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maandag 11 april 2022           

 

‘Begraaf ’m niet’ 
 

Doorgaan 

 

Wat hebben we vorige week zondag een mooie dienst gehad met de bevestiging en 
inzegening van Patrick van der Laan en Remy Splinter als predikanten van De Meerkerk. Een 
vol huis was er deelgenoot van. Deelgenoot, houd dat woord even vast. 

 

Van de week ging de dienst door mijn hoofd toen ik onderweg een blauw 
parkeerbord zag met de letter P en R. Ik glimlachte. Zou dat nu niet een mooi 
bord zijn op ons parkeerterrein? Nee, absoluut niet, ook niet wanneer er een 
W bij kwam te staan, want alléén een bord met de letters van alle 
Meerkerkers zou recht doen aan deze gemeente. Hoe blij we ook mogen zijn 
met onze nieuwe predikanten, zij zijn per persoon één van ons en met ons. 
Omdat we – daarboven uit – één in Christus zijn. Eenieder heeft zijn of haar eigen inbreng en 
alle inbreng heeft voor God evenveel waarde als het vanuit het hart gedaan wordt.  

 

Ondanks dat ik graag positief schrijf, moet mij vandaag toch iets sombers van het hart. Helaas 
uit eigen ervaring. Onlangs woonde ik een dienst bij in mijn vorige kerk. Een bijzondere 
dienst, mede vanwege het feit dat het de laatste viering was. Vanwege een teruglopend 
aantal kerkgangers en medewerkers sloot de kerk na de dienst haar deuren definitief.  
De dienst ontroerde me, ik zag wat zo’n beslissing bij mensen teweegbrengt. En hoe zou God 
ernaar gekeken hebben? Ik wil het in elk geval niet nog eens meemaken. En ik wil me ook niet 
laten geruststellen met de gedachte dat het De Meerkerk niet kan overkomen. Want ooit was 
mijn oude kerk veel groter dan de onze… Hoe begon het? Was het niet met één iemand die 
soms een keertje wegbleef, een tweede die daarin meeging, een verhuizing, een andere kerk, 
een overlijden, een … vul zelf maar in, mogelijkheden genoeg.  
 

Ik meen dat ik indertijd goede redenen had om de overstap naar De Meerkerk te maken. 
Maar toch… De binding met de kerk waarin ik ben opgegroeid is op allerlei gebied (koor, 
financiële bijdrage, vrijwilligerswerk) altijd gebleven maar ’s zondags was ik er niet meer. Ik 
weet niet welk nummer in de rij ik was, maar ik was een van de mensen die er zondags niet 
meer waren. En misschien wel een voorbeeld voor anderen in de zin van ‘zo erg is het niet als 
je eens overslaat’. Ondanks dat Jezus ons alle vrijheid geeft onze eigen keuzes te maken - en 
laat je de vrijheid die Jezus geeft a.j.b. niet afpakken! - ga ik - citaat van Henk Binnendijk - niet 
op een glijbaan zitten als ik niet naar beneden wil. En ik wil niet naar beneden, absoluut niet! 
Dát is mijn keuze! 
 

Mijn verhaal over mijn oude kerk mag somber zijn, het laat me ook zien hoe belangrijk ik, met 
de anderen, ben voor de gemeente. Ondanks mijn onbelangrijkheid. Het laat me ook zien hoe 
rijk we ons mogen weten met onze nieuwe generatie predikanten die – met ons – 
voortbouwen op de Rots die Jezus is, de Weg, de Waarheid en het Leven.  
Hoe belangrijk is het om ook te bidden voor onze voorgangers. Dat zij hun werk met vreugde 
kunnen doen. En dat zij - als in Handelingen 2:46 - die vreugde ook steeds weer mogen 
ervaren waar mensen trouw en eensgezind samenkomen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!      

 

Here God, dank dat U ons aan elkaar gegeven heeft en dat U in de gemeente eenieder plek en 
waarde geeft om samen U te eren en te dienen.  

https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/act.2.46


dinsdag 12 april 2022      
 

‘Begraaf ’m niet’ 
 

Een goede en betrouwbare dienaar 
 

Zijn heer zei tegen hem: ”Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je 
betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees 
welkom bij het feestmaal van je heer.” (Matteüs 25:21) 
 
In hoofdstuk 24 van Matteüs vertelt Jezus over het einde van de wereld en over het uur van 
Zijn wederkomst. In het daaropvolgende hoofdstuk vertelt hij drie gelijkenissen: een over de 
wijze en de dwaze maagden, een over de talenten en een over de Koning en de schapen en 
de bokken.  
 
