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maandag 13 september 2021           

 

Hij nam het woord en onderrichtte hen... 
 

Afzondering 
 

‘Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op.’ (Matteüs 5:1,2 NBV) 
 
We leven in dit land met ruim 17 miljoen mensen op zo’n 41,5 duizend km2 en daarmee staan 
we op de 29e plaats op de wereldranglijst qua bevolkingsdichtheid. Als je naar het 
grondoppervlak kijkt, leven we op deze aarde gemiddeld met zo’n 52 personen per vierkante 
kilometer. In Nederland zijn er 517 mensen per vierkante kilometer landoppervlak. Na Malta 
hebben wij daarmee het dichtstbevolkte land van de Europese Unie. We staan net boven 
Israël op de wereldranglijst qua bevolkingsdichtheid.  
 
Over Israël gesproken. Hoe zou het geweest zijn in de tijd dat Jezus daar rondliep? Er waren 
minder mensen, maar het kon in die dagen ook behoorlijk druk zijn. In het Evangelie wordt 
vaak melding gemaakt van een ‘schare’ – een mensenmenigte die samendromde op plekken 
waar Jezus optrad. Kennelijk was het fascinerend om Jezus te zien en horen spreken. En 
helemaal als er iets opzienbarends gebeurde: een felle discussie met farizeeën en 
schriftgeleerden of een ongelofelijk genezingswonder. Als je erover leest is het al spannend, 
dus hoe zal het geweest zijn als je er persoonlijk getuige van kon zijn? 
 
Bedenk dat Jezus maar zo’n 3 jaar publiekelijk optrad binnen een vrij klein gebied. Hij schreef 
daar zelf geen verslagen van, maar de impact van zijn woorden en daden is nauwelijks te 
verklaren. Vooral als je bedenkt dat Hij niet zijn uiterste best deed om populair te worden 
door iedereen naar de mond te praten. Hij ging de confrontatie niet uit de weg, sprak met 
gezag en zei vaak dingen die ronduit ongemakkelijk klonken. Toen mensen Hem in de steek 
lieten, vroeg Hij aan zijn trouwste vrienden of zij misschien ook weg wilden gaan (Johannes 
6:67). Zijn discipel Petrus liet daar direct op volgen: “Naar wie zouden we moeten gaan, 
Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven en wij geloven en weten dat U de heilige 
van God bent.” (verzen 68, 69) 
 
Hoe dicht kunnen we vandaag bij Jezus komen? We ontmoeten Hem in het Woord, maar ook 
in de mensen om ons heen. En als je zijn voorbeeld wilt volgen, is het verstandig om met 
regelmaat de drukte te ontlopen en de stilte te zoeken. Daar vind je rust en ruimte om zijn 
zachte stem te horen. 
 
We bidden: 
Spreek tot ons, Heer. Door de drukte heen, maar vooral ook op plaatsen en momenten van 
stille afzondering.  

https://debijbel.nl/bijbel/NBV/MAT.5.1-MAT.5.2
https://debijbel.nl/bijbel/NBV/JHN.6.67
https://debijbel.nl/bijbel/NBV/JHN.6.67
https://debijbel.nl/bijbel/NBV/JHN.6.68-JHN.6.69


dinsdag 14 september 2021        
 

Hij nam het woord en onderrichtte hen... 

 

Opzien tegen of uitzien naar de Bergrede 
 
Toen de wet van God erbij kwam om aan te tonen dat geen mens zich aan Gods geboden zou 
houden, namen de overtredingen toe. Maar hoe de zonde ook toenam, Gods genade nam nog 
veel meer toe. (Romeinen 5:20, Het Boek) 
 
Het afgelopen jaar heb ik veel in het Oude Testament gelezen. Keer op keer viel het me op dat 
het mensen niet lukte om Gods wil te doen. Om moedeloos van te worden. Sinds kort ben ik 
weer meer aan het lezen in het Nieuwe Testament. Ook in dit deel van de Bijbel leven de 
mensen niet zoals God het wil. Maar met Jezus is de liefdevolle goedheid van God voor 
iedereen zichtbaar geworden. Ik verheug me op de prekenserie over de Bergrede. Wie kan 
beter uitleggen wat de wil van God is dan Jezus zelf? Maar het maakt me ergens ook bang. 
Want hoe scoor ik op het doen van de wil van God? Ik ben niet volmaakt, zoals God volmaakt 
is. 
 

