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maandag 13 november 2017

Niets kan ons scheiden van Gods liefde

Alles en niets

God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God en God in Hem.  (1 Johannes 4:16)

Ik ben - als ik het zelf zeg...- iemand die zichzelf meestal redelijk in de hand heeft. Maar er blijft 
nog veel te leren, want soms... grrrr. Een voorbeeld, misschien herken je het. Een rechtszaak 
met een advocaat die allerlei trucs uithaalt om maar een voor de verdachte totaal onverdiend 
gunstige uitspraak te krijgen. Tenenkrommend, onrechtvaardig. En als de rechter hem of haar 
nog gelijk geeft ook, kan ik daar slecht tegen. Het recht moet toch zegevieren? 

Ooit stond ik met een bekeuring in de hand en een heleboel uitvluchten in mijn hoofd voor een
rechter. Wat ik ook vertelde, de boete bleef gewoon gehandhaafd. En als ik eerlijk ben, vond ik 
het (later) nog logisch ook. Het recht moet toch zegevieren, ook als het om mezelf gaat?

Daarom word ik stil als ik kijk naar Romeinen 8: 31-39, de bijbellezing van zondag. Daar zien we
iets over een heel andere rechtspraak. En ik zie mezelf in het verdachtenbankje... Het is 
ongekend wat daar gebeurt. God als Rechter en Jezus als de Advocaat die voor ons pleit. Ons 
vrijpleit! Lees maar even mee: Zal Hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar Hem 
omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met Hem niet alles schenken? Wie zal Gods 
uitverkorenen aanklagen? Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, 
die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons.

God ging zijn eigen Zoon niet geven voor iets wat Hij onbelangrijk vond, nee, Hij had er ALLES 
voor over (inclusief het leven van zijn enige Zoon) omdat NIETS ons kan scheiden van Gods 
liefde! NIETS MAAR DAN OOK NIETS kan ons scheiden van de liefde van God omdat God er 
ALLES MAAR DAN OOK ALLES voor over heeft om ons tot Zich te krijgen. 
Hoe kan ik ooit nog denken dat er in mijn leven (en dat van anderen) iets goed of iets fout is 
dat groter is dan Gods liefde en het leven van Gods Zoon?! 
Bij mij heeft het best lang geduurd voordat ik dat besefte. Jammer, want de uitwerking van dit 
te weten is enorm. Het is onze eeuwigdurende levensverzekering! En hoe belangrijk voor rust, 
vrede en vreugde in allerlei facetten van ons leven. Vorige week hebben we in ons groepje bij 
het Uur van Gebed onze schuld en kleinheid beleden en onze verwondering uitgesproken dat 
wij – met alle smet en smeurie – bij Hem mochten komen. Om te delen wat er op ons hart lag. 
Wat een voorrecht om zijn hart te mogen aanspreken en te beseffen dat we Hem zo nodig 
hebben omdat Hij kan wat wij niet kunnen, omdat Hij liefheeft met een ongekende, 
bovennatuurlijke, onvoorwaardelijke, hemelse liefde. 

Om over na te denken
Ken jij een pleidooi dat sterker is dan vóór de uitspraak tegen de Rechter zeggen: 'Ja maar 
Vader, dit is ... Ik gaf mijn léven voor hem/haar...!'  
Wat werkt dit te beseffen uit in jouw leven? Vind je het moeilijk om bij de stippels in de eerste 
vraag andere namen in te vullen? Zou je deze vraag willen meenemen in je gebed?

Gebedssuggestie 
Dank in eigen woorden voor de liefde en het offer van God/Jezus en bid voor de mensen die in 
deze overdenking in je gedachten kwamen.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen-8,31
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Johannes-4,16


dinsdag 14 november 2017   

Niets kan ons scheiden van Gods liefde

Gods liefdevolle zorg is beter dan onze doodlopende weg 

'Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood.' 
(Spreuken 14:12)
“Ik zal hun lot ten goede keren en Mij over hen ontfermen.” (Jeremia 33:26b)

Wat willen we toch graag alles zelf regelen en in eigen hand houden. Meer dan we ons goed 
realiseren. Vooral op de momenten dat we niet gelukkig zijn en de zaken anders lopen dan wij 
zouden willen. Dan zullen we onszelf en de omstandigheden wel even een handje helpen. Ook 
als dat (helaas, maar ja) tegen het woord van God ingaat. 

Want misschien is God ons wel vergeten. Of Hij snapt niet goed wat we nodig hebben.. (lees: 
waar wij ons goed bij voelen). 

