

We zijn tot inzicht gekomen...

Een betrouwbare boodschapper

'Wat ons drijft is de liefde van Christus.' (2 Korintiërs 5:14)

Een mij onbekende prediker begon zijn toespraak met deze opmerking: “Jullie kennen mij niet 
en mijn boodschap, daarom vraag ik je een gunst: toets alles wat ik zeg aan het Woord van 
God.” Zodat zijn woorden blijken te zijn geïnspireerd en bekrachtigd door de Bijbel.

Paulus is in de brief aan de Korintiërs bezig zich te verdedigen tegenover dwaalleraars. De 
waarheid van zijn boodschap staat op het spel. We krijgen in 2 Korintiërs 5 en 6 een unieke kijk 
in Paulus' verdediging en wat hem maakt tot een betrouwbare ambassadeur.

Ten eerste geeft hij inzicht over de inhoud van zijn boodschap. De kern is: God heeft ons door 
Christus verzoend met Zichzelf. Paulus doet dat op een nuchtere wijze, zonder te pronken met 
zijn bovennatuurlijke ervaringen. Verzoening is: een voorheen vijandige relatie is overgegaan in
een vriendschappelijke. Door Gods initiatief en onze reactie daarop. Die boodschap van 
verzoening is aan Paulus als Gods ambassadeur toevertrouwd. Dat is zijn tweede punt, hij is als 
het ware 'de mond van God', hij vertegenwoordigt God bij ons, spreekt namens Hem en uit 
autoriteit van Hem. Het is God zelf die door Paulus ons oproept die verzoening aan te nemen. 
Ten derde toont Paulus aan dat hij dat niet in zijn eigen voordeel deed. De dwaalleraars waren 
uit op eer van mensen en stonden zich voor op uiterlijke dingen (5:12). 
Paulus' verkondiging kenmerkt zich door: 
- volharding te midden van moeilijkheden (2 Korintiërs 6:4b-5)
- gaven van de Geest en de kracht van God (2 Korintiërs 6:7; zie ook 4:7) 
- hij had te maken met tegengestelde reacties: gevierd of gesmaad, zoals dat ook bij Jezus 
gebeurde (2 Korintiërs 6:8-10). Paulus' zelfverdediging was niet zoals de sofisten (dwaalleraars) 
het deden, die probeerden te imponeren en te pronken met uiterlijke dingen. Juist uit Paulus' 
beschrijving als dienaar van God blijkt dat hij uit Gods kracht gewerkt heeft, misschien juist wel 
eigen zwakheid voelend. Zo kwam de boodschap tot eer en glorie van God. 

Paulus overtuigde niet alleen met woorden, ook zijn leven was een getuigenis. Had Jezus niet 
gezegd dat een leerling niet boven de Meester zou staan? (Matt. 10:24-25) Zijn boodschap was 
betrouwbaar en alle aanneming waard omdat hij een getrouwe gezant was van zijn Meester.

Hoe komen wij tot het aanvaarden van de boodschap, tot het juiste inzicht? Ook voor ons 
mogen de nuchtere feiten wegen: is de boodschap in overeenstemming met heel de Schrift? En
ten tweede: is de brenger van de boodschap betrouwbaar? Jezus zei: “Aan de vruchten kennen 
jullie de boom, een goede boom brengt goede vruchten voort, een slechte brengt slechte 
vruchten voort.” (Matteüs 12:33) Aanvaarden is ook aannemen van de boodschap, onze eigen 
reactie in antwoord op Gods aanbod.

Gebedssuggestie 
Wat een genade, Heer, dat U ons de Bijbel in handen heeft gegeven en uw Geest om ons uw 
waarheid door middel van uw dienaren bekend te maken. 'Moge de woorden van mijn mond 
en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn.' (uit Opwekking 59) 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-12:33
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-10:24-25
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Korintiers-6:8-10
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Korintiers-4:7
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Korintiers-6:7
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Korintiers-6:4-5
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Korintiers-5:12
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Korintiers-6
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donderdag 31 oktober 2019

We zijn tot inzicht gekomen...