Laten we nog eens naar de Bijbeltekst van vandaag kijken. Paulus schrijft in zijn brief aan de 
Romeinen veel over het onvermogen van mensen om volmaakt te zijn in het doen van Gods 
wil. Maar hij schrijft ook: ‘Maar hoe de zonde ook toenam, Gods genade nam nog veel meer 
toe.’ 
Die woorden van Paulus geven, zo aan het begin van de Bergrede, ontspanning. De genade 
van God is altijd groter dan mijn onvolmaaktheid. 
 

Maar hoe zit het dan met het doen van Gods wil, zou je kunnen denken.  
Ook daarover heeft Paulus geschreven. Aan de gemeente in Efeze schrijft hij dit:  
‘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 2:10, Het Boek).  
God heeft ons gemaakt om het goede te doen, om Zijn wil te doen. Maar dat is niet de hele 
tekst.  
Er staat dat God ons één gemaakt heeft met Jezus Christus om het goede te doen. Hij is het 
verschil tussen opzien tegen de Bergrede en uitzien naar diezelfde Bergrede. Samen met Hem 
ben ik benieuwd wat deze prekenserie zal doen met mij, met onze gemeente, met jou. 
 
Denk eens na over deze tweede tekst: 
God heeft ons één gemaakt met Jezus Christus met de bedoeling dat wij het goede zouden 
doen, want dat heeft Hij altijd al gewild. 
Hoe kun jij vandaag het goede doen? Bedenk dat je het niet alleen hoeft te doen. Jezus is bij 
je. 
 
Zullen we nog bidden: 
Heer, ik wil graag het goede doen maar het lukt vaak niet. Dank U wel dat ik het niet alleen 
hoef  te doen. Dat U me één met U gemaakt heeft. Amen. 

https://debijbel.nl/bijbel/NBV/ROM.5.20
https://debijbel.nl/bijbel/NBV/EPH.2.10


woensdag 15 september 2021       

 

Hij nam het woord en onderrichtte hen... 
 

Beginnen met de Bergrede…   

 

Onze Vader in de hemel, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome, uw wil geschiede, op 
aarde zoals in de hemel. (Matteüs 6:9-10, GNB) 
 

Ik ben iemand die heel graag leest. Lekker op een rustige plek een tijdje los van al het andere. 
En verreweg het meeste van mijn leestijd besteed ik aan het Woord ván God of woorden 
óver God. Dat klinkt misschien eenzijdig maar gezien Gods veelzijdigheid en Zijn plan met ons 
is dat zeker niet het geval. Het bericht dat we dit seizoen beginnen met de Bergrede heb ik 
dan ook met vreugde ontvangen.  
 

De Bergrede… is dat studie? Net als de toehoorders van deze beroemde preek van Jezus 
kunnen we er veel van leren en blij worden van bijvoorbeeld de zaligsprekingen. Maar als ik 
de hele rede lees ervaar ik het toch vooral als een uitleg over het leven naar Gods wil in Zijn 
Koninkrijk èn hoe daar deel van uit te kunnen maken. Hoe? Het ligt voor de hand om te 
zeggen: Door wat Jezus zegt toe te passen in ons eigen leven.  
Het Onze Vader, waar we net een stukje uit lazen komt niet voor niets voor in de Bergrede. Ik 
lees de bijbeltekst nog eens, maar nu met de nadruk op ‘uw’, waarmee God bedoeld wordt: 
Uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome, uw wil geschiede… 
Ik lees dat als een gebed maar ook als een toekomstgerichte waarheid waaraan we ons 
mogen vasthouden. Zijn naam zal worden geheiligd, Zijn koninkrijk komt, Zijn wil geschiede… 
En dat zal ons het ultieme goeds brengen: Gods Koninkrijk waarin Zijn wil volledig tot 
uitdrukking komt. Gods plannen falen niet.  
 