Op het eerste gezicht lijken het drie heel verschillende gelijkenissen maar als je goed leest, zie 
je dat ze allemaal gaan over of je Gods Koninkrijk binnen mag gaan of niet. Hoofdstuk 24 en 
25 horen duidelijk bij elkaar. In beide hoofdstukken staat centraal dat wij de Heer moeten 
verwachten en gereed moeten staan als Hij terugkomt. 
Gelukkig hoeven wij niet in een kramp te leven maar kunnen we ons leven leven. Net als in de 
gelijkenis van de talenten. Wat je van God gekregen hebt, mag je gebruiken en in dienst 
stellen van Zijn Koninkrijk. In Kolossenzen 3:23-24 staat: Wat u ook doet, doe het van harte, 
alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, want u weet dat u van de Heer een erfenis 
als beloning zult ontvangen. Dien Christus: Hij is uw meester! 
 
Als we op deze manier door het leven gaan, zullen we altijd gereed zijn als Jezus terugkomt. 
Dan werken we niet meer voor onze baas of directeur maar in de eerste plaats voor de Koning 
der Koningen. Dan staan we heel anders in het leven. 
 
En waarom zouden we daar niet voor kiezen? God heeft alles voor ons over gehad en nu 
mogen wij in dankbaarheid voor Hem leven. En stel je dan voor dat Jezus bij Zijn wederkomst 
tegen je zegt: Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je 
betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees 
welkom bij het feestmaal van je heer. 
 
Is dat niet een prachtig vooruitzicht. Ik las een Engelse vertaling van dit gedeelte waarin de 
laatste zin in het Nederlands zou luiden: Kom en deel in je Meesters vreugde.  
Wat er ook gebeurt en hoe ons leven ook verloopt, we hebben een prachtige toekomst!  
 
Heer, wat een geweldig vooruitzicht is het toch dat we voor eeuwig met U mogen leven. 
 
 
 
 
  

https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/MAT.25.21
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/MAT.24
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/COL.3.23-KOL.3.24


woensdag 13 april 2022     
 

‘Begraaf ’m niet’ 
 

Een schepje er bovenop 
 

Degene die één talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen: hij 
begroef het. (Matteüs 25:18; NBV) 
 
Afgelopen zondag hebben we het Bijbelgedeelte uit Matteüs 25:14-29 gelezen, over de drie 
dienaren die respectievelijk vijf, twee en één talent in beheer kregen, in de tijd dat hun baas 
op reis ging. De dienaren met vijf en twee talenten gingen ermee aan de slag en 
verdubbelden het. De dienaar met één talent deed er niets mee en begroef het uit angst.  
 
Er komen twee gedachten bij mij op als ik dit Bijbelgedeelte lees. De eerste is: wat zou de 
baas gezegd hebben als een van de dienaren alle talenten verloren had? Stel dat een dienaar 
het talent had geïnvesteerd, maar dat hij alles kwijt was geraakt? Hoe zou de baas 
gereageerd hebben? Ik hoop dat zijn reactie nog steeds zou zijn: “Je bent een goede en 
betrouwbare dienaar. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.” (vers 21) 
De baas noemt de dienaar met één talent een laffe dienaar (vers 26), omdat hij niets met zijn 
ene talent deed. Het gaat de baas niet om de winst die gemaakt had kunnen worden, maar 
het gaat hem erom dat de dienaar actief aan de slag ging met zijn talent.  
 
De tweede gedachte heeft te maken met de titel van deze bijdrage: Een schepje er bovenop. 
De dienaar met één talent begroef het, uit angst, zoals in vers 25 geschreven staat. Waarvoor 
zou de dienaar bang geweest zijn? Afwijzing van zijn baas? Falen in het aan de slag gaan met 
het talent?  
 
We maken vanuit de tekst in Matteüs 25 vaak de vergelijking met het inzetten van onze eigen 
talenten binnen de gemeente.  
Angst, onzekerheid of negatieve gedachten of reacties zouden ons kunnen belemmeren om 
met ons talent aan de slag te gaan. We begraven ons talent en iedere keer dat we angstig of 
onzeker zijn, doen we er een schepje zand bovenop. Ons talent komt dieper en dieper 
begraven te liggen. 
 
Maar zou het niet de bedoeling zijn om met ons talent aan de slag te gaan? Er is een risico 
dat er onzekerheid of angst mee gepaard gaat, maar God geeft de zekerheid dat Hij erbij is.  
 