Paulus Jacobus

Door uw geloof in Hem bent u gered en dat komt door zijn genade. Dat is niet uw eigen 
verdienste, maar een geschenk van God. Niemand zal zich erop kunnen beroemen het zelf 
gepresteerd te hebben. (Efeziërs 2:8-9 Het Boek)

Het is wel duidelijk dat geloof alleen niets te betekenen heeft. U moet het ook laten blijken uit 
wat u doet. Geloof dat niet uit daden blijkt, is geen geloof, het is dood en zinloos. (Jakobus 
2:14-17 Het Boek)

Als er een kind verwacht wordt, komen er allerlei vragen op. De vraag of er een jongen of een 
meisje op komst is blijft tegenwoordig niet altijd onbeantwoord – nu wordt hier door 
aanstaande ouders vaak een afzonderlijk momentje van gemaakt: een ‘gender reveal party’.

Zelf vond ik het leuk om juist niet te weten of er een jongen of meisje op komst was. We lieten 
ons driemaal verrassen en werden na één jongen ook nog gezegend met twee meisjes. Daar is 
niets vanzelfsprekends aan, het is een buitengewoon wonder en een voorrecht wanneer je dit 
mag meemaken.

Een andere vraag die zich tijdens de zwangerschap aandient heeft betrekking op de 
naamgeving. Vroeger was dat minder ingewikkeld, men ging er vaak vanuit dat een kind 
vernoemd zou worden. In mijn ouderlijk huis is dit ook gebeurd, maar omdat er acht kinderen 
kwamen was er wel wat te kiezen. Bij mij viel de keuze op Paulus Jacobus (ik ben met die 
tweede naam een beetje vernoemd – naar mijn moeder die Jacoba heette). 

Het is goed om ook stil te staan bij de betekenis van namen. Dat heb ik ook gedaan. Paulus 
betekent ‘klein’ of ‘nederig’. Qua lichaamslengte klopt dat in elk geval redelijk. Jacobus 
betekent volgens de bijbelse uitleg ‘hielenlichter’ (al is er ook een vertaling: ‘hij zal 
beschermen’ mogelijk). 

Je kunt je afvragen of de combinatie van beide namen wel zo’n gelukkig resultaat oplevert: 
kleine hielenlichter / bedrieger. Maar… dat hebben mijn ouders vast niet willen zeggen met 
mijn namen. Hoop ik.

Paulus benadrukt het belang van geloof en genade – zie de eerste tekst hierboven. Jakobus 
wijst erop dat geloof zinloos is als er geen goede daden uit voortkomen. Die betekenis heb ik 
zelf omarmd en van toepassing verklaart op mijn namen. Gered uit genade om goede werken 
te doen. Daar kan je de wereld mee in!

Gebed
U kent onze naam. U weet wie wij werkelijk zijn.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Jakobus-2:14-17
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Jakobus-2:14-17
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Efeziers-2:8-9


vrijdag 1 november 2019 

We zijn tot inzicht gekomen...

Adelaar en struisvogel?

Maar mensen die op de Heer vertrouwen, krijgen nieuwe kracht. Zij lopen zonder moe te 
worden. Zij rennen zonder te struikelen. Ze zijn zo sterk als een adelaar, die vertrouwt op zijn 
krachtige vleugels. (Jesaja 40:31)

Dit Bijbelgedeelte gaat over de adelaar. Het karakter en gedrag van deze grote roofvogel 
spreekt velen van ons aan. Ze hebben een hele scherpe blik, hebben overzicht op alles. Als je ze
ziet vliegen, sta je even stil om er vol bewondering naar te kijken. 

Jesaja spreekt hier tot de ballingen in Babel die onder de indruk waren van de Babylonische 
goden. Hij roept hen op om zich heen te kijken naar de machtige schepping van God. (Jesaja 
40:12-26)
Net als de ballingen in Babel kun je makkelijk je focus op God verliezen. We moeten zoveel. 
Onze agenda’s zijn zo vol dat er voor God maar weinig overblijft. 

