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maandag 30 maart 2020 

Onder één hoofd bijeen, Christus 

Puur genade

“Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan 
uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop 
laten voorstaan. Want Hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen 
om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.” (Efeziërs 2:8-10)

In de tijd waarin we leven met de grote zorgen rondom de gezondheid van mensen over de 
hele wereld worden we extra stilgezet bij dingen die we normaliter als vanzelfsprekend zien. 
Uiteraard denken we aan de gezondheid van onszelf en van de mensen die we liefhebben, 
maar we denken ook aan de toegang tot medische zorg, voedselvoorzieningen en sociale 
contacten. In een crisis als deze is eigenlijk niets meer vanzelfsprekend, omdat we nu aan den 
lijve ondervinden dat het ook anders kan. 

Ik voel me een gezegend mens, omdat ik een goede gezondheid heb, via internet en de media
mijn sociale contacten enigszins makkelijk kan onderhouden en nog de deur uit kan voor de 
wekelijkse boodschappen. Maar hoe anders is het voor mensen met gezondheidsklachten, 
verminderde mobiliteit of eenzaamheid? Wat kunnen we juist nu voor die mensen betekenen
vanuit ons geloof? 

In de tekst uit Efeziërs 2 staat een bemoediging voor ons allemaal. Een bemoediging om te 
delen met de mensen om je heen, juist in tijden dat het lastiger is om praktisch iets voor de 
ander te betekenen. 

God heeft ons een geschenk gegeven, namelijk: zijn genade. En door zijn genade zijn wij 
gered, dankzij ons geloof. We hebben Gods redding dus niet ontvangen door onze goede 
daden, maar uit genade. Hierdoor mogen wij vervolgens de weg gaan van de goede daden en 
laten zien aan anderen dat God genadig is en dat Hij redding biedt. Is dat niet een mooie 
boodschap om te delen met de mensen om ons heen? Zou het niet bemoedigend zijn om te 
horen 'Gods liefde is voor iedereen, je hoeft er niets voor te doen, want door Gods genade 
ben je gered'?

Ik hoop dat de mensen om ons heen bemoedigd worden met deze positieve, opbouwende, 
eerlijke woorden. Laat het ons gebed zijn om in de tijd tot en met Pasen specifiek te bidden 
om Gods liefde en redding voor de mensen om ons heen die Hem nog niet kennen, puur uit 
Gods genade.

Gebedssuggestie
Dank U, Heer, dat U genadig bent en ons redding biedt. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Efeziers-2:8-10


dinsdag 31 maart 2020  

Onder één hoofd bijeen, Christus 

Samen hopen, samen uitzien 

God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. Daarom vrezen wij 
niet, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee. 
‘Staak de strijd, en erken dat Ik God ben, verheven boven de volken, verheven boven de 
aarde.’ De HEER van de hemelse machten is met ons, onze burcht is de God van Jakob. 
(Psalm 46:1-2,10-11) 

Een boodschap van hoop in alles wat er speelt! Het christelijke geloven en hopen is de 
zekerheid, dat wat God heeft beloofd, kómt en we daar dus naar mogen uitzien (Hebreeën 
11:1). Dat gun ik iedereen. Onze prekenserie over het Grote Verhaal van God komt wel heel 
goed uit in deze tijd. Het is de hoop om op te gaan stáán wanneer je aan het leven lijdt en 
veel zo onoverzichtelijk wordt. 
Gods plan gaat door. In het groot èn persoonlijk. We zien het in de Bijbel, maar ook in de 
levens van nu. Gods plan ging 'gewoon' door toen Adam en Eva zijn Woord in de wind sloegen
en zelf als God wilden worden. Ook toen de wereld in Noachs tijd totaal verdorven was en 
volkomen van God-af was, toen het volk geketend was in Egypte, toen na David en Salomo 
het rijk verdeeld werd, het volk in ballingschap ging, Jeruzalem met de tempel verwoest 
werd. Het ging zelfs door toen Gods eigen Zoon aan het kruis gespijkerd werd door zijn eigen 
schepsels... 
Als ik dat zie, kan ik niet anders dan ervan overtuigd zijn dat God het bijltje er niet bij 
neergooit als wij het om de een of andere reden niet meer zien zitten, hoe zwaar het ook kan 
zijn. Het heeft mij houvast gegeven in de keren waarin ik met grote gebrokenheid werd 
geconfronteerd. Maar - let op - laten we niet vergeten dat lijden lijden is, als het je persoonlijk
treft, maar net zo goed bij een naaste. Iedereen kan zelfs je naaste wórden, denk maar aan de
'barmhartige Samaritaan' (Lukas 10:25-37). De christelijke hoop op de uiteindelijke 
verwerkelijking van Gods plan mag altijd de vaste bodem onder onze gedachten en 
worstelingen zijn. En zeg nu zelf: “Tot wie zouden we anders gaan?” Dit zijn woorden van 
Petrus aan Jezus toen het voor veel mensen erg moeilijk werd, en hij voegde er het waarom 
aan toe: “U spreekt woorden die eeuwig leven geven, en wij geloven  en weten dat u de 
Heilige van God bent” (Johannes 6:68-69). 

