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maandag 25 november 2019 

Is niet…?

Met vallen en opstaan

Letterlijk vallen, doen we als volwassenen gelukkig niet zo vaak. De laatste keer dat ikzelf echt
gevallen ben, was op de ijsbaan. Ik houd van schaatsen en kan dat best goed, waardoor ik 
bijna nooit val. Maar als het druk is op de ijsbaan kan het gebeuren dat ik door een ander 
onderuit geschaatst wordt. Niet met opzet, maar het gebeurt in de drukte van het moment. Is
het niet ook zo in het dagelijks leven? We zijn lekker bezig, alles loopt op rolletjes, maar door 
toedoen van iemand of door een ingrijpende gebeurtenis worden we onderuit gehaald. Hoe 
stevig stonden we eigenlijk?

1 Korintiërs 10:12    Laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig staat oppassen dat hij niet 
valt.

Als we denken dat we stevig overeind staan, gaat het vaak over hoe wijzelf denken dat het 
met ons gaat. We voelen ons sterk, ‘zitten lekker in ons vel’ en denken vaak dat we dat aan 
onszelf te danken hebben. We leven in een maakbare samenleving, waarin door velen 
gedacht wordt dat succes een keuze is en dat als je maar hard genoeg werkt je als vanzelf 
beloond wordt voor dat harde werken. In de tekst uit 1 Korintiërs waarschuwt Paulus ons, hij 
zegt dat we moeten oppassen dat we niet vallen.

Hoe kunnen we dat doen? We staan pas stevig als we ons richten op Jezus. Als we proberen 
Hem na te volgen. In hoofdstuk 9 van de brief aan Korinthe staat (1 Korintiërs 9:24-25): 
Weet u niet dat van de atleten die in het stadion een wedloop houden er maar één de prijs 
kan winnen? Ren als de atleet die wint. Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt beheerst 
zich in alles; atleten doen het voor een vergankelijke erekrans, wij echter voor een 
onvergankelijke. 
En in Hebreeën 12:1-2: (...) en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we 
daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend 
aan de vreugde die voor Hem in het verschiet lag, liet Hij zich niet afschrikken door de 
schande van het kruis. 

Laten we ons dus richten op Jezus Christus onze Heer, dat we in Hem verankerd zijn en voor 
de grootste prijs gaan! Dat betekent voor mij concreet dat ik de keuze maak om iedere 
zondag naar de kerk te gaan, zodat ik ook doordeweeks stevig sta.

Gebed
Heer, als we soms wat minder stevig staan of zijn gevallen, richt U ons dan op, en breng ons 
weer terug op de weg naar U.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Hebreeen-12:1-2
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Korintiers-9:24-25
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Korintiers-10:12


dinsdag 26 november 2019 

Is niet…?

Samen aan tafel 

'Maakt de beker waarvoor wij God loven en danken ons niet één met het bloed van Christus? 
Maakt het brood dat wij breken ons niet één met het lichaam van Christus?'
(1   Korintiërs   10:16)

We vierden afgelopen zondag het heilig Avondmaal met elkaar, altijd weer een indrukwek-
kend moment om bij het offer van Christus stil te staan. Men noemt het Avondmaal samen 
met de doop wel 'heilsmiddelen', middelen, eigenlijk metaforen, waarmee Gods heil aan ons 
wordt verkondigd, zoals ook wordt gedaan in de Woordverkondiging. Het zijn tekenen die ons
door hun symbolische inhoud veel te zeggen hebben. Zo is de doop een teken dat we met 
Christus zijn gestorven en opgestaan. Het Avondmaal doet dat op een andere manier. 
De context waarin het bovenstaande vers (1 Korintiërs 10:16) wordt genoemd is Paulus' onge-
rustheid over de verdeeldheid die er in de gemeente van Korinthe was ontstaan over het eten
van offervlees, met name in de tempel waar afgoden werden gediend. Paulus noemt hier het 
volk Israël; allen waren ze gedoopt in de wolk en in de zee, aten hetzelfde geestelijke voedsel 
en dronken uit dezelfde Rots: Christus (vers 4). En toch bezweken ze door hun 
ongehoorzaamheid. En stierven ze. Paulus geeft hun voorbeeld als waarschuwing aan de 
Korintiërs. Maar zegt daarbij: 'U hebt geen beproeving te doorstaan die niet voor mensen is te
dragen, God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd.' (vers 13) 