Als we God betrekken bij het inzetten van ons talent gaat er geen schepje zand bovenop, 
maar gaat er juist een schepje zand vanaf.  
Ons talent wordt zichtbaar en we gaan ervaren of we er op de juiste manier mee aan de slag 
zijn. Laten we dat biddend doen. En laten we de komende periode aangrijpen om inzicht te 
krijgen op welke manier we ons talent binnen de gemeente kunnen inzetten.  
  

https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/MAT.25.18
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/MAT.25.14-MAT.25.29


donderdag 14 april 2022        

 

‘Begraaf ’m niet’ 
 

Zelf nadenken 
 

Hij zei: “Heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst 
waar u niet hebt geplant, en uit angst besloot ik uw talent te begraven. Alstublieft, hier hebt u 
het terug.” Zijn heer antwoordde hem: “Je bent een slechte, luie dienaar. Je wist dat ik maai 
waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant? Dan had je mijn geld dus bij de 
bank in bewaring moeten geven, zodat ik het bij mijn terugkomst met rente zou hebben 
teruggekregen.” (Matteüs 25:24-27 (NBV21) 
 
Jezus vertelt spiegelverhalen. Gelijkenissen. Sommige parabels zijn geliefd, zoals die van de 
verloren zoon, maar deze – over de uitgedeelde talenten waarmee winst behaald moest 
worden – komt veel minder vaak voorbij in preken en boeken. Hoe zou dat komen? 

Het verhaal is wat ongemakkelijk. We hebben en houden graag een beeld van Jezus als ‘de 
lieve Heer’, maar hier komt er een serieuze boodschap op de toehoorder af. En dan heb ik 
dat stukje over ‘nutteloze dienaar’, ‘uiterste duisternis’, ‘jammeren en knarsetanden’ nog 
even weggelaten. 

Wat wil de Heer ons zeggen met dit spiegelverhaal?  

We nemen samen een week om erover na te denken, en daar doen we goed aan, want de 
gelijkenissen van Jezus zitten vol dubbele bodems en onverwachte wendingen. Als je denkt 

dat je ze helemaal begrepen hebt, lees dan nóg een keer en denk diep na.  

We willen ons het liefst herkennen in de personages die het er nog redelijk goed vanaf 
brengen. Daarom ga ik toch eens goed kijken naar die persoon die strenge woorden van de 

Meester te horen kreeg. Wat valt mij op? 

‘Ik wist van u dat u streng bent’, zo begint hij. Bedenk dat het om een gelijkenis gaat en dat 
Jezus hier natuurlijk doelt op hoe mensen tegen Hem aankijken. Jezus spreekt over het 

Koninkrijk van de Hemel, de nieuwe ordening waarin Jezus Heer is en waar zijn regels gelden.  

Vlak hiervoor spreekt Hij over meisjes met olielampen die klaar moeten zijn om de 
bruidegom te ontvangen. Heb je wel genoeg olie, genoeg van Gods Geest in je? Brand je lamp 
nog? En in dit verhaal gaat het hierom: wat doe je met alles wat ik je heb gegeven? Niets? Of 
zoveel als je kunt? 

Gebed 
Heer, we kregen talenten en hersens van U. We kunnen zelf nadenken. Dank voor dit 
spiegelverhaal! 

 

https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/MAT.25.24-MAT.25.27


vrijdag 15 april 2022      Goede Vrijdag  
 

Het is vandaag Goede Vrijdag. ‘Goede’ om wat het uiteindelijk bewerkstelligde, maar zou ‘inktzwarte 
vrijdag’ ook geen juiste aanduiding zijn? Vanwege het afschuwelijke lijden van Jezus voor alle zonden 
van alle mensen van alle tijden, inclusief de onze? Hoe zwaar moet die last op Hem gedrukt hebben! 
Waar ooit Abraham meende zijn zoon Isaäk te moeten offeren - wat God tegenhield - werd Jezus zelf 
het schuldloze, smetteloze slachtoffer. Het ultieme offer. Maar waar bij Isaäk God liet zien geen 
offer van een mens te willen, was het bij Jezus’ offer stil…  
Wij zouden ook geen smetteloos offer voor God kunnen zijn, de redding moest echt van Gods kant 
komen. Het gebeurde door een onvoorstelbaar drama: de volkomen goede, zondeloze Mensenzoon, 
Gods Zoon, ja God Zelf, gaf zijn leven voor ons… Hij onderging de dood opdat wij zouden leven…  
 

Goede Vrijdag, is er een betere dag om - met het beeld van Jezus aan het kruis in gedachten - ons te 
verootmoedigen en stil te worden? Niet alleen om na te denken over het gelukzalige en dankbare 
‘ook voor óns!’, maar ook over de andere kant van de medaille: Ook dóór ons…  
Er is geen andere verzoening en eeuwige redding dan het kruis en de opstanding van Jezus om je aan 
vast te houden. Voor eenieder die het offer van Jezus wil aanvaarden en Hem wil volgen. Geldig in 
alle tijden en alle omstandigheden. Ook nu, in 2022, mogen we deelnemen aan het leven met Hem, 
het leven voor altijd.  

