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maandag 9 mei 2022           

 

Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn  
 

Koning 
 

De Israëlieten wachtten tot Mozes terug zou komen van de berg Sinai. Maar het duurde erg 
lang. Toen gingen ze naar Aäron, en zeiden: “Mozes is de man die ons uit Egypte weggehaald 
heeft. Maar we weten niet wat er met hem gebeurd is. Maak daarom een god voor ons! Dan 
kan die ons door de woestijn leiden.” (Exodus 32:1) 
 
Deze tekst uit de Bijbel leidt de komst van het gouden kalf in. Je kunt het gerust een 
dieptepunt noemen in de reis van het volk van God naar het beloofde land. Het volk wilde 
niet wachten tot Mozes terugkwam en gaven vorm aan een zelfbedachte god. Een kalf, in die 
tijd symbool voor kracht en vruchtbaarheid. Precies dat wat de Israëlieten nodig hadden op 
de reis die nog voor hen lag.  
 
Daarnaast was dit een zichtbare god. Een altaar om te offeren maakte het plaatje compleet. 
Afgoderij in zijn meest zichtbare vorm.  
 
Ook wij als hedendaagse christenen hebben met afgoderij te maken, al is die soms wat 
minder zichtbaar. Jezus waarschuwt in de Bergrede voor een wel heel verleidelijke afgod: 
rijkdom of mammon.  
Ik ken veel christenen voor wie dit een worsteling is. Aan de ene kant mag rijkdom geen rode 
draad in je leven zijn, aan de andere kant danken we God voor het hebben ervan. Veel 
christenen gaan bij God te rade voordat ze een grote aankoop doen of zoeken naar Gods wil 
als ze een beter betaalde baan kunnen krijgen.  
Je wilt het graag goed doen als christen en bovendien wil God je zegenen met voorspoed en 
gezondheid, toch? Waar ligt de scheidslijn tussen een schat in de hemel of eentje op aarde? 
 
De scheidslijn zit ‘m denk ik in: wie is God voor jou? Als je dat aan verschillende christenen 
vraagt, krijg je antwoorden als: voorziener, geneesheer, trooster, bevrijder of vul zelf maar in. 
Hoewel God dit allemaal voor je kan zijn, is het Hem er niet om te doen.  
 
Jezus zegt het in de Bergrede zo: “Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn 
gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.” (Matteüs 6:33) 
In dit koninkrijk is God koning en daar is het Hem precies om te doen.  
Is Hij dat, koning van jouw leven? Want dan kan Hij als Koning al dat andere ook voor je zijn.  
 
Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God.  
Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot.  
Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij.  
Zie naar Hem uit en ik weet Hij is mij steeds nabij.  
 
  

https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/EXO.32.1
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dinsdag 10 mei 2022      
 

Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn  
 

Schatzoeken  
 

“Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was naar mooie 
parels. Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, verkocht hij alles wat hij had en 
kocht die parel.” (Matteüs 13:45) 
 
Toen onze kinderen nog klein waren, lazen we hen vaak voor uit de prachtige boekjes van 
Nick Butterworth. Het zijn korte Bijbelverhalen met heel grappige tekeningen. Een van die 
boekjes heeft als titel: ‘de kostbare parel’. Het gaat over een heel rijke koopman met een 
heel groot huis, een bontjas, stapels geld en een hoedje met een wiebelveer. Op een dag ziet 
hij in de etalage een prachtige parel die hij per se wil hebben. De parel is alleen veel te duur. 
Vervolgens gaat hij alles verkopen wat hij heeft en stopt al het geld in zijn kruiwagen en 
loopt, alleen nog gekleed in zijn ondergoed en zijn lievelingshoedje, naar de juwelier. Dan 
blijkt dat hij nog net iets tekortkomt om de parel te kunnen kopen. En je raadt het al, tot slot 
verkoopt hij ook zijn lievelingshoedje met de wiebelveer, koopt de parel en loopt er juichend 
mee weg. Jezus zelf vertelt dit in hoofdstuk 13 van Matteüs. 
 