Een middel om ons geloof te versterken is het Avondmaal. Prof. dr. A. Huijgen (TU Kampen) 
noemt 5 lijnen om de inhoud van het Avondmaal te ontdekken: 
- De lijn naar achteren: we gedenken het offer van Christus voor ons (1 Korintiërs 11:24: doe 

dit tot mijn gedachtenis), het Avondmaal is dan vooral een gedachtenismaal. 
- De lijn naar boven: in het Avondmaal hebben we gemeenschap met Christus. Jezus zelf 

komt door zijn Geest dichtbij (zie 1 Korintiërs 10:16 hierboven). Het Avondmaal richt je dus 
op Zijn aanwezigheid.

- De lijn naar opzij: het Avondmaal vier je samen met de gelovigen. (1 Korintiërs 11:17: omdat
het één brood is zijn wij, hoewel met velen, één lichaam, want wij hebben deel aan dat ene 
brood.)  Zo draagt het Avondmaal bij aan onze eenheid.

- De lijn naar voren; wij verkondigen de dood des Heren, totdat Hij komt. (1 Korintiërs 11:26) 
We worden daardoor gericht op waar het echt om gaat in deze wereld. In de eerste 
gemeente zeiden ze dan ook bij het Avondmaal: Maranatha: Kom, Here Jezus. 

- De laatste betekenis is het Avondmaal als dankoffer. Het Griekse woord Eucharisteo bete-
kent dankzegging, maar bevat ook genade (charis) en vreugde (chara). In het Avondmaal 
mogen we proeven dat God goed is en genadig en vreugde geeft omdat onze zonden zijn 
vergeven.

Bij het Avondmaal, herdenken wij Jezus' dood, krijgen daar deel aan, verkondigen en 
erkennen die als de grond voor onze eenheid en reageren met dankbare aanbidding.

Gebed  
U nodigt mij aan tafel om dicht bij U te zijn, dank U wel. 
(uit het lied 'Aan uw tafel' van Sela)

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Korintiers-11:26
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Korintiers-11:17
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Korintiers-11:24
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Korintiers-10:13
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Korintiers-10:4
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Korintiers-10:16


woensdag 27 november 2019 

Is niet…?

Dilemma

Elisa antwoordde: ‘Ga in vrede’. (2 Koningen 5:19)

In 2 Koningen 5:1-19 staat het verhaal over opperbevelhebber Naäman. Gastspreker Peter 
Kos hield hierover kortgeleden een overdenking in De Meerkerk. Het thema was toen: ‘Als 
God iets van je vraagt’. Vandaag belicht ik een ander aspect: dilemma’s. 

Naäman heeft het goed voor elkaar. Hij heeft veel aanzien, staat in een goed blaadje bij zijn 
baas en leidt een onoverwinnelijk leger. Thuis heeft hij veel knechten en dienstmeisjes. Veel 
beter kan eigenlijk niet. Alles verandert als hij een huidziekte blijkt te hebben. De dilemma’s 
stapelen zich nu op. 

In de eerste plaats voor het Joodse dienstmeisje. Zal ze hem vertellen over Elisa? Daarna voor
de koning van Syrië. Moet hij zijn legeraanvoerder nu echt naar Israël sturen? Dan voor de 
koning van Israël, Joram, die Naäman niet kan genezen maar dit niet durft te zeggen. De enige
die geen last heeft van aarzelingen is Elisa. Die laat Naäman via een knecht weten dat hij zich 
zevenmaal in de Jordaan moet wassen. Als Naäman na een innerlijke strijd de raad van Elisa 
opvolgt en geneest, bekeert hij zich en belijdt zijn geloof voor de mensen. 

