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maandag 18 november 2019 

Durf klein te dromen

Kleed u in de liefde

'En bovenal, kleed u in de liefde…' (Kolossenzen 3:14 NBV)

Iedere zondag een kerkdienst, liederen over God en een boodschap waarin we uitgedaagd 
worden in het navolgen van God en aangemoedigd worden in het uitdragen van ons geloof. Er 
zullen mensen zijn die direct uit de voeten kunnen met deze woorden en de volgende dag vol 
enthousiasme aan hun collega of buurman vertellen hoe God aanwezig is in hun leven. 

Maar als ik naar mezelf kijk, ben ik nog steeds op zoek naar een manier om actief mijn geloof 
uit te dragen. Binnen de kerkmuren en op kring is dat voor mij makkelijk. Dat is in een 
vertrouwde omgeving en met vertrouwde mensen. Maar in de ‘normale’ wereld vertellen over 
God? Eerlijk gezegd, vind ik dat een grote stap.

Zoals Patrick ons afgelopen zondag geruststelde, mag het klein beginnen. We mogen leren 
open te staan om te getuigen van ons persoonlijk geloof vanuit bewogenheid voor de ander. 
We hoeven het getuigen dus niet als een ‘must’, een last, te zien. Als ik denk aan ongelovigen in
mijn omgeving, dan gun ik ze het van harte om God te leren kennen en Zijn liefde te 
ontvangen. Vanuit die bewogenheid en met die gun-factor mag ik getuigen.  

Ik moet denken aan het nummer 'For the One' van Brian & Jenn Johnson. (klik hier) In dit lied 
wordt gezongen over het verlangen dat andere mensen God mogen leren kennen. Vooral het 
refrein spreekt mij aan:

Help me to love with open arms, like You do
A love that erases all the lines and sees the truth
So that when they look in my eyes, they would see You
Even in just a smile they would feel the Father's love

We mogen aan God vragen om ons te helpen om met open armen lief te hebben, net als Hij, 
met een liefde die alle belemmeringen uitwist en de waarheid ziet. En dat, als mensen ons in 
de ogen kijken, zij God zullen zien. En dat zij zelfs in een glimlach de liefde van de Vader mogen 
voelen. 

Het mag klein beginnen. We mogen God vragen om ons te helpen, gekleed in Zijn liefde, met 
open armen lief te hebben. En laten we bidden dat mensen zelfs door onze glimlach de liefde 
van de Vader zien. 

Gebedssuggestie
Heer, mag ik gekleed zijn in Uw liefde, zodat ik met open armen mag liefhebben. Amen. 

https://www.youtube.com/watch?v=e_bj6mjUj7k
file:///H:/MEERKERKMAP%202/PddW/PddW%20overzetten%202019/debijbel.nl/bijbel/NBV/Kolossenzen-3:14


dinsdag 19 november 2019 

Durf klein te dromen

Jezus opnieuw ontdekken

“Luister”, zei Hij. “Wie zoʼn kind namens Mij met open armen ontvangt, ontvangt Mij. En wie 
Mij ontvangt, ontvangt God die Mij gestuurd heeft. Want wie het meest nederig is, is pas 
werkelijk groot.” (Lukas 9:48)

In de grotemensenwereld komen heel wat ego’s met elkaar in botsing. We krijgen het slechte 
voorbeeld van wereldleiders die zichzelf ophemelen door anderen te kleineren. We horen over 
mensen die topprestaties leveren maar die ook buiten het werk- of sportveld voortdurend de 
confrontatie zoeken. Ze kunnen kennelijk alleen floreren wanneer ze in het middelpunt van de 
belangstelling blijven en zichzelf ten koste van anderen kunnen verheffen. Dat is niets nieuws, 
het is helaas iets van alle tijden.

De bijbeltekst waar deze overdenking mee begint volgt direct op deze woorden: 'Zij begonnen 
zich af te vragen wie van hen de belangrijkste was. Jezus wist wel wat er in hen omging en liet 
een kind bij Zich komen.' (vers 46, 47) 

Wat moet het voor Jezus moeilijk geweest zijn om te zien dat zijn leerlingen, die zo van dichtbij 
gezien hadden hoe hun Meester leiding gaf, nog steeds terugvielen in oude patronen. Jezus 
wist wel wat er in hen omging, staat erbij. Hij corrigeerde de discipelen met woorden, maar hij 
maakte het nog eens extra goed duidelijk door een kind bij Zich te laten komen en deze kleine 
in het middelpunt van de aandacht te zetten. 
 
