
  

 

 
 

 

 
PREEK DOOR DE WEEK 

  
 
 

Wie oren heeft  
moet horen wat de Geest zegt 

 
 
 
 
 

Openbaring 2:1-3:14-22 (NBV21)  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
18de jaargang, nr. 9 week 10 

6 maart – 11 maart 2023 

https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/REV.2


maandag 6 maart 2023           

 

Wie oren heeft moet horen wat de Geest zegt  
 

Wees heilig 
 

Leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals Hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat 
immers geschreven: ‘Wees heilig, want Ik ben heilig’. (1 Petrus 1:15-16) 
 
Stel je voor dat er op zondag een brief in de kerk wordt voorgelezen die begint met de 
woorden: 
Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus. Aan de heiligen in Hoofddorp en 
omstreken, aan de gelovigen die één zijn in Christus Jezus.  
 
Zouden we elkaar aankijken en ons afvragen wie er toch wordt bedoeld met heiligen? Mijn 
buurman links van mij die ik net een hand heb gegeven of die aardige oma rechts van mij? Of 
ikzelf?  
 
Toch beginnen bijna alle brieven in het Nieuwe Testament min of meer op deze manier. In 
deze zin is alleen ‘Hoofddorp en omstreken’ verwisseld met Efeze. De Bijbel noemt de 
gelovigen dus heiligen. Heilig betekent apart gezet, afgezonderd of zuiver, vrij van zonden. 
Als ik die beschrijving tegen mezelf aanhoud, zie ik helaas wel verschillen. En toch ben ik 
heilig, zegt de Bijbel. Ik las ergens de volgende zinnen die dit heel treffend uitleggen: ‘Er is 
een verschil tussen je positie als heilige en je gedrag als heilige’. Als voorbeeld stond erbij: 
‘Iemand kan van koninklijke huize zijn maar zich niet koninklijk gedragen’. 
 
Wij zijn dus heilig maar gedragen ons niet altijd zo. En in de boodschappen aan de zeven 
gemeenten zien we dat het Gods wil is om een heilig, toegewijd leven te leiden. Daarom zegt 
Jezus ook op meerdere plaatsen: “Dit heb ik tegen u”. Niet om ons dwars te zitten of ons 
onze zonden in onze neus te wrijven maar omdat Hij zoveel van ons houdt. Hij wil niet dat we 
alles op zijn beloop laten en Hem steeds minder belangrijk gaan vinden. Hij heeft ons gekocht 
en betaald met de hoogste prijs die er is, zijn eigen leven. God is een heilig God die een hekel 
heeft aan zonde omdat Hij weet wat die zonde aanricht in onze levens. Daarom roept Hij de 
inwoners van de zeven gemeenten ook op om zich af te keren van wat verkeerd is.  
 
Ik werd zeer geraakt door het beeld van Jezus die aan de deur klopt. Dat ik niet op de 
hemelpoort hoef te bonzen in de hoop te worden gehoord als ik er weer een potje van heb 
gemaakt, maar dat Hij mij al vóór is door op de deur van mijn hart te kloppen. Dat de heilige 
Zoon van God mij uitnodigt voor het Heilig Avondmaal, wat het teken is van Zijn verbond met 
mij. Op grond van dit verbond ben ik in Hem heilig en rechtvaardig. Wat een ongelofelijke 
genade! 
 
Vader in de hemel, dank U wel dat ik door uw werk heilig en rechtvaardig ben. Help mij een 
heilig leven te leiden. Amen. 
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dinsdag 7 maart 2023      
 

Wie oren heeft moet horen wat de Geest zegt 
 

Trouw 
 

De afgelopen prekenserie over de eerste hoofdstukken van het bijbelboek Openbaring vond 
ik soms een lastige en confronterende serie. Maar zoals ik vaker mag ervaren, sprak God tot 
mij door het woord ‘Trouw’.  
 
‘Trouw’ heeft een diepe betekenis, het is namelijk niet altijd makkelijk om trouw te zijn. Soms 
bij het lezen van de Bijbel heb ik even geen zin om trouw door te lezen in bijbelboeken die 
mij op dat moment eigenlijk helemaal niet zo aanspreken. Trouw betekent voor mijzelf ook 
dat ik naar kringavond ga ook al ben ik moe en zou ik liever thuis blijven. Trouw betekent 
naar de kerk gaan op zondagmorgen. Trouw betekent dat God mij niet loslaat en ik Hem niet 
loslaat. De trouw die ik mocht ervaren vanuit Gods woord is de allermooiste en allerfijnste 
trouw die er bestaat. Hij is er altijd en Hij is altijd trouw! In Psalm 103:6 staat: Liefdevol en 
genadig is de Heer, Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. 
 