Binnen onze gemeente heb ik in deze Coronatijd al mogen ervaren hoe goed het is om je aan 
elkaar gegeven te weten en dat dat van onschatbare waarde is. Laten we niet ophouden 
elkaar te helpen en te bemoedigen vanuit het geworteld en gegrond zijn in Christus. (Efeziërs 
3:17) En wie weet hoe we anderen binnen en buiten de kerk nog tot naaste, hulp en steun 
kunnen zijn?! 

Gebedssuggestie
Heer, ik heb geen idee of ik in deze tijd aan de helpende of de zorgvragende kant zal staan. 
Maar wees ons samen genadig, zowel binnen als buiten onze vertrouwde gemeente.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Efeziers-3:17
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Efeziers-3:17
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-6:68-69
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-10:25-37
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Hebreeen-11:1
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Hebreeen-11:1
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-46


woensdag 1 april 2020 

Onder één hoofd bijeen, Christus 

Geloof, hoop en liefde

Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen 
nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, 
hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. (1 Korintiërs 13:12-13)

De onzekerheid over onze toekomst. Dat is misschien nog wel het moeilijkste van de tijd 
waarin we nu leven. Niet weten wat je volgende week te wachten staat. Ongerustheid over 
de gezondheid van je naasten en misschien ook wel van jezelf. Nog meer dan anders ben ik 
blij dat ik mag geloven in Jezus, mijn Anker in deze onzekere wereld. En dat ik deel mag zijn 
van een gemeente, om dit geloof samen te beleven en uit te dragen. En dat ik mag horen bij 
een huiskring. Op dit moment kunnen we elkaar niet ontmoeten, maar de verbondenheid is 
zo groot dat we andere manieren zoeken. We hebben afgesproken dat iedereen elke zondag 
met een ander kringlid belt. Door dit af te wisselen blijven we betrokken bij elkaar en kunnen 
we elkaar blijven bemoedigen.

Paulus schrijft in het beroemde hoofdstuk 13 van zijn eerste brief aan de Korintiërs over 
liefde. In de tekst hierboven heeft hij het ook over onzekerheid. We zien Jezus nog niet 
helemaal helder. Het lijkt wel of we in een wazige spiegel kijken. Maar er komt een tijd dat we
Hem helemaal zullen zien zoals Hij is. Tot die tijd moeten we leren leven met het onvolledige 
beeld dat we van Hem hebben. Maar Paulus draagt ons drie machtige woorden aan. Woorden
die ons helpen om in die onzekerheid stand te houden.

Het begint allemaal met geloof. Durf je je vertrouwen op Jezus te stellen? Durf je zijn 
uitgestoken hand vast te grijpen en op Hem te steunen? Hij wil je ongerustheid wegnemen en
Zijn vrede ervoor in de plaats geven.
Dan is er hoop, die vaak door een anker gesymboliseerd wordt. Een anker is om een schip in 
een onrustige zee op zijn plaats te houden. Jezus wil ons anker zijn. Hij wil dat je niet 
meegesleurd wordt door de ‘onrustige zee’ om je heen. Hij wil je niet alleen een hoopvolle 
toekomst geven, Hij is je hoopvolle heden én toekomst.
Tot slot de liefde. Zoals Jezus ons heeft liefgehad, zo mogen we ook elkaar liefhebben.
In ditzelfde hoofdstuk vat Paulus die liefde zo samen:
Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. (1 Korintiërs 13:7).
Geloof, hoop en liefde staan niet los van elkaar. Dit vers brengt ze samen. Jezus brengt ze 
samen!

Om over na te denken
Denk eens na hoe geloof, hoop en liefde jou kunnen helpen om stand te houden in deze tijd.