Naäman heeft er nu op zijn beurt een dilemma bij. Voor zijn werk begeleidt hij de koning in 
een afgodentempel. Mag hij dit nog wel blijven doen? Elisa antwoordt: ‘Ga in vrede’. Wat 
moet je met zo’n antwoord? Mag het nu wel of niet? 

Ken je dat, van die geloofsdilemma’s zonder duidelijk antwoord? Voor sommige christenen 
zijn die er over de volwassendoop of lidmaatschap van een kerk. Dat kan je geloofsleven flink 
overschaduwen. Het ‘ga in vrede’ van Elisa is een wijze zegen met een ondertoon: doe wat je 
moet doen, laat wat je kunt laten. Leef op de plek waar God je plaatst. Zo moest Naäman 
door het leven en zo moet ook jij door het leven. Beslissingen nemen en dilemma’s oplossen, 
maar dan zo dat je vrede houdt tussen God en jou. 

Beslissingen en dilemma’s handelen wij meestal af met ons verstand. Bij vrede met God gaat 
het vooral om ons hart. Daar wordt duidelijk wat wij met onze geloofsdilemma’s aan moeten. 
Vertrouw erop dat in je stille omgang met God in je hart duidelijk zal worden welke weg je 
mag gaan. Met zo’n hartsgesteldheid worden dilemma’s over volwassendoop of lidmaatschap
geloofsstappen die de rest van je leven vrucht zullen dragen. 

Gebed
Heer, maak in mijn hart duidelijk welke geloofsstap ik moet nemen. Behoed mij ervoor dat 
dilemma’s de relatie tussen U en mij overschaduwen. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Koningen-5:1-19
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Koningen-5:19


donderdag 28 november 2019

Is niet…?

Opgewassen zijn tegen beproevingen

God is trouw, Hij zal ervoor zorgen dat de beproevingen u niet teveel worden. Hij zal ook een 
uitweg uit de beproevingen geven, zodat u er tegen opgewassen bent. 
(1 Korintiërs 10:13 Het Boek)

Deze woorden moeten begrepen worden in de context. Vlak hiervoor heeft Paulus verwezen 
naar de geschiedenis van het joodse volk. Hij wijst erop dat het hele volk uit Egypte bevrijd 
werd en daarna een lange en zeer moeizame weg gegaan is. De bevrijding betekende zeker 
niet het eind van alle beproevingen!

Voor veel mensen liep de reis menselijk gezien niet goed af. Dat wil zeggen, als je naar elk 
individu kijkt. Het volk als gemeenschap overleefde de ontberingen en de gehele 
onderneming nam maar liefst 40 jaar (een generatie) in beslag. De afstand die werd afgelegd 
is enorm, zeker als je te voet gaat met een heel volk, maar we weten dat het vooral zo 
ontzettend lang duurde omdat het volk opstandig en ongehoorzaam was. Ze dwaalden niet 
alleen in de woestijn, ze dwaalden vooral in hun geloof, verloren hun vertrouwen in God en 
bezweken voor verleidingen.

Paulus schrijft: ‘Die gebeurtenissen zijn een les voor ons, wij moeten niet naar slechte dingen 
verlangen zoals zij.’ (vers 6)

Begrijp deze woorden dan ook niet verkeerd: ‘Hij zal ervoor zorgen dat de beproevingen niet 
te veel worden.’ Paulus heeft het hier over de ‘alledaagse’ beproevingen die elke volgeling van
Jezus moet verduren. En dan specifiek die beproevingen die ons vertrouwen in God kunnen 
ondergraven, de verleiding om God ontrouw te worden en in oude, slechte gewoonten terug 
te vallen. Er wordt zeker niet beweerd dat een enkel mens niet kan bezwijken onder alle 
moeiten, zorgen en het lijden van dit bestaan! Sterker nog, dat lijden brengt ons uiteindelijk 
allemaal naar het eind van dit leven op aarde…

Het gaat om de moeilijkheden die ons allemaal overkomen én over de wijze waarop wij daar 
als gelovigen reageren. Geven we het gauw op? Verliezen we de moed? Worden we 
opstandig, kwaad op God, ongehoorzaam? Of brengen de beproevingen en verleidingen ons 
dichter bij Hem omdat we eens temeer beseffen dat we volledig afhankelijk zijn van Zijn 
genade en uitredding? 