Jan van Klaveren schreef het volgende gedicht: 

Over lijden 

 

Opnieuw woedt er een wereldbrand 
Gestaag vallen er bommen 

Het leed komt van de overkant 
Waar stemmen bruut verstommen 

 

Het lijden is altijd geweest 
De mensheid kan niet zonder 
Er waart alom een valse geest 

En ieder gaat ten onder 

 

Een goddelijke scheppingsmacht 
Dringt deze waarheid binnen 

Aan ’t einde van een donk ‘re nacht 
Wil liefde overwinnen 

 

Het antwoord is een houten kruis 
Waar zonde wordt verslagen 

De arme mens vindt hier een thuis 
Met toekomst ondanks vragen 

 

Geprezen zij de God van heil 
Hij schenkt dure voldoening 

Mijn Jezus kreeg de wondenpijl 
En ik pure verzoening 

 

Al wie dit lijden rijk verstaat 
Verliest zijn blinde streven 

De Geest werkt door en er ontstaat 
Een krachtig liefdesleven! 



zaterdag 16 april 2022    ‘Stille zaterdag’ 
 

Afgelopen zondag sprak Wigle Tamboer over Matteüs 25:14-29 (NBV21). 
Titel: ‘Begraaf ’m niet’.  
 

Deze dienst vormde het laatste deel van het drieluik rond de bevestiging en inzegening van 
Patrick van der Laan en Remy Splinter als predikanten van De Meerkerk. Daarbij dachten we 
na over het waarom van het bestaan van onze gemeente en hoe ons bewust te zijn en te 
blijven van het fundament waarop we staan. En waar we, persoonlijk en samen, op willen 
voortbouwen.  

 

Matteüs 25 spreekt over de dienstknechten en hun talenten. Waar de eerste twee ermee aan 
de slag gingen - ondanks dat de een minder had dan de ander -, verstopte de derde zijn talent 
uit angst voor zijn heer en de straf die hij meende te krijgen wanneer hij niet genoeg terug 
zou kunnen geven. Opmerkelijk is dat de heer in het verhaal exact dezelfde lovende woorden 
uitte aan beide werkers, ongeacht het verschil in grootte van hun talent en verdienste.  

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

 

Op Palmzondag 1985 werd in de net gestarte Meerkerk (in oprichting) ook de tekst over de 
talenten gelezen. Tijdens die dienst was er geen collecte, maar bij de uitgang kreeg iedereen 
een rijksdaalder mee als onderstreping van de woorden van Jezus. Op het muntstuk was een 
sticker geplakt met de tekst: Baptistengemeente Hoofddorp – Matteüs 25:25 – ‘Begraaf ‘m 
niet’. Neem even tijd om na te denken over wat deze tekst voor jou kan betekenen.  

 

Rond het drieluik over onze nieuwe predikanten spraken we over ons fundament en het 
voortbouwen daarop. Biedt de overdenking van Wigle en het antwoord op de vraag 
hierboven jou zicht op eventuele mogelijkheden om jouw talent(en) in te zetten?  
Speelt daarbij mee dat de grootte van het talent niet bepalend is, maar meer de wens er iets 
mee te doen?  

 

De inzegening van nieuwe predikanten bepaalt ons bij de toekomst. Laten we bidden voor de 
de huidige èn de komende generatie, voor eenieder die ook zijn of haar talent wil inzetten.  
 

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 10 april 2022 op de website.  
*** 

Morgen, 17 april, is het Pasen! De dienst begint om 10:00 uur. Titel: Vaste Hoop. 
Bijbelteksten: Matteüs 28:1-10 en Filippenzen 3:10-11 (NBV21) 

 

Om de dienst fysiek bij te wonen is - deze week voor het laatst - reserveren noodzakelijk. De 
dienst is ook te zien en mee te beleven via de livestream op www.meerkerk.nl om 10:00 uur.  

 

GELOVEN BEGINT THUIS 
Ook voor Meerkids en de jongeren van X-pact geldt dat ze van harte welkom zijn op de 
Bennebroekerweg èn reserveren daarvoor nodig is. 
 

De programma's van de kinderen en jongeren van morgen:  
Meerkids: zie de Weekinfo van 15 april 
X-pact: Pasen; tijd om op te staan 

 
 

 

https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/MAT.25.14-MAT.25.29
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/MAT.28.1-MAT.28.10
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/PHP.3.10-PHP.3.11


 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  

 

Of beluisteren via podcast? De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te 
beluisteren via de podcast. Je vindt ‘m op Spotify, Apple podcast en Google podcast. 