In de brieven aan de zeven gemeenten uit Openbaring gaat het meerdere keren over de 
trouw van de gemeenteleden. In Openbaring 2:10: ‘Wees trouw tot in de dood, dan zal Ik u 
als lauwerkrans het leven geven.’ En in Openbaring 2:13: ‘U bent mijn naam trouw gebleven 
en hebt uw geloof in Mij niet verloochend.’ En in hoofdstuk 3:8: ‘Want ook al hebt u weinig 
invloed, u bent trouw gebleven aan wat Ik heb gezegd en hebt mijn naam niet verloochend.’  
 
Als ik kijk naar onze gemeente, naar De Meerkerk kijk, zie ik heel veel trouwe 
gemeenteleden. In alle verschillende bedieningen zie ik al jaren dezelfde mensen, wat een 
trouw! Een persoonlijk voorbeeld is dat een van onze kinderen helpt bij Meerkids waar nog 
steeds dezelfde teamleidster dient, waar ze zelf zat als kleuter. Wat een trouw! 
 
Geweldig om te zien dat er zoveel trouwe broeders en zusters in onze gemeente zijn. Dat is 
waar Jezus zijn kerk op bouwt. En ook al lijkt het klein en nietig wat je doet, God ziet het wel. 
 
Spreuken 3:3 Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. 
God en de mensen zullen je genegen zijn en je zult waardering ondervinden. Vertrouw op de 
Heer met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. 
 
Gebed uit Psalm 91:4  
Hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is 
een veilig schild. 
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woensdag 8 maart 2023     
 

Wie oren heeft moet horen wat de Geest zegt 
 

De kracht van liefde 
 

“Maar Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten.” (Openbaring 2:4, HSV) 
 
Het is nog geen twee maanden geleden dat ik in de kerk zat en de preek over de boodschap 
voor Efeze hoorde. De Efeziërs werden erop aangesproken dat ze hun liefde van weleer kwijt 
waren geraakt. Gelukkig was er ook een belofte. Voor de gemeente in Efeze en natuurlijk ook 
voor onze gemeente. Door ons elke dag op Jezus te richten, hoeven we die eerste liefde niet 
te verliezen. We kunnen alleen maar liefhebben door Hem. Of zoals het in 1 Johannes 4:19 
staat: ‘Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.’ 
 
Bemoedigd ging ik na deze zondag naar huis. Een aantal weken later werd ik op een 
bijzondere manier herinnerd aan deze boodschap van liefde. Op een avond was ik onderweg 
naar een bijeenkomst in de kerk. Bij aankomst was ik geïrriteerd omdat iets niet helemaal 
goed gecommuniceerd was. Toen we allemaal zaten ging de Bijbel open bij 1 Korintiërs 13, 
het hoofdstuk over de liefde. Het was alsof deze woorden op dat moment speciaal voor mij 
bedoeld waren: 
‘De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen 
zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent 
het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de 
waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.’  
(1 Korintiërs 13:4-7) 
 
Bij het horen van deze woorden schaamde ik me voor mijn irritatie. Wat me misschien nog 
wel het meest raakte, was dat ik besefte dat deze woorden laten zien wie Jezus is. Ik werd er 
stil van. Mijn irritatie moest plaats maken voor bewondering voor Jezus. Ik mocht in zoiets 
kleins ervaren dat het echt waar is: 
Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad. 
 
Dit voorval liet mij nog eens zien hoe krachtig het effect van Gods Woord op ons kan zijn. En 
hoe nodig we het hebben om ons steeds opnieuw te laten voeden door die boodschap van 
liefde. Het laatste vers van de boodschap voor Efeze moedigt ons hiertoe aan: 
‘Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.’ (Openbaring 2:7a) 
 
Gebed 
Heer, mag ik mij steeds opnieuw verwonderen over U. Uw liefde geeft mij kracht om zelf ook 
lief te hebben. 
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donderdag 9 maart  2023        

 

Wie oren heeft moet horen wat de Geest zegt 
 

Lijden en vertrouwen 
 

“Wees niet bang voor het lijden dat u nog te wachten staat.” (Openbaring 2:10 NBV21) 
 

Dat wil je niet horen: een mededeling over lijden dat je nog te wachten staat. Anderzijds, 
deze mededeling gaat samen met een oproep: ‘wees niet bang’. Woorden die we vaak 
tegenkomen in de Bijbel. Er wordt zelfs beweerd dat dit 365 maal in de Bijbeltekst staat. Klopt 
dat? 
In de NBV21-vertaling komt ‘Wees niet bang’ 87 keer voor. Mooi. Maar wat zegt dat? Lees 87 
keer ‘Wees niet bang’ en is je angst dan plotsklaps verdwenen? Hebben we bij het tellen ook 
gelet op de context? Tegen wie werden deze geruststellende woorden uitgesproken en in 
welke situatie gebeurde dat? 
Bovendien, er zijn nog andere formuleringen die ongeveer hetzelfde zeggen. Zoek op: ‘Je 
hoeft niet bang te zijn’, en je komt kalmerende teksten tegen zoals deze:  
‘Je hoeft niet bang te zijn wanneer je slapen gaat, je slaap zal vredig zijn.’ 
 