De rustige adelaars zijn zo anders dan struisvogels. Die kunnen zo hard lopen en werken dat ze 
op een gegeven moment hun thuis vergeten en daar helemaal geen last van lijken te hebben. 
Als struisvogels ergens van schrikken slaan ze op tilt. Ze gaan ervan door, maar rennen zo hard 
dat ze niet meer kunnen stoppen. Uiteindelijk lopen ze zich dood. Je kunt het bijna 1-op-1 
vergelijken met een burn-out. 

Nee, dan de adelaar. Een vogel die rustig vliegt op de thermiek van de lucht. Zonder veel 
moeite beweegt hij zich voort. Je kunt hard werken zonder dat het je veel energie kost. Een 
arend leert zijn jongen vliegen door ze los te laten. Maar hij houdt ze in het oog en als het 
misgaat, dan is hij er snel bij en vangt ze op. 

God geeft ons de vrijheid om te vliegen, te leven, door ons los te laten. En Hij geeft ons een 
heldere ‘opdracht’ mee: ‘Vertrouw op Mij’. Door je steeds op God te focussen, je leven te 
richten op Hem, krijgt je leven de rust en het overzicht van de adelaar. En de adelaar lijkt ook 
op God die ons steeds in de gaten houdt en ons opvangt als het moet. 

Om over na te denken
Waar lijkt jouw leven op een adelaar? En waar op een struisvogel? Schrijf het eens op in 2 
kolommen. Welk inzicht levert het je op? 

Gebedssuggestie
Dank U, Heer, dat zelfs uw schepping ons inzicht geeft om op een gezonde manier te leven. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Jesaja-40:12-26
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Jesaja-40:12-26
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Jesaja-40:31


zaterdag 2 november 2019

Afgelopen zondag sprak Wigle Tamboer over 2 Korintiërs 5:14-17 (NBG51). Titel: We zijn tot 
inzicht gekomen...

Want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat één voor allen 
gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet 
meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt. Zo 
kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Indien wij al Christus naar het vlees gekend
hebben, thans niet meer. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is 
voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. 

Anders gezegd: omdat wij tot het inzicht zijn gekomen dat Jezus voor allen is gestorven, 
worden wij gedreven door de liefde van Christus en laten wij ons niet (meer) leiden door onze 
menselijke inzichten (zoals ook Paulus voor zijn bekering) maar naar de geestelijke, ware 
wijsheid. Dat inzicht verandert mensen tot kind van God, nu misschien nog beperkt zichtbaar, 
maar straks bij God volkomen. 

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

Welk deel of woord van bovenstaande bijbeltekst komt met name bij je binnen? Waarom?

Hoe zou jij het inzicht omschrijven waardoor jij tot geloof bent gekomen? Hoe kwam je tot dat 
inzicht en wat veranderde daardoor in jouw denken, spreken en omgaan met God en naasten?

Wij kennen vanaf nu niemand naar het vlees, zegt Paulus, want de liefde dringt ons... Neem 
eens tijd om daar wat dieper over na te denken.

***
We zien uit naar Tomas Sjödin die morgen in De Meerkerk spreekt. Sjödin is schrijver, pastor, 
spreker, columnist en bekend van Zweedse radio- en tv-programma's en van zijn boek 'Leven 
vanuit rust', een belangrijk item waarover hij waardevolle en praktische handvatten kan geven. 
Voor meer informatie zie www.meerkerk.nl.

GELOVEN BEGINT THUIS 
Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en 
jongeren van morgen, 3 november 2019. 

Peuters: Het huis op de rots, Matteüs 7: 24-27
Kleuters: Geloofshelden: Mozes door de Rode Zee, Exodus 14
Middenbouw: David: Soms gaat het anders dan je denkt. Thema: De roeping van David, 
1 Samuël 16:1-13
Bovenbouw: Zegen: Mozes in de woestijn; de bouw van de heilige kist, Exodus 25:10-22
X-pact: Gebed: Handelingen, de kracht van gebed

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.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-1
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Exodus-25:10-22
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Samuel-16:1-13
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Exodus-14
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-7:24-27
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Korintiers-5:14-17


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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