Gebedssuggestie
Heer, hoewel ik U nog maar als door een wazige spiegel kan zien, het is voor mij voldoende 
om mijn onzekerheid helemaal in Uw handen te leggen. Amen.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Korintiers-13:7
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Korintiers-13:12-13


donderdag 2 april 2020

Onder één hoofd bijeen, Christus 

Alles is genade

Door in de persoon van Jezus Christus zo goed voor ons te zijn, heeft God voor altijd laten zien 
hoe oneindig groot zijn goedheid is. 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.  God heeft ons één gemaakt met Jezus 
Christus met de bedoeling dat wij het goede zouden doen, want dat heeft Hij altijd al gewild. 
(Efeziërs 2:7-10, Het Boek)

Jaren geleden had ik goed nagedacht over de vraag of wij, mensen, over een vrije wil 
beschikken. Kunnen we er voor kiezen goed te doen? Is het onze schuld als we iets fout doen 
of was dat dan voorbestemd? Ik weet dat ik er een heel verhaal over had opgeschreven dat ik
naar mijn oudste broer zond om zijn mening te vernemen. Mijn broer is theoloog, ik 
verwachtte een uitgebreid antwoord op mijn diepzinnige vragen. Zijn antwoord viel me eerst 
tegen, vanwege de beknoptheid, maar is mij bijgebleven vanwege de volledigheid: 
“Dat je een vrije wil hebt is óók genade.”

Alles is genade. Ik heb het hier boven de overdenking gezet en als je de rest van mijn bijdrage 
vergeet, onthoud dan deze woorden: ALLES IS GENADE.
Genade = grace. Je kunt er de woorden ‘gracias’ (dank), ‘gratis’ en ‘gratie’ (vrijspraak) in 
herkennen. Een andere vertaling in het Engels is: mercy.  En het is niet moeilijk om daar het 
Franse dankjewel in te ontdekken: ‘merci’. We hebben het dus over een geschenk waar je 
voor mag bedanken. In bijbelse zin: een onverdiende gunst van God.

Maar hoe zit het dan met die vrije wil? Professor Dick Swaab heeft hier veel verstand van – hij
schreef de bestseller ‘Wij zijn ons brein’ en daarin komt hij tot de ontluisterende conclusie 
dat wij niet over een vrije wil beschikken. We denken dat we keuzes maken op basis van vrije 
wil, maar Swaab noemt dit in zijn boek ‘een plezierige illusie’. Oh ironie, dezelfde professor 
maakte deel uit van de initiatiefgroep ‘Uit vrije wil’ (burgerinitiatief Voltooid Leven 2010). Zou
het kunnen dat zelfs geleerde professoren het ook niet allemaal zo zeker weten? 

Wat leren we uit het bijbelgedeelte? 
We zijn gered dankzij genade (gratis!) door ons geloof als geschenk van God. 
Onthoud die drie woorden!

Gebed
Alles is genade. Dank U!

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Efeziers-2:7-10


vrijdag 3 april 2020 

Onder één hoofd bijeen, Christus 

Onze Vader... die ons ziet

“Wanneer Ik de hemel gesloten houd zodat er geen regen valt, of de sprinkhanen beveel het 
land kaal te vreten, of pest onder mijn volk laat uitbreken,en wanneer dan mijn volk, het volk 
dat Mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van 
zijn dwaalwegen, dan zal Ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land 
genezen. Ja, Ik zal opmerkzaam zijn en luisteren naar de gebeden die vanaf deze plaats tot 
Mij worden gericht.” (2 Kronieken 7:13-15) 

In de misère van de coronacrisis komen we lastige en heel nare dingen tegen. Ook  ongeken-
de. Sociale contacten, wandelen, optrekken met je vriendengroep, samenkomsten en feestjes
kunnen zelfs tot boetes leiden. Terecht natuurlijk, maar wie had dat gedacht in onze  zo vrije 
wereld? Gelukkig zien we ook veel mooie dingen gebeuren nu mensen meer dan voorheen 
op allerlei manieren blijken om te zien naar elkaar en daar de betekenis van inzien en 
ervaren. En wat te denken van onlangs een Dag van nationaal gebed? En het wereldwijd 
bidden van het Onze Vader vorige week woensdag? Stel je voor: God die vanuit de hemel 
miljoenen mensen ziet die Hem toebidden en aanbidden met: Onze Vader... 

Een ieder zal op eigen manier naar de crisis kijken, hier een paar gehoorde opmerkingen:  
- 'Wij zijn niet almachtig', citaat van een BN'er. Prachtige constatering van een feit. 
- 'Ik ben nu jaloers op mensen die met God zijn opgevoed.' 
- 'Als ik gelovig was, zou ik denken dat het Coronavirus een straf van God is. Nu denk ik dat de 
natuur laat merken dat we verkeerd bezig zijn, dat er een reset nodig is.' 