Jezus vereenzelvigt Zich met dit ene kind en stelt: “Wie zo’n kind namens Mij met open armen 
ontvangt, ontvang Mij.” Woorden die tot nadenken stemmen. Hoe zien wij kinderen? Hoe 
belangrijk vinden wij alles wat er voor hen wordt gedaan? Moeten zij op de achtergrond 
blijven, rustig zijn en beziggehouden worden… of stellen wij hen – zoals Jezus dat deed – 
centraal?

Denk erover na dat God zijn Zoon niet als een volgroeide, volwassen man naar de aarde zond. 
De Vader nam, vanuit menselijk oogpunt bezien, enorme risico’s door zijn Zoon de hele weg te 
laten gaan: van zuigeling tot volwassen man. De kwetsbare kinderjaren zijn niet overgeslagen, 
ze waren belangrijk voor God en zijn Zoon. 

Wat maakt kinderen zo mooi? Hun openheid, kwetsbaarheid, het grenzeloze vertrouwen dat ze
je kunnen geven. Wanneer we bij onszelf de neiging onderkennen om ‘de baas te spelen’ en 
‘belangrijk te zijn’ doen we er goed aan om te kijken naar een kind. Om Jezus opnieuw te 
ontdekken.

Gebed
Alleen U bent Heer!

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-9:48


woensdag 20 november 2019 

Durf klein te dromen

Verlanglijstje

Ik verlang naar de Heer,
ik wacht op Hem,
ik vertrouw op zijn woorden.
Ik verlang naar de Heer,
meer dan een nachtwaker verlangt naar de ochtend,
naar het licht van de nieuwe dag.
(Psalm 130:5-6, BGT)

In deze tijd van het jaar kun je goed merken dat de dagen korter worden. Al in de middag doe 
ik de verlichting in huis aan. Ik verlang nu al naar de tijd dat de dagen weer langer worden. De 
vergelijking met een nachtwaker in deze psalm spreekt me aan. Hij staat op wacht, maar kan 
moeilijk zien wat er om hem heen gebeurt. Hij verlangt zo naar de ochtend, naar het licht van 
de nieuwe dag.

In de Psalmen kom je het woord verlangen vaker tegen. Het gaat dan niet om verlangen naar 
welzijn of bezit. Het gaat dan om het verlangen naar de Heer. Ook in de psalm hierboven. Dat 
verlangen is zelfs groter dan het door de nachtwaker smachtend uitzien naar de nieuwe 
morgen.

Ik vraag me af wat mijn grootste verlangen is. Wanneer ik jarig ben, vind ik het altijd lastig om 
een verlanglijstje te maken. Ik verlang eigenlijk meer naar de aanwezigheid van familie en 
vrienden dan naar de cadeaus die ze meebrengen. Toch komen mensen niet graag met lege 
handen. Straks met Kerst vieren we de geboortedag van Jezus. Wat zou Hij van ons verlangen? 
Vinden wij het moeilijk om met lege handen bij Hem te komen? Ik geloof dat Jezus’ verlangen 
niet uitgaat naar onze ‘cadeaus’ maar naar onze aanwezigheid. Dat we Hem elke dag opzoeken 
door in Zijn Woord te lezen en door te bidden.

Dan leren we Hem steeds beter kennen. Dan groeit ons verlangen naar Hem. Dan verandert 
ons persoonlijke verlanglijstje misschien wel. Woorden als gezondheid en geluk komen nog wel 
op het lijstje voor. Maar één woord schuift steeds verder op naar boven: Jezus!
Dan is Hij genoeg voor ons. Meer dan genoeg.

Om over na te denken
Als jij een persoonlijk verlanglijstje zou maken, wat zou er dan bovenaan staan?
Wat zou het verlangen van Jezus naar jou toe zijn?

Gebedssuggestie
Zouden de woorden uit Psalm 130 hierboven ook jouw gebed kunnen zijn? Of staat dit nog ver 
van je af. Je kunt ook het volgende bidden:
Heer, U bent belangrijk voor mij, maar mijn verlangen gaat nog zo vaak naar andere dingen uit.
Mag ik U elke dag beter leren kennen? Mag mijn verlangen naar U steeds verder groeien? 
Amen.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-130:5-6


donderdag 21 november 2019

Durf klein te dromen

Leven, groeien en denken naar de mate van geloof

Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te 
wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. En 
word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw 
gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van 
God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan 
hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof zoals God 
die aan ieder heeft toebedeeld. (Romeinen 12:1-3 HSV) 

Ik kan enorm genieten en onder de indruk komen van mensen die in een beroep of bediening 
klein begonnen zijn op de werkvloer en tot grote hoogte zijn opgeklommen. En toch dezelfde 
zijn gebleven en kunnen zeggen dat ze nooit hebben bevroed of gedroomd dat hun eerste 
'werken' tot iets groots zouden leiden. Ik vraag me weleens af of ze het dan wel zouden hebben
aangedurfd. 