Deze reis is niet ons doel. Er is een Beloofd Land. Daar zal het perfect zijn, hier nog niet! Lees 
deze woorden waarin Paulus iets meedeelt over zijn eigen lijden:
‘We zijn er bijna onderdoor gegaan en waren bang het niet te overleven. Wij hadden het 
gevoel ten dode opgeschreven te zijn en konden er zelf niets tegen doen. Maar dat was goed, 
want toen hebben wij alles aan God overgegeven. Alleen Hij kon ons nog redden, Hij, die zelfs 
doden levend maakt.’ (2 Korintiërs 1:8,9) 

Gebed
Heer, U weet dat het leven heel zwaar kan zijn. Leid ons niet in verzoeking maar verlos ons 
van de Boze. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Korintiers-1:8-9
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Korintiers-10:6
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Korintiers-10:13


vrijdag 29 november 2019 

Is niet…?

Ja, waar zal ik beginnen?

Is niet de beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, een gemeenschap 
met het bloed van Christus? Is niet het brood, dat wij breken, een gemeenschap met het 
lichaam van Christus? Omdat het één brood is, zijn wij, hoe velen ook, één lichaam; wij 
hebben immers allen deel aan het ene brood. (1 Korintiërs 10:16-17 - NBG51)

Volgens de Anglicaanse oudtestamenticus Chris Wright laat de Bijbel zich lezen als een 
dramastuk in zeven scenes: 
1. God schiep de wereld; 
2. de mensheid kwam in opstand tegen God; 
3. God belooft de wereld te zegenen in Abraham en verkiest Israël; 
4. God houdt Zijn belofte en overwint het kwaad door zijn Messias; 
5. God zendt na de uitstorting van zijn Geest Zijn mensen de wereld in; 
6. God zet alle dingen recht in het laatste oordeel; 
7. God schept een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 

Als je het Evangelie aan iemand wilt uitleggen (of als je het voor jezelf weer eens op een rijtje 
wil hebben), wat zou je dan vooral willen benadrukken of centraal stellen? De grote lijnen? 
De kern, en wat is die dan? Of misschien het belang? Het is moeilijk kiezen, want alledrie (en 
nog veel meer) zijn uitermate belangrijk. Denk maar aan de grootheid, de liefde, macht en 
kracht, etc, van God die alles omvat. Alles is zo verweven met elkaar dat het moeilijk is waar 
te begin-nen. Van de week zette Paulus mij wat dat betreft wel op een goed spoor: In 1 
Korintiërs 15:3-4 zegt hij dat hij allereerst (Naardense vertaling), als belangrijkste (NBV), vóór 
alle dingen (NBG51) heeft doorgegeven dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in 
de Schriften staat, dat Hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften 
staat.'

Als we lezen dat door de zonde de dood in de wereld gekomen is (Romeinen 5:12), is het des 
te aangrijpender dat Jezus aan het kruis zich zo met onszelf vereenzelvigde dat Hij die het 
Leven is zelfs onze dood onderging. En nog wel op de afschuwelijkste manier. Zo diep, zo ver 
gaat de liefde van de Vader en de Zoon... Geen 'ze zoeken het maar uit', maar liefde tot het 
oneindige uiterste. Zou de almachtige God het kruis met Zijn Zoon daarop (!) hebben 
toegelaten als daar niet iets héééééééééél moois tegenover zou staan? Iets dat de wereld 
terug gaat brengen naar het 'zéér goed' van het begin (Genesis 1:31)?