Als mensen gaan spreken over een straf van God, ga ik rechtop zitten. Ik wil graag nog veel 
leren van en over God. Als het maar de waarheid is en geen invulling van mensen. En ja, in 
met name het Oude Testament zien we dingen die je als straf van God kunt zien of zelfs zo 
genoemd worden. Maar is 'de straf' niet vaak een gevolg van eigen handelen? En wie is dan 
de straffer? God hamert er keer op keer op dat als we tot onze bestemming, ons doel willen 
komen, we bij Hem moeten zijn. Zijn grote plan gaat om de heils(!)geschiedenis (welzijn, 
geluk, redding) die voor ons allemaal samen geldt, maar tegelijk ook heel persoonlijk is. God 
heeft ons geluk voor ogen, dat mag ons moed geven, vreugde, maar ook houvast in moeilijke 
tijden. God weet waar zijn plan toe leidt, we lazen het zondag: 'Hij heeft ons in al zijn wijsheid
en inzicht dit mysterie onthuld: zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te 
verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te 
brengen, onder Christus. (Efeziërs 1:7-10) Is dat niet om naar uit te zien?

Om over na te denken
In de media kwam over de Coronacrisis nogal eens het woord 'resetten' voorbij. Is dat niet 
mooi in onze voorbereidingstijd naar Goede Vrijdag en Pasen?! Ons bezinnen op Gods woord 
en onze naleving daarvan, en waar nodig resetten... Neem er eens tijd voor en schrijf op wat 
er zoal bij je naar boven komt. (Quarantaine: quaranta verwijst naar veertig dagen...)

Gebed 
Here God, dank U dat U onze Schepper bent, maar ook onze Vader die ons niet loslaat. Help 
ons, want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Efeziers-1:7-10
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Kronieken-7:13-15


zaterdag 4 april 2020

Wigle Tamboer sprak zondag - via de livestream - over 'Onder één hoofd bijeen, Christus'. 
Bijbellezing: Efeziërs 1:7-10 (NBV): In Hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden 
vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in 
al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld: zijn voornemen om met Christus de voltooiing 
van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd 
bijeen te brengen, onder Christus.

Bij het antwoord op de vraag of de prekenserie over het Grote Verhaal van God in deze tijd 
van het Coronavirus en de diensten via de livestream moest doorgaan, was doorslaggevend 
dat we juist nu een boodschap als deze hard nodig hebben. Als christen mogen we weten 
waar we vandaan gekomen zijn, waar we staan en waar we heengaan, zelfs, of misschien 
door ons geloof wel juist in een crisis. Is Gods grote verhaal niet een steeds inbreken in de 
crisis waar de aarde en haar mensheid zich steeds in bevond, of beter gezegd, waar de aarde 
en haar mensheid door de zonde in terechtkwam?

Wat een geloofsveiligheid en -zekerheid dat God ons niet zal loslaten in welke crisis ook.

Paulus is met name de apostel die ons bij die verwezenlijking meeneemt in het mysterie van 
God, dat nu onthuld is en aan hem zo duidelijk geopenbaard werd in en n.a.v. zijn ontmoeting
met de gekruisigde en opgestane Heer op de weg naar Damascus: 
Alles wat in hemel en op aarde is zal in Christus onder één hoofd bijeen gebracht worden.  
Wat mag dat ons hoop en zekerheid geven, juist ook nu.

Het maakt dat we deze hoop en zekerheid mogen uitdragen door de goede werken die God te
voren bereid heeft opdat we daarin zouden wandelen (Efeziërs 2:8-10). Juist in de crisis geeft 
dit 'wandelen in de door God bereide goede werken' wel een diepe betekenis!
****
Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag? 

Wat geeft jou (geloofs)veiligheid en -zekerheid in deze periode?

Waaraan denk jij bij 'wandelen in de door God bereide goede werken'? 
Zie je mogelijkheden voor jezelf om iets te doen? Of aan iemand iets te vragen...?

Als je wat meer tijd hebt om te bidden en erover na te denken: wat ligt er op je hart? Deel je 
het met God, kun je het delen met anderen?

NB. Een tip: juist nu kan het je helpen om tijdens de overdenking je Bijbel, pen en papier 
erbij te hebben om aantekeningen te maken om daarmee in de komende week verder te 
kunnen gaan. 
*** 
Morgen zijn de zondagsdiensten niet fysiek mee te beleven maar wel via livestream om 9:00 
& 11:00 uur. Patrick van der Laan spreekt in het laatste deel van de jubileum-prekenserie over
'Het begin en het einde''. Bijbellezing: Openbaring 22:6-13 (NBV) 
Voorlopig verschijnt er geen PddW+. Actuele informatie over De Meerkerk vindt u in de 
Weekinfo op de website onder het kopje Media. Daarin ook linkjes naar de wekelijkse 
videoboodschap  en de liedteksten voor de dienst van morgen. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Openbaring-22:6-13
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Efeziers-2:8-10
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Efeziers-1:7-10


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.