Zondag sprak Patrick over 'Durf klein te dromen', een verrassend mooie titel. Wij zijn in de 
tegenwoordige wereld zo van meer, groter en beter, het lijkt inmiddels wel in ons denksysteem 
te zitten. Daarom bestaat het gevaar dat als ik lees over kleine dingen als een mosterdzaadje 
(Matteüs 13:32-33) en vijf broden met twee vissen (Johannes 6), ik in die verhalen vooral zie 
wat daar allemaal uit kan groeien: een knots van een boom waar de vogels in nestelen en 
duizenden mensen die verzadigd worden door 'onze' vijf broden en twee vissen... 
Maar het is natuurlijk vreemd om te denken dat zulke kleine dingen tot zo iets groots kunnen 
worden als Gód het niet zegent en bewerkt. Het is niet voor niets dat veel mensen 
geschiedenissen als de wonderbare broodvermenigvuldiging niet geloven, want menselijk 
gezien kan het ook niet. Maar als je beseft dat Gods wegen, gedachten, liefde, kracht, macht en
plan zoveel groter zijn dan onze mogelijkheden is het niet vreemd ons verlangend uit te 
strekken naar Hem en Zijn nabijheid.

Om over na te denken
In de bijbeltekst bovenaan zegt Paulus dat we niet te hoog van onszelf moeten denken, maar in
bescheidenheid naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Als je geloof
vertaalt met vertrouwen (in de zin van dat je niet alleen gelooft dat Hij bestaat, maar dat je er 
in je leven op vertrouwt dat wat Hij zegt ook waarmaakt), kun je dan zeggen dat hoe meer je 
op God vertrouwt en vertrouwelijk met Hem omgaat, hoe meer je in dat vertrouwen 
medewerker kunt zijn in de mogelijkheden die Hij biedt en waarin Hij meegaat? Heb je 
voorbeelden vanuit je eigen leven waarin dat naar voren kwam/komt?

Gebedssuggestie
Here God, dank dat we in alle kleinheid mogen zien en beseffen dat U het waardevol vindt dat 
wij een bijdrage leveren aan uw koninkrijk en dat dat door U mag groeien naar de mate van 
een levend geloof en vertrouwen in U en uw nabijheid. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-6
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-13:32-33
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen-12:1-3


vrijdag 22 november 2019 

Durf klein te dromen

Kostbaar bezit, meer dan groot 

Want u bent een volk dat aan de HEER, uw God, is gewijd. U bent door Hem uitgekozen om, 
anders dan alle andere volken op aarde, zijn kostbaar bezit te zijn. Het is niet omdat u talrijker 
was dan de andere volken dat Hij u lief kreeg en uitkoos - u was het kleinste van allemaal! 
(Deuteronomium 7:6-7)

Volgens mij heeft God iets met het kleine. Nu is alles en iedereen klein in vergelijking met Hem,
maar als Hij iets wil bewerkstelligen, zien we dat Hij eerder/vaker in zee gaat met mensen die 
besef hebben van hun eigen kleinheid dan met hen die zich boven anderen stellen. God koos 
Israël voor Zijn plan met de hele mensheid. In bovenstaande bijbeltekst lezen we iets van het 
waarom. En als Jezus naar de aarde komt, wordt het onbeduidende Bethlehem als woonplaats 
uitgekozen. (Micha 5:1 zegt daarover: Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s 
geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn 
oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer.) Zo zijn er veel voorbeelden te 
vinden van hoe God iets kleins inschakelt waarmee Hij grote dingen doet.  
Patrick gaf een paar teksten waarin Jezus de grootheid van de kleinen aangeeft. Ik ben daar erg
blij mee. Omdat ik te klein ben voor grote dingen, maar niet te groot voor kleine dingen en ik 
die ook nog in gebed mag brengen. Het is aan God of Hij er meer van wil maken of niet. Het 
verhaal van de vijf  broden en de twee vissen (Johannes 6) laat zien dat Jezus er héél grote 
dingen mee kan doen, maar voor de jongen met het brood was er slechts één ding echt 
belangrijk: geef ik waar Jezus om vraagt of niet? De rest mocht hij aan Jezus overlaten.

Mij geeft dat wel een mate van ontspanning in mijn geloof en mijn leven. Dingen doen en bij 
Hem neerleggen. Uiteraard zie ik uit naar wat God ermee doet - en ik kan er voor op de knieën 
gaan en om sméken - maar de dingen die ik niet kan, mag ik loslaten. Als kleine mens is dat een
verademing. Mijn dromen worden geen nachtmerries. 