Er was een grote schare die de Bergrede meemaakte en ze waren versteld van wat ze 
hoorden. Regelmatig heb ik mensen gehoord die zeiden: wat zou ik daar graag bij geweest 
zijn! Waarom? Omdat de beste Leraar die de wereld ooit gekend heeft sprak over Gods 
Koninkrijk. Waar wij deel van uit mogen maken! Hoe? De Bergrede vertelt het ons, het gáát 
ook over ons.  
En ja, Jezus windt er geen doekjes om. Het vraagt wat van onze wil en dat kan best 
ongemakkelijk zijn, ook als getuigenis naar de omgeving. Vorige week hoorde ik van iemand 
hoe het altijd weer een worsteling kan zijn om niet de eigen wil, maar Gods wil op de eerste 
plaats te zetten. Niet één iemand die erbij was, zei: ‘voor mij is dat wel gemakkelijk’ of 
woorden van gelijke strekking. Het brengt ons eerder tot verootmoediging en nederigheid en 
de geruststelling dat voor God niets onmogelijk is, ook niet om ons dichter bij Hem en Zijn 
Koninkrijk te brengen.  
Dichter komen bij God en zijn Koninkrijk. Ik heb er zin in, wil er mijn zinnen op zetten. Mooi 
ook om dat samen met anderen in de gemeente te doen.  
 
We bidden: Here God, dank voor de uitleg over uw Koninkrijk en Jezus’ oproep daaraan deel 
te nemen en te leven naar uw wil. Help ons iedere dag éérst uw Koninkrijk te zoeken en 
vandaaruit de dag te leven. Tot uw eer. 

 

Voor wie wil mediteren op een bijbeltekst om die diep tot je te laten doordringen, kwam ik op 
Spreuken 28:14a: ‘Welzalig de mens die voortdurend diep ontzag heeft voor de HEERE.’  
  

https://debijbel.nl/bijbel/NBV/MAT.6.9-MAT.6.10


donderdag 16 september 2021   
 

Hij nam het woord en onderrichtte hen...  
 

Te veel gevraagd? 

 
“Wees dus volmaakt zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.” (Matteüs 5:48) 
 
In de nieuwe prekenserie staat de Bergrede (Matteüs 5-7) centraal. De Bergrede wordt door 
veel mensen als een hoogtepunt in de wereldliteratuur beschouwd omdat de woorden zo 
krachtig en radicaal zijn en tegelijk zo eenvoudig en puur. 
 
In Matteüs 5 lezen we dat Jezus een berg opgaat en zijn discipelen onderwijst en met hen ook 
alle andere toehoorders die mee zijn gekomen. Ik stel me dan voor dat ik ergens tussen die 
mensen was gaan staan, waarschijnlijk op een plekje waar ik niet zo opval.  
Al snel hoor ik Jezus dingen zeggen waarvan ik denk: “Die lat wordt voor mij veel te hoog 
gelegd, daar kan ik nooit aan voldoen.” Wat Jezus hier onderwijst gaat veel verder dan wat er 
in de wet (de tien geboden) in het Oude Testament staat. Als ik bijvoorbeeld naar een vrouw 
kijk en haar alleen in mijn gedachten begeer, dan heb ik volgens deze nieuwe leefregels die 
Jezus hier noemt toch al overspel gepleegd. Dan zegt Hij onder andere ook nog dat ik mijn 
vijanden moet liefhebben en voor hen moet bidden. Vermoedelijk zou ik na deze woorden 
nog wat verder naar achteren zijn geschuifeld. Dan in vers 48 zegt Jezus als klap op de 
vuurpijl: “Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.” Dat lijkt eenvoudigweg 
onmogelijk! 
 