Maar is dit waar wij naar moeten streven: zonder problemen gelukkig te zijn? En begrijpen we 
dan niet dat God in zijn liefde voor ons, ons de juiste weg wil wijzen? Ik kan er heel verdrietig 
van worden dat wij christenen (mijzelf meegerekend) onze mond vol kunnen hebben van de 
Bijbelse normen en waarden. Tot het er op aankomt en we door de nood gedreven geen 
uitkomst meer zien. Dan komen we zelf wel met een oplossing. Dan gaan we dingen doen, 
waarvan we diep van binnen wel weten dat het Gods goedkeuring niet wegdraagt.

We denken ons eigen geluk te maken. Maar alles wat wij naar eigen inzicht doen in de hoop 
gelukkig te worden, brengt ons op een doodlopende weg. Ik denk dat het een van de 
moeilijkste dingen voor God is, dat zijn kinderen niet volkomen durven te vertrouwen op zijn 
zorg en zijn liefde. Juist op de momenten dat het er op aan komt is dat wat Hij van ons vraagt: 
overgave en vertrouwen.

Hij weet echt wel wat goed voor ons is. En dat is niet altijd hetzelfde als datgene wat goed 
voelt. We mogen geloven dat we veilig zijn bij God, ook als de dingen anders gaan dan wij graag
zouden willen. We blijven vrij om onze eigen weg te gaan. Zelfs als dat een doodlopende weg 
is. En dan nog blijft God van ons houden. Maar Hij verlangt ernaar dat we durven te geloven 
dat Hij een betere weg voor ons heeft. En dat we daarnaar, naar zijn weg…, handelen.

Gebedsuggestie
Heer, vergeef ons onze eigen doodlopende weggetjes. Het brengt ons nergens. Leer ons U in 
alles te vertrouwen. U houdt van ons. Dat is alles wat we nodig hebben. Dat is meer dan 
genoeg.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Jeremia-33,26
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Spreuken-14,12


woensdag 15 november 2017  

Niets kan ons scheiden van Gods liefde

Licht in het duister

Toen wij u de glorierijke komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, baseerden wij ons 
niet op vernuftige verzinsels – integendeel, wij hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien. 
Want Hij ontving van God, de Vader, eer en luister, toen de stem van de majesteitelijke luister 
tegen Hem zei: “Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde.” Die stem hebben wij zelf uit 
de hemel horen klinken toen wij met Hem op de heilige berg waren. Ons vertrouwen in de 
woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw 
aandacht altijd daarop gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, 
totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. (2 Petrus 1 vers 16 t/m 19)

In de verzen 12 t/m 15 (voorafgaand aan dit gedeelte) maakte Petrus duidelijk dat hij wist dat 
hij binnenkort zou sterven. Hij wilde de aandacht van zijn lezers nog één keer richten op de 
grootheid van Jezus. Hij had kunnen vertellen over die keer dat hij over het water naar Jezus 
liep. Hij had ook kunnen vertellen over zijn wonderlijke bevrijding uit de gevangenis. Maar hij 
koos voor het moment dat hij Jezus in al zijn glorie heeft gezien. Petrus mocht getuige zijn van 
de verheerlijking van Jezus op de berg. Voor zijn ogen heeft hij Jezus als een stralend licht 
gezien. En uit de hemel hoorde hij het getuigenis van God de Vader over zijn Zoon. 

Met vallen en opstaan heeft Petrus geleerd om in moeilijke tijden niet naar zijn 
omstandigheden te kijken, maar zijn aandacht te richten op Jezus. Toen hij over het water naar 
Jezus liep, zakte hij nog weg in het water op het moment dat hij op de harde wind lette. Later 
tijdens de verheerlijking op de berg mocht hij de aanwezigheid van God duidelijk ervaren en 
hoorde hij de woorden van God.

Hoe is dat nu, bijna 2000 jaar later? Ik denk dat de les van Petrus ook voor ons nog steeds 
relevant is. In moeilijke tijden kunnen wij ook onze aandacht proberen te richten op Jezus. Dat 
is misschien niet altijd makkelijk, maar het is dé manier om licht te zien in het duister. 

Om over na te denken
Welke geloofservaring of tekst is voor jou een hulp in moeilijke tijden?

Gebedssuggestie
Heer, mag het ook mijn getuigenis zijn dat U mijn vreugde bent. Juist in moeilijke tijden. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Petrus-1,12
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Petrus-1,16


donderdag 16 november 2017  

Niets kan ons scheiden van Gods liefde

Plek waar niemand wil wonen .. 