Deze geruststellende tekst is te vinden in Spreuken 3:24 - en dit is de context van deze 
woorden:  
Mijn zoon, streef naar bedachtzaamheid en tact, 
verlies die nooit uit het oog. 
Ze zullen een bron van leven voor je zijn, 
een sieraad om je hals. 
Je zult veilig je weg kunnen gaan, 
nergens zul je struikelen. 
Je hoeft niet bang te zijn wanneer je slapen gaat, 
je slaap zal vredig zijn. 
En wees niet bang voor plotseling onheil, 
voor de rampspoed die goddelozen overkomt. 
Je kunt vertrouwen op de HEER, 
Hij beschermt je tegen hinderlagen. 
(Spreuken 3:21-26 NBV21) 
 
Laten we eerlijk zijn, je kunt bij allerlei opvattingen een zogenaamd ‘passende’ Bijbeltekst 
vinden. Natuurlijk is het belangrijk om elke tekst te verstaan in het totale verband. En dan 
durf ik deze bewering wel aan: de Bijbel roept ons op om God te vrezen (maar dan in de zin 
van: heilig ontzag voor Hem te hebben), maar geeft ook het vertrouwen dat Hij liefdevol, 
rechtvaardig en genadig is. Die bijbelse waarheid mogen we gerust omarmen en tegen onszelf 
herhalen wanneer we tóch eens bang zijn. Want: angstig en bezorgd ben je nu eenmaal 
regelmatig. Dat hoort bij het leven in deze gebroken schepping waar reële gevaren dreigen 
die ook diepgelovige mensen angst aanjagen. Blijf desondanks vertrouwen! 
 

Gebed 
Goede God, uw woorden aan de broeders en zusters in Smyrna stellen ons ook gerust. We 
brengen onze zorgen en angsten bij U, in vertrouwen op uw liefdevolle genade. 
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vrijdag 10 maart 2023       

 

Wie oren heeft moet horen wat de Geest zegt 
 

De waarheid blijft 
 

“Dit zegt Hij die het scherpe, tweesnijdende zwaard heeft: (…)  
Kom toch tot inkeer, anders kom Ik binnenkort naar u toe en zal Ik hen (die zich bezighielden 
met afgodenleer) met het zwaard uit mijn mond bestrijden.” (Openbaring 2:12 en 16)  
 
‘Hoe kijkt Christus naar zijn gemeente?’, een bijzondere preekserie. Niet in het minst 
natuurlijk doordat het Jezus zelf is die zich uitspreekt tot de gemeenten. En aanspreken, dat 
deed Hij, we hoorden het zondag in de dienst. Een van de dingen die mij persoonlijk in de 
serie trof, hoorde ik in ‘Waarheid – een boodschap voor Pergamum’. Jezus wordt daarin 
voorgesteld als ‘Hij die het scherpe, tweesnijdende zwaard heeft’. Een uitdrukking voor Gods 
Woord. En dáármee worden onwaarheid en de hele en halve leugens bestreden, dáármee 
vindt de beoordeling plaats. Niet met het zwaard in de hand, maar met het Wóórd in Zijn 
mond. Hebreeën 4:12 zegt daarover: ‘Het woord van God is levend en krachtig, en scherper 
dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg 
elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.’  
 
Het Woord is leidend voor ons leven met God nu èn voor onze toekomst. Zo belangrijk is 
Gods Woord. Blijvend actueel! Niet vreemd dat Jezus mensen terechtwijst wanneer Hij ziet 
dat ze náást het goede spoor zitten. Misschien vinden we Jezus niet altijd even aardig als Hij 
mensen terechtwijst - kan het niet wat minder? -, maar laten we niet de onderliggende reden 
vergeten! In het EO-programma ‘Bid, Bedank en Bewonder’ zei Jeanette Westerkamp iets 
wat juist daar uitleg aan geeft. Want kijkend naar de mooie natuur om zich heen, zei ze:  
‘God heeft zo’n verdriet om mensen die hun doel mislopen, die hun leven verpesten. Volgens 
mij is dat de hele lijn van de Bijbel: Zó had Ik het bedoeld en moet je eens kijken wat je ervan 
maakt en Ik hou van je en Ik heb er pijn aan. Dat is volgens mij God.’  
 