Om over na te denken
We zien iets als een kern als het het binnenste is of het belangrijkste. Daaraan denkende viel 
het mij op dat precies in het centrum van de opstelling (4 van 7) van Wright staat: 'God houdt 
Zijn belofte en overwint het kwaad door zijn Messias.' Neem eens tijd om na te denken over 
Gods grootheid, liefde, kracht en macht en hoe dat doorwerkt in Gods plan. En wat dat voor 
jou betekent of kan betekenen.

Gebedssuggestie
Heer, ik dank U voor het kruis, en vraag ervoor vergeving.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis-1:31
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen-5:12
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Korintiers-15:3-4
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Korintiers-15:3-4
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Korintiers-10:16-17


zaterdag 30 november 2019

Afgelopen zondag vierden we het heilig Avondmaal. Wigle Tamboer sprak over 1 Korintiërs 
10:12-17 – NBG51. Titel van de overdenking: Is niet…? 

Is niet de beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, een gemeenschap 
met het bloed van Christus? Is niet het brood, dat wij breken, een gemeenschap met het 
lichaam van Christus? Omdat het één brood is, zijn wij, hoe velen ook, één lichaam; wij 
hebben immers allen deel aan het ene brood. (1 Korintiërs 10:16-17 - NBG51)

Mede gezien bovenstaande woorden van Paulus is het niet vreemd dat Ledenbeverstiging en 
heilig Avondmaal vaak tegelijk worden gevierd. Het heilig Avondmaal brengt - net als de doop
- ons bij Jezus' sterven en opstanding en het nieuwe leven dat we persoonlijk maar ook 
gezamenlijk als gemeente mogen leiden. Paulus deelt vanuit die kern tot welke inzichten dit 
bij hem heeft geleid op het hoe en wat van het geloofsleven. Denk aan 2 Korintiërs 5:14vv 
waarin we lezen: Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat 
één mens voor alle mensen is gestorven...
Samen een gemeenschap vormen als het lichaam van Christus is deel van het ene verlangen 
dat we vorige week in Psalm 27 lazen. Want in de tempel van de Heer ontmoet je je broeder 
en zuster. En zij hebben hetzelfde ene verlangen als jij. Zo mag je samen leven uit Jezus. Leven
uit het Ene tempelbrood als leden van hetzelfde lichaam.

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

Wat is voor jou de betekenis van het heilig Avondmaal en van deel zijn van de 
geloofsgemeenschap? Zie je in de antwoorden iets van wat beide met elkaar gemeen 
hebben? Zo ja, wat?

Als jou gevraagd wordt wat de kern van het Evangelie is, wat zou je dan zeggen? 
Is dat altijd zo geweest of is jouw inzicht daarin gegroeid tot wat het nu is? 

***
Morgen spreekt Orlando Bottenbley in De Meerkerk. Thema: Heiligen zijn onvolmaakte 
volgelingen van Jezus. Lezingen: 1 Korintiërs 1:2, 1 Korintiërs 1:26–31, 1 Korintiërs 6:9b–11, 
Colossenzen 1:2, 1 Petrus 1:14–16 (alle NBV)

GELOVEN BEGINT THUIS 
Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en 
jongeren van morgen, 1 december 2019. 

Peuters: Het huis op de rots, Matteüs 7:24-27
Kleuters: Een cake voor Kerst (DVD van Krummel over de ware betekenis van Kerstfeest). 
Bijbeltekst om te leren: Spreuken 20 vers 22: Wacht op de Heer, Hij zal je helpen.
Middenbouw: God belooft dat er een speciale koning zal komen, Jesaja 61
Bovenbouw: Zorg; Advent: de profeten zien het al. Er komt een nieuwe leider, Micha 5:1-4
X-pact: Zorg; Handelingen, Allemaal anders en toch gelijk

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/1-Petrus-1:14-16
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Kolossenzen-1:2
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Korintiers-6:9-11
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Korintiers-1:26-31
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Korintiers-1:2
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Micha-5:1-4
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Jesaja-61
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Spreuken-20:22
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-7:24-27
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-27:4
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https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Korintiers-10:12-17
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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.