Wij horen bij Christus, en Christus houdt van ons. Niets kan dat veranderen. Ook al moeten we 
lijden, ook al worden we vervolgd of bedreigd. Ook al hebben we honger, ook al zijn we arm, 
ook al is ons leven in gevaar. (Romeinen 8: 35, NBV).

Afgelopen maand was ik in Afrika om een project te bezoeken gericht op onderwijs en 
ondersteuning van kinderen uit de allerarmste gezinnen in een wijk genaamd Katutura. Dit 
betekent: ‘plek waar niemand wil wonen’. Een plek waar mensen honger hebben, waar 
armoede is, waar weinig werk is en veiligheid een probleem is. 

Ik ben diep onder de indruk geraakt van de armoede die er anno 2017 nog steeds bestaat. 
Natuurlijk ken ik de beelden van honger en armoede van televisie en de social media. Maar ik 
merkte dat deze beelden me nog nauwelijks raakten. Nu kreeg het leed en de armoede een 
gezicht. Het gezicht van vrolijke kinderen in kleurige kleding .. het gezicht van kinderen die op 
blote voetjes naar school komen, die stinken omdat ze niet worden gewassen, die snel hun 
broodje tot de laatste kruimel opeten, die zonder vader en vaak ook zonder moeder opgroeien 
vanwege alcohol en HIV/Aids-problematiek.

Meer nog ben ik onder de indruk geraakt van het geloof en het vertrouwen in God waarover 
deze mensen getuigen. Wij horen bij Jezus en Jezus houdt van ons! Dit is óók dagelijkse realiteit
in Afrika. Mensen getuigen van deze woorden uit de Romeinenbrief: ook al hebben we honger, 
ook al zijn we arm .. wij horen bij Jezus en Jezus houdt van ons. 

Katutura .. plek waar niemand wil wonen. Toch heb ik juist daar mogen ervaren dat God heel 
dichtbij is. En ik moet denken aan de woorden van Jezus in de Bergrede: ‘Het echte geluk is 
voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Want voor hen is Gods nieuwe wereld’. 
(Matteüs 5: 3, NBV). Menselijk gezien is Katutura een plek waar niemand wil wonen. Maar God 
woont er wel! Zijn aanwezigheid is voelbaar en tastbaar, juist bij de mensen die weten en 
getuigen dat ze God nodig hebben. Ook al hebben we honger, ook al zijn we arm, wij horen bij 
Jezus en Jezus houdt van ons!

Om over na te denken
Weet jij dat je God nodig hebt? Of word je door al je bezigheden op het werk of het gezin, de 
televisie en de social media, etc. afgehouden van Gods liefde? 

Gebedsuggestie
Heer, ik wil U bidden dat wij steeds weer blijven beseffen dat we U nodig hebben. Dat U bij ons 
wilt wonen in ons huis en in ons hart. Ik wil U bidden dat U wilt wonen op plekken waar 
niemand wil wonen. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen-8,35


vrijdag 17 november 2017

Niets kan ons scheiden van Gods liefde

Niets haalt me bij Christus weg

Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch 
krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig 
ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. 
(Romeinen 8:39, HSV)

Het is een ontroerend mooi moment: een dopeling die – met behulp van anderen – omhoog 
komt uit het doopbad. Ik kijk naar het gezicht vlak voor de onderdompeling en zie de spanning 
en verwachting. Soms gaat er nog even een hand naar de neus om te voorkomen dat je 
proestend begint aan je nieuwe levenswandel… maar wat er ook gebeurt, vrijwel altijd is er een
stralend gezicht te zien zodra de doop heeft plaatsgevonden. En het is mooi dat op dat moment
iedereen blij is – het lijkt wel op de geboorte van een nieuw mens – en dat is ook een heel 
passende vergelijking.

Wat laat je achter in dat doopwater? Je oude leven. Het is symbolisch, maar daarmee is niet 
gezegd dat het slechts ‘voor de vorm’ is. In geloof gehoorzaamheid geven aan de oproep van 
onze Heer om gedoopt te worden, dat is niet ‘zomaar’ een ritueel. Het is een echte geloofsstap 
waar veel mensen getuige van mogen zijn. 

Het moment van ‘omhoog komen uit het waterbad’ raakt me ook steeds opnieuw omdat het 
bij mijn eigen doop (heel veel jaren geleden) zo’n emotionele ervaring voor me was. Natuurlijk,
er kwam spanning los, maar het was veel meer dan dat. De blijdschap die me overviel is niet 
goed te beschrijven. Het was een mix van intense vreugde en dankbaarheid. Het was de Geest 
van God die me op dat bijzondere moment aanraakte – dat geloof ik vast.