Vorige week stond er een artikel in het Reformatorisch Dagblad over 'Afkicken met de Bijbel', 
een programma van Victory Outreach in Rotterdam. Op de digitale editie was een video te zien 
waarop verslaafden en ex-criminelen zingen over de kracht van Gods liefde. Bijzonder: onder 
het toeziend oog van de politie zongen zij: 'Houd mij vast'... Is dat groot of klein? Zou het groot 
of klein zijn als er maar één verslaafde of ex-crimineel door iemand met het Evangelie 
aangesproken was? Zou het groot of klein zijn als iemand van ons een bezoek aflegt bij iemand 
die dat heel goed kan gebruiken? Zou het groot of klein zijn als iemand een kaartje van ons 
ontvangt in een periode dat hij of zij erdoorheen zit? Zou het klein of groot zijn.... ik vraag niet 
verder, het is ook niet aan ons om te oordelen over groot of klein. We kunnen al onze werken 
wel aan Hem overlaten om ermee te doen wat goed is in Zijn ogen. Groot of klein.

Om over na te denken 
Wat zegt het jou dat God in de bijbellezing bovenaan spreekt van 'kostbaar bezit'?

Gebedssuggestie
Here God, dank voor alle dingen door U gegeven, op welke manier dan ook, door wie dan ook 
heen. Dank voor uw zegeningen, ja, dank voor wie U bent. Amen.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-6
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Micha-5:1
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Deuteronomium-7:6-7


zaterdag 23 november 2019

Afgelopen zondag sprak Patrick van der Laan over 'Durf klein te dromen'. Bijbellezing: Psalm 
27:4 (NBV). 

'Durf klein te dromen' is een tegengeluid van wat je vaak hoort, om juist groot te dromen en 
dat na te jagen. Volgens een artikel in het NRC is 'durf te dromen' het slechtste carrière-advies 
ooit. Geldt dat ook voor onze grote christelijke dromen die we kunnen hebben, hoe prachtig en
goed bedoeld deze ook zijn?

De Bijbel spreekt regelmatig over kleine dingen die grote gevolgen hebben. Jezus geeft ons veel
van deze ogenschijnlijke tegenstellingen. Denk aan Johannes 6 (de jongen met wat brood en 
vissen), Matteüs 11:11 (Wie de kleinste is, is in Gods Koninkrijk zelfs groter dan Johannes de 
Doper), Matteüs 13:32 (het mosterdzaadje), Lukas 9:48 (De kleinste onder ons zijn werkelijk 
groot) en Matteüs 25:23 (Als je over een klein bedrag betrouwbaar bent, zul je over veel meer 
aangesteld worden).

Patrick stond stil bij de gedachte dat klein dromen misschien wel het geheim is voor grootse 
dingen. Hij deed dat vanuit psalm 27:4 waarin David maar één ding verlangt: wonen in het huis 
van de Heer alle dagen van mijn leven, om de liefde van de Heer te aanschouwen, Hem te 
ontmoeten in Zijn tempel. 

Wat gebeurt er wanneer dat de basis van ons geloof is? 

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

Grote dromen.... kleine dromen…, welke dingen die je wilt en doet, komen voort uit een 
verlangen? Kun je zeggen uit welk verlangen en hoe dat verlangen invloed heeft op de 
uitwerking? 

Als je je dromen probeert waar te maken, welke rol spelen de woorden van psalm 27:4 daarin?
***
Morgen zijn er zondagsdiensten met ledenbevestiging en viering van het Heilig Avondmaal. 
Wigle Tamboer spreekt over 1 Korintiërs 10:12-17 - NBG51. Titel van de overdenking: Is niet…?

GELOVEN BEGINT THUIS 
Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en 
jongeren van morgen, 24 november 2019. 

Peuters: De twee zonen, Matteüs 21:28-31
Kleuters: Vergeving (vrij verhaal)
Middenbouw: Gods belofte voor iedereen en voor altijd. Thema: God belooft dat we later bij 
Hem in de hemel mogen wonen. Bijbelgedeelte: Openbaringen
Bovenbouw: Zending; thema: Waarom ga ik naar de kerk? Handelingen 2:41-47 … Alle 
gelovigen gingen met elkaar om als mensen van een familie…. 
X-pact: De jongeren van X-pact vieren de diensten met de ledenbevestiging mee in de grote 
zaal.

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-2:41-47
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-21:28-31
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Korintiers-10:12-17
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-25:23
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-9:48
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-13:32
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-11:11
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-6
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-27:4
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-27:4


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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