Ik kan niet anders concluderen dan dat ik mij niet aan al deze leefregels kan houden. Laat 
staan dat ik volmaakt zou zijn, net als God. Wat een confrontatie met mezelf. En toch is er iets 
in mij dat er heel erg naar verlangt om te leven zoals Jezus dat in de Bergrede van mij vraagt.  
Hij daagt ons eigenlijk uit om te leven zoals God het heeft bedoeld. 
Gelukkig gaat het uiteindelijk niet om het strikt volgen van regels en wetten maar om ons 
leven zo te leven dat we dichtbij Jezus zijn, naar Hem luisteren en zo steeds meer naar Zijn 
beeld veranderen.  
 
Door Gods genade mogen wij zijn kinderen zijn en mogen we weten dat Hij ons door zijn 
Heilige Geest wil leiden en ons wil helpen om steeds meer op Hem te gaan lijken. Niet uit 
eigen kracht maar vol van Zijn kracht in ons. Dan voelt het ook steeds natuurlijker om Zijn wil 
te doen en helemaal voor Hem te leven. Dan zijn het geen opgelegde regels meer maar komt 
het voort uit ons verlangen om Zijn wil te doen.  
 
Wat is het mooi om met elkaar als gemeenteleden en kringleden op te trekken en elkaar aan 
te moedigen om te luisteren naar Zijn stem en Hem op de eerste plaats te zetten in alles wat 
we doen. 
 
Laten we bidden: 
Heer, geef ons telkens weer de bereidwilligheid om U en Uw koninkrijk op de eerste plaats te 
zetten.  
 

https://debijbel.nl/bijbel/NBV/MAT.5.48


vrijdag 17 september 2021        
 

Hij nam het woord en onderrichtte hen... 
 

Zoiets hebben wij nog nooit gezien! 
 
Meteen stond hij op, pakte zijn bed en ging weg; allen die dit zagen, stonden versteld en 
loofden God. “Zoiets hebben we nog nooit gezien”, zeiden ze. (Markus 2:12 NBV) 

 

Nadat de demon was uitgedreven, begon de stomme te spreken. De mensenmassa stond 
versteld, men zei: “Zoiets hebben we in Israël nog nooit gezien!“ (Matteüs 9:33 NBV) 
 
In het Nieuwe Testament staan talloze wonderen van Jezus beschreven. In de teksten die we 
zojuist hebben gelezen, staat in Markus 2 het wonder van de genezing van een verlamde 
man. De mensen die de verlamde man droegen, konden hem niet bij Jezus brengen door de 
grote menigte die zich rondom Jezus verzameld had. Ze lieten de man door het dak naar 
beneden zakken en Jezus zei tegen de verlamde dat zijn zonden vergeven werden. Hierna zei 
Jezus nog dat deze man moest opstaan, zijn draagbed moest oppakken en naar huis moest 
gaan. En dat gebeurde. De menigte stond versteld en dankte God voor het wonder.  
In Matteüs 9 bracht men iemand bij Jezus die bezeten was en niet kon spreken. Jezus dreef de 
demon uit en de stomme man begon te spreken.  
De reactie van de menigte hierop was wederom verwondering.  
 
Wat zou jouw reactie geweest zijn als jij bij deze wonderen aanwezig zou zijn? Zou je, net als 
de menigte, zeggen: “Zoiets heb ik nog nooit gezien!” Zou je in je ogen wrijven van verbazing? 
Zou je jezelf in je arm knijpen om te controleren of het geen droom was en of het wel echt 
gebeurd was? 
 
Als je een aantal wonderen van Jezus hebt gezien, meegemaakt of gelezen in de Bijbel zal dit 
wellicht jouw geloof versterken. Je kunt je vervolgens afvragen waar je geloof op gebaseerd 
is. Geloof jij op basis van de wonderen van Jezus? Of is jouw geloof ergens anders op 
gebaseerd? 
 
Afgelopen zondag werden we aangemoedigd om naar Gods woord te luisteren. We mogen 
gaan zitten aan de voeten van Jezus en naar Zijn onderricht luisteren. We hoeven niet te 
wachten op de wonderen van Jezus, maar mogen in ons hart verwonderd raken over de 
woorden van Jezus.  
 