Is dat niet de reden dat Jezus terechtwijst wie een terechtwijzing nodig heeft om tot zijn of 
haar doel te komen? Liefde voor wat en wie Hij schiep en het verlangen dat niemand 
verloren gaat maar eeuwig bij Hem hoort? En zeg nou zelf: waarom zou Hij voor jou, voor mij, 
een uitzondering maken? Want wie heeft op zijn tijd geen terechtwijzing of oproep tot 
waakzaamheid nodig om op de goede Weg te komen of te blijven?   
 
Gods Woord blijft actueel en van groot belang.  
 
In Johannes 8:31-36 zegt Jezus o.a. dit: “Wanneer u blijft vasthouden aan wat Ik zeg, bent u 
werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’ (…) 

Wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.”  
 
Heer, dank U voor uw aansprekende Woord! Dat ik uw liefde daarin mag herkennen en het 
mij persoonlijk en ons als gemeente mag blijven wijzen op de goede Weg, de enige Weg, met 
en naar U.  
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zaterdag 11 maart  2023     
 

Afgelopen zondag keken we terug op de preekserie ‘Hoe denkt Christus over Zijn 
gemeente?’ De titel luidde: Wie oren heeft moet horen wat de Geest zegt. 
 

Die titel komt voor in alle zeven boodschappen van Jezus aan de gemeenten in Asia, zo lazen 
we in het boek Openbaring 2:1 tot en met 3:22 (NBV21). De boodschappen kregen als titel 
de volgende aanduidingen mee: 
Liefde – Lijden – Waarheid – Heiligheid – Echtheid – Trouw – Toewijding.  
 

In de boodschappen wordt Jezus steevast beschreven met een van zijn kenmerken/ 
eigenschappen. Vervolgens geeft Hij aan dat Hij weet heeft van wat ze doen en zelfs laat Hij 
merken hun innerlijke gesteldheid en hun motivatie daarin te kennen.  
Waar nodig – en dat is in bijna alle gevallen zo – volgt een terechtwijzing of waarschuwing 
(wordt wakker, wees waakzaam).  
Tenslotte geeft Jezus aan alle gemeenten ongelooflijk mooie beloften mee, waaruit het doel 
van Jezus’ waarschuwingen en aanbevelingen blijkt: zijn in Zijn Koninkrijk. Aan Hem de dank 
en eer! 
 

Samenvattend zou je kunnen zeggen dat de onderverdeling steeds is:  
1. Wie is Jezus?  

2. Wat ziet Hij van ons?  

3. Wat ziet Hij in ons? (Of: wat heeft Jezus met ons voor?; denk aan de beloften voor wie 

volhoudt/overwint)  

Afgelopen zondag keken we terug op de preekserie, maar met name wat de preekserie bij 
ons heeft teweeggebracht. Waar werden we geraakt? Wat voor impact heeft dat op je?  
 

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

Het woord ‘terechtwijzing’ geeft aan dat de wijzing terecht is…  
Welke terechtwijzing zou jij – eerlijk gezegd – wel terecht vinden als die tegen jou wordt 
gezegd? Hoe ga jij met terechtwijzingen om? En als iemand jou onterecht terechtwijst?  
 

Welke kenmerken/eigenschappen van Jezus spreken jou het meest aan? Waarom? 
 

Welke beloften van Jezus voor wie overwint/vasthoudt spreken jou het meest aan? Waarom? 
 

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 5 maart 2023 op de website.  
 

  *** 

Morgen, 12 maart, begint de dienst om 10:00 uur. Een dienst met Opdragen, Dopen en 
Ledenbevestiging. Titel: Feest van genade.  
De dienst is ook te zien en mee te beleven via de livestream op www.meerkerk.nl.   

GELOVEN BEGINT THUIS  
In verband met Opdragen, Dopen en Ledenbevestiging hebben de jongeren van X-pact géén 
eigen dienst maar zijn van harte welkom in de grote zaal. 

Voor de programma’s van Meerkids morgen: zie de Weekinfo van 10 maart. 

Wist je dat er naast de Preek door de Week ook een Meerkids door de Week is? Hiermee kun je als 
gezin verder gaan met het verhaal dat kinderen op zondag hebben gehoord. Er staan vragen in om 
samen te bespreken, maar ook to-do’s, challenges en bijvoorbeeld weetjes. De Meerkids door de 
Week ligt zondag geprint bij de uitgang. En je vindt hem ook digitaal in de Weekinfo. 
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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 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.  

 

Kerkelijk centrum en correspondentie-adres: 
Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63  

 

U kunt ook corresponderen via e-mail: info@meerkerk.nl   
webadres: www.meerkerk.nl 
 
Kantoor:  
Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72 

 

IBAN  NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN  802147306 

 

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. 

http://www.meerkerk.nl/