Het verhaal geeft prachtig weer dat als je iets héél graag wil hebben, je er heel veel, zo niet 
alles, voor over hebt om het in je bezit te krijgen. Ieder mens is op de een of andere manier 
op zoek naar geluk en vervulling in het leven. En ieder mens komt er vroeg of laat achter dat 
aardse zaken uiteindelijk geen blijvende vervulling geven. Vroeg of laat raak je erop 
uitgekeken en ga je weer naar iets anders zoeken of naar nog meer van hetzelfde. Met 
uiteindelijk weer hetzelfde resultaat. De enige oplossing om die leegte in je hart blijvend te 
vullen, is God in je hart uit te nodigen. Maar ook dan kun je nog worden afgeleid door zaken 
die in zichzelf heel goed zijn. Je gezin, je werk, misschien een taak in de gemeente. Ook die 
kunnen de plaats innemen die is gereserveerd voor onze Heer. Daarom zegt Jezus in Matteüs 
6:33: “Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere 
dingen je erbij gegeven worden.” 
 
Het klinkt eenvoudiger dan het is, maar het is de enige manier om God op de eerste plaats te 
zetten en te houden. Stel jezelf regelmatig de vraag: Zoek ik nog steeds eerst het Koninkrijk 
van God en zijn gerechtigheid?  
 

Wat is het mooi om te beseffen dat God er ook echt alles voor over had om ons vrij te kopen! 
Hij betaalde werkelijk de hoogste prijs door zijn zoon prijs te geven. 
 

Laten we bidden met de woorden van Opwekking 569:  
Laat alles wat ik zeg en alles wat ik denk 
Als een spiegel zijn van wie U in mij bent 
U bent zoveel meer dan ik verlangen kan 
Regeer in mij met al u kracht 
In mijn mooiste droom, in mijn zwartste nacht 
Er is een ding dat ik u vraag, 
O Heer, regeer in mij vandaag 
 

https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/MAT.13.45
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/MAT.6.33
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woensdag 11 mei 2022     
 

Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn  
 

Met je hoofd in de hemel lopen 
 

“Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen 
je erbij gegeven worden.” (Matteüs 6:33) 
 
Ken je de uitdrukking: ‘Met je hoofd in de wolken lopen’? Vaak wordt die uitdrukking 
gebruikt bij personen die verliefd zijn. Ze zijn zo gelukkig, zo blij dat ze niet opletten bij wat ze 
doen of zeggen. Ze denken alleen maar aan de persoon op wie ze verliefd zijn. Ze vergeten te 
eten, te drinken, kunnen niet slapen. Ze zijn volledig afgeleid en in de war. Niets is meer 
belangrijk, behalve die interessante persoon beter leren kennen, aan die persoon denken en 
het verliefde gevoel toelaten. 
 
Als we een bruggetje maken naar ons geloofsleven zou je je kunnen afvragen of de iets 
aangepaste uitdrukking ‘met je hoofd in de hemel lopen’ wellicht van toepassing is op ons 
leven? Zijn wij zo gelukkig, blij, dankbaar met God dat niets anders meer belangrijk is? De 
tekst “Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere 
dingen je erbij gegeven worden” uit Mattheüs 6:33 is een aansporing om je op het hemelse, 
op God te focussen. En het gevolg zal zijn dat God het allerbelangrijkste is. Dat je al je tijd aan 
Hem wil geven, aan Hem wil denken en in Hem wil investeren. Je wil God beter leren kennen 
en toelaten wat er daardoor kan veranderen in je leven.  
 