Waarom is dat moment, die ‘markering’ zo belangrijk voor me? Vanwege die dierbare 
herinnering. Ja. Maar ook omdat ik altijd terug kan denken aan die stap, aan dat publieke 
getuigenis. Ik heb mijn leven toevertrouwd aan Christus en iedereen mag dat weten. Ik ben 
met Hem gestorven en weer opgestaan om in een nieuw leven te kunnen wandelen. En ja, ik 
maak nog tal van fouten en ik stel God en mensen teleur. Maar NIETS en NIEMAND kan mij 
scheiden van de liefde van God in Christus Jezus – mijn Heer.

Om over na te denken
Heb je JA gezegd tegen de liefde van Jezus? Wil je daarvan getuigen?

Gebed
Dank U, Heer!

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen-8,39


zaterdag 18 november 2017

Afgelopen zondag sprak Peter Kos over Romeinen 8: 31-39 (NBV). Uit deze lezing kwam ook de
titel van de dienst: Niets kan ons scheiden van Gods liefde.  

Paulus rondt zijn betoog van de hoofdstukken 5 tot en met 8 van de Romeinenbrief af met te 
zeggen dat niets ons zal kunnen scheiden van deze liefde van God - die Zijn Zoon niet gespaard, 
maar voor ons allen overgegeven heeft en ons in Hem daarom alles zal schenken. 
Over genade gesproken….
Deze genade is voor Paulus steeds weer een vreugde waar hij kracht uit put, juist onder 
moeilijke omstandigheden. 
Het is niet alleen zo dat onze fouten en tekortkomingen Gods liefde niet verminderen, maar 
tevens dat God, ook in moeilijke omstandigheden, altijd aanwezig is. Ook als wij dat op dat 
moment niet ervaren. Romeinen 8:35 (NBV) zegt:
Wij horen bij Christus, en Christus houdt van ons. Niets kan dat veranderen. Ook al moeten we 
lijden, ook al worden we vervolgd of bedreigd. Ook al hebben we honger, ook al zijn we arm, 
ook al is ons leven in gevaar.

Peter illustreerde een en ander met de geschiedenis van Jacobus' dood en Petrus’ volledig 
onverwachte bevrijding uit de gevangenis (in Handelingen 12), maar ook met het verhaal van 
de Iraanse broeder uit Peters (zuster)gemeente die - zonder papieren en heel gevaarlijk - terug 
moest naar zijn vaderland. De verrassende afloop van twee van de drie gebeurtenissen is 
wonderlijk mooi, maar niet standaard. In de Preek door de Week lazen we daar de afgelopen 
dagen over en hoe belangrijk het is om altijd te weten dat Gods liefde en aanwezigheid niet 
weg is of weg gaat en dat Zijn liefdevolle zorg beter is dan welke weg dan ook.

*** 

Wat heeft je geraakt in de dienst?  

Wat zegt Romeinen 8:35 jou? 
Heb je in je eigen leven ervaren dat Gods liefde voor jou niet veranderd is? 
Aan welke gebeurtenissen denk je?

Wat zijn voor jou persoonlijk bijbelteksten waaraan je je in ‘slechte tijden’ vasthoudt?  
Wat houdt voor jou ‘slechte tijden’ en ‘goede tijden’ in? En waarom juist die voorbeelden?

***************

Morgen spreekt Evert Jan Ouweneel in De Meerkerk over 1 Samuël 16: 4-13. 
Titel: de Heer kijkt naar het hart. (vers 7)  

Misschien vind je vandaag tijd om in je eigen Bijbel te lezen en deze tekst te overdenken als 
voorbereiding op morgen. Schrijf gerust op wat in je overdenking naar boven komt, ook je 
vragen. En neem je aantekeningen mee naar je volgende kringbijeenkomst.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-12
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen-8,31,39


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 09:00 en 11:00 uur. Nieuwkomers in de kerk kunnen zich
opgeven voor de Introductie Cursus, maar wilt u eerst meer weten over het christelijk geloof,
dan kunt u ook eerst vrijblijvend de Alpha Cursus volgen.

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: 
IJweg 1100 
2133 MH Hoofddorp
Tel: (023) 563 58 72

U kunt ook corresponderen via e-mail: info@meerkerk.nl  
webadres: www.meerkerk.nl

De diensten