Open je hart en laat de woorden van Jezus je raken. Bid voor jezelf en voor anderen dat je 
versteld mag staan van de woorden van Jezus. Bid om een wonder in je hart. Als je dan over 
een tijdje reflecteert op jouw geloof en daar met anderen over praat, zal je misschien zeggen: 
“Zoiets heb ik nog nooit gezien!”  
 

https://debijbel.nl/bijbel/NBV/MRK.2.12
https://debijbel.nl/bijbel/NBV/MAT.9.33


zaterdag 18 september 2021 
 

Afgelopen zondag startte Wigle Tamboer het nieuwe seizoen met een prekenserie over de 
Bergrede. Bijbellezing: Matteüs 5:1,2 (NBV):  
‘Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen om 
zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen.’ 

 

De Bergrede wordt ook wel de beroemdste preek van Jezus genoemd. De zegen ervan ligt in 
eerste instantie vooral in het gewillig tot je nemen van wat Jezus zegt, biddend dat de Geest 
dit in je hart doet dalen. Jezus spreekt over het Koninkrijk en de manier van leven die daarbij 
hoort. En is daarover bepaald niet laagdrempelig. Maar de scharen worden er door geraakt. 
Zij stonden versteld over Zijn leer want Hij leerde hen als gezaghebbende en niet als hun 
schriftgeleerden (7:28,29). 
 

Als we denken alles van de Bergrede te kunnen ‘gehoorzamen’ overschatten we onszelf. Het 
tot ons nemen van de Bergrede zal ons eerder brengen tot nederigheid en verootmoediging 
omdat we ons realiseren dat deze woorden erg hoog gegrepen zijn. Daarom vraagt de 
Bergrede van ons een grondhouding. Ben ik gewillig? Gewillig om mijn eigen wil, mijn eigen 
agenda, mijn eigen wijsheid, mijn eigen mening, mijn eigen trots… enz, enz… ondergeschikt 
te maken aan Hem die gezaghebbend in mijn leven is geworden?  

 

Anders gezegd: ben ik gewillig om eerst Jezus en Gods Koninkrijk te zoeken?  
*** 
Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?   
 

Waar ben jij versteld over als het gaat om Jezus?  
Welk gezag  ken jij toe aan Zijn woorden? Hoe werkt dat uit in jouw leven?  

 

Misschien is bidden om bereidwilligheid een goed begin… Een begin dat leidt tot willigheid 
als keuze. Zoals Jezus dat aan Maria noemde: het kiezen voor het beste deel, het Ene dat echt 
nodig is (Lukas 10:42).  

 

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 12 september 2021 op de website. 
*** 

De dienst van morgen, 19 september, begint om 10:00 uur. Spreker: Remy Splinter. Titel: 
Gelukkig wie nederig van hart zijn. Bijbeltekst: Matteüs 5:3.  
Om de dienst fysiek bij te kunnen wonen is aanmelden via de website nodig. Het reserveren 
voor de zondagse diensten start dinsdags om 16:00 uur. De dienst is ook te zien en mee te 
beleven via de livestream op www.meerkerk.nl om 10:00 uur.  

 

GELOVEN BEGINT THUIS 
De jongeren van X-pact zijn, net als Meerkids inclusief de peuters, van harte welkom op de  
Bennebroekerweg! Voor alle groepen is aanmelden via de website wel nodig.  
NB. Meerkids voor door de week gaat ook weer beginnen, je vindt het in de Weekinfo en via 
www.meerkids.nl 
 

De programma's van de kinderen en jongeren van morgen:  
Onder, midden- en bovenbouw: Jezus wordt gedoopt, Markus 1:1-11 
X-pact: Gebed, Jezus, de langverwachte Koning, Matteüs  

 

Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.  

https://debijbel.nl/bijbel/NBV/MAT.5.1-MAT.5.2
https://debijbel.nl/bijbel/NBV/MAT.7.28-MAT.7.29
https://debijbel.nl/bijbel/NBV/LUK.10.42
https://debijbel.nl/bijbel/NBV/MAT.5.3
https://debijbel.nl/bijbel/NBV/MRK.1.1-MRK.1.11


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 kunnen 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 10:00 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 
 

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. 
 