Als je deze focus in je leven hebt, zal dat onder andere nog een gevolg hebben. Het leven zal 
wat meer in perspectief geplaatst worden. Dingen die je voorheen belangrijk vond, maken 
plaats voor jouw focus. Afgelopen zondag hebben we het voorbeeld gehoord van de 
hebzucht – het belangrijk vinden om geld en bezit te hebben. Als je focus daar ligt, kan dat 
jou afleiden van je focus op God. 
 
Maar de focus op God kan ook juist de eerste plek pakken, waardoor een andere focus 
vervaagt en minder belangrijk wordt.  
 
Het is een persoonlijke keuze waar jij je focus op legt. Ik bid je van harte toe dat jouw focus op 
God zal zijn, op Zijn koninkrijk. Want de belofte (uit Mattheüs 6:33) dat de andere dingen je 
vervolgens gegeven worden, is ons gegeven zoals we in de Bijbel lezen en mogen we (leren) 
vertrouwen. Laten we ook als gemeente elkaar aanmoedigen om met ons hoofd in de hemel 
te lopen, dicht bij God. Laten we bidden dat God onze focus wordt, is en blijft.  
 
 

https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/MAT.6.33


donderdag 12 mei 2022     
 

Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn  
 

Hebzucht boeit   
 

Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: “Eén ding ontbreekt u: ga naar huis, verkoop 
alles wat u hebt en geef het geld aan de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten; 
kom dan terug en volg Mij.” (Markus 10:21)  
 

Zondag kwam het woord ‘hebzucht’ langs in de preek. Voelde het ongemakkelijk of is het iets 
wat totaal niet speelt in jouw leven? Of heb je een manier gevonden om ergens in het mid-
den, of aan de goede kant van het midden van de uiterste keuzes uit te komen? Je doet 
allerlei goede dingen en natúúrlijk mag je ook goed voor jezelf zijn. Daar is God toch niet op 
tegen?  
Ik vind het onderwerp vooral ongemakkelijk omdat je dan geconfronteerd kan worden met 
tegenwerpingen als: ‘Dus jij vindt dat ik niet mag …. ‘ en vul zelf hier maar allemaal dingen in 
die mensen kunnen boeien, terwijl God Zelf ons de vrije keuze heeft gegeven.  

 

Ik zei niet zomaar ‘dingen die boeien’ omdat veel dingen die wij bijzonder graag hebben, 
willen of doen, ons niet alleen plezier en voldoening geven maar ons ook daadwerkelijk zo 
aan handen en voeten kunnen binden dat het de kans op ware vrijheid in de weg staat.  
Ik begon de overdenking met een deel uit het verhaal van de rijke jongeling die door Jezus 
wordt uitgenodigd om Hem te volgen. (Markus 10:17-31) Hij mag met Jezus mee, kun je je 
zo’n uitnodiging voorstellen?! De jongeman heeft zich vanaf zijn jeugd aan al de geboden 
gehouden. Maar dat bleek onvoldoende! Het woog niet op tegen het vastzitten aan zijn 
aardse goederen en genoegens. Jezus wil - we zien het steeds weer – dat ons hart Hem op de 
eerste plaats wil hebben en houden. Ook voor de jongeman geen twéé of meer winnaars op 
de bovenste tree van het podium. Maar Jezus laat hem wel de vrijheid… 

 

Over hebzucht en steeds meer willen en hoe ons daartegen te verzetten een mooi voorbeeld: 
toen een kind om alwéér een nieuw speeltje vroeg, antwoordde de moeder: ‘Doe maar alsof 
je het al een tijd hebt, maar dat het stuk is...’ Het kan zijn dat ze dat zei omdat ze het geld 
niet had of het er niet voor over had om maar dingen te blijven kopen, maar geeft het niet 
prachtig weer dat hebzucht niet gaat om dingen die nodig zijn maar slechts om het hebben? 
En dat het goed is dat in dit geval de moeder daar niet in meegaat. 

“Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht. Want ook al heeft een mens nog zoveel, zijn 
leven bezit hij niet.” Woorden van Jezus in Lukas 12:13-15. Wat een belangrijke waarheid 
geeft Jezus ons hier mee om het zicht op het ware leven niet te verliezen of te laten verflau-
wen. In het zicht van Gods koninkrijk is er geen sprake van meerkeuze-antwoorden. Gelukkig 
zegt Jezus dat we, kijkend naar onszelf en de hoogte van de lat voor redding, toch niet 
hoeven te wanhopen, want, zo zegt Hij in Markus 10:27 daarover: ‘Bij mensen is dat 
onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles mogelijk.” Het is pure genade voor wie bij 
Hem wil horen, wie kiest voor Hem. Het hebben van hebzucht doet ons uiteindelijk niet 
hèbben maar verliezen.   
 

We kunnen wel zeggen: ‘Here God, doe alsUblieft de verkeerde verlangens bij me weg’, maar 
is het niet eerlijker en beter om te bidden dat wij onze verkeerde verlangens zelf wegdoen en 
God bidden om zijn hulp bij de keuzes die we te maken hebben? Vandaag beginnen? 
 

https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/MRK.10.21
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/MRK.10.17-MRK.10.31
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/LUK.12.13-LUK.12.15
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/MRK.10.27


vrijdag 13 mei 2022       

 

Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn  
 

Pieker niet 
 

“Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één dag aan zijn levensduur 
toevoegen?” (Matteüs 6:27 NBV21) 
 
Op de radio hoor ik over het uitblijven van regen. ‘Nederland waterland’, zegt men, maar de 
boeren maken zich inmiddels grote zorgen over de droge grond waar dit jaar misschien geen 
goede oogst van te halen is. Eerlijk gezegd vind ik het wel prettig dat het niet regent en mooi 
weer is. Zo kan het gebeuren dat een vakantievierende burger hoopt op zon, terwijl een boer 
in hetzelfde land ernstig bidt voor regen. 
 
Ik heb wel invloed op de hoeveelheid water die ik gebruik, maar kan er niet voor zorgen dat 
er binnenkort voldoende regenwater op de akkers valt. En dat is dan nog maar één terrein 
waar ik wel vanaf weet, maar vrij weinig aan kan doen. 
 
Het zou wat vreemd zijn wanneer wij ons geen enkele zorg zouden maken over wat er in de 
wereld gebeurt. Zeker nu er op ons continent een wrede oorlog wordt uitgevochten, kun je 
niet onverschillig toekijken, je schouders ophalen en leven alsof er niets aan de hand is. Ik 
denk dan ook niet dat de woorden van onze Heer kunnen worden opgevat als een oproep tot 
zorgeloosheid. Jezus keek met bewogenheid en mededogen naar de mensen die in zijn dagen 
ronddwaalden als schapen zonder herder. De Heer heeft zeker grote angst en zorg gekend – 
daar kan geen twijfel over bestaan. 
 
Deze woorden moeten we dan ook niet misverstaan. Er zijn dingen die te groot zijn voor ons, 
kleine mensen. Het is al een belangrijk inzicht om toe te geven dat je kwetsbaar en 
afhankelijk bent. Dat is ook een goede motivatie om God om hulp en bescherming te vragen. 
Als wij nu niet direct getroffen worden door tegenslag of geweld, wil dat niet zeggen dat we 
er altijd van gevrijwaard zullen blijven. We leven in een gevallen wereld.  
 
Ik ben geneigd te gaan piekeren over zaken die ‘zouden kunnen gebeuren’ en vaak plaag ik 
mezelf onnodig met donkere gedachten: ‘Wat zou er gebeuren als…’ Die piekerneiging heeft 
me nog nooit geholpen, maar wel in de problemen gebracht. Ik moet leren loslaten, 
relativeren en vertrouwen. Ik denk dat de Heer dat wil zeggen met deze woorden. 
 
Gebed 
Heer, U weet dat wij in een gevallen wereld leven. Soms zijn we bang en bezorgd. Help ons te 
vertrouwen en rustig te blijven. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/MAT.6.27


zaterdag 14 mei 2022     

 

Afgelopen zondag sprak Remy Splinter over Matteüs 6:19-24 (NBV21).  
Titel: Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. 

 

We dachten zondag na over schatten die we voor onszelf verzamelen. De vraag die centraal 
stond is: Wat maakt ons nu ten diepste rijk? Wij mensen zijn niet snel geneigd de zonde van 
hebzucht bij onszelf herkennen. Maar het is wel van belang om onszelf hierop te onderzoe-
ken. Alleen al vanwege de waarschuwing van Jezus in Lukas 12:13-15: “Pas op, hoed je voor 
iedere vorm van hebzucht. Want ook al heeft een mens nog zoveel, zijn leven bezit hij niet.”  

 

Jezus zei dat het oog de lamp is van het lichaam. Wanneer je oog helder is, dan is heel je 
lichaam verlicht. Maar de zonde van hebzucht en het verlangen naar geld kan heel 
gemakkelijk ons oog verblinden. Het heeft ons misschien wel meer in de greep dan we 
beseffen of zouden willen toegeven. Zien waar je ‘oog’ naar uitziet, waar je geld en je 
verlangens naar uitgaan, laat zien waar je prioriteiten liggen en dus waar je wel of niet aan 
gebonden bent. Wat een vreugde om van verkeerde gebondenheid bevrijd te worden, om in 
te zien dat God/Jezus je grootste schat is en je daar je grootste vreugde uit mag halen.  

 

Hoe wordt Jezus je grootste schat? Is het niet door in te zien hoe Hij al Zijn rijkdom heeft 
opgegeven om jou te winnen? Hij hield niet vast aan Zijn gelijkheid aan God, maar deed er 
afstand van (zie Filippenzen 2:6-7). Of zoals we lezen in 2 Korintiërs 8:9: ‘Tenslotte kent u de 
liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: Hij was rijk, maar is omwille van u arm 
geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden.’ 
  ** 
Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?  

 

Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn... Wanneer de mammon (Aramees woord voor 
materiele rijkdom) je heer is, dan zul je ook gecontroleerd worden door die heer. Als je 
ultieme liefde ligt bij geld en bezit, dan maakt dat het uiteindelijk onmogelijk om God te 
dienen. Daarom zegt Jezus dat je niet de mammon en God tegelijk kunt liefhebben. Eenieder 
zal zelf, heel persoonlijk, moeten kiezen hoe deze levensvraag te beantwoorden.   
Als je nadenkt over aan wie of wat je de meeste tijd, geld en energie besteed, kun je dan 
aangeven voor wie jij gekozen hebt?  
Heb je daar bewust voor gekozen of is dat in de loop van de tijd zo gegroeid?  
Wat zou je op dit punt willen? 
Kan het jou helpen om je prioriteiten eens aan het papier toe te vertrouwen of met een jouw  
vertrouwd persoon te bespreken?  

 

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 8 mei 2022 op de website.  
*** 

De dienst van morgen, 15 mei, begint om 10:00 uur. Bijbeltekst: Matteüs 6:25-34 (GNB), 
titel: Zoek eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid... 
De dienst is ook te zien en mee te beleven via de livestream op www.meerkerk.nl.   
 

GELOVEN BEGINT THUIS 
De Meerkids en de jongeren van X-pact zijn van harte welkom in hun eigen diensten.  

De programma's van de kinderen en jongeren van morgen:  
Meerkids: zie de Weekinfo van 12 mei 
X-pact: Jezus de hoeksteen, 1 en 2 Petrus 
 

 

https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/MAT.6.19-MAT.6.24
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/LUK.12.13-LUK.12.15
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/PHP.2.6-PHP.2.7
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/2CO.8.9
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/MAT.6.25-MAT.6.34
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/1PE.1


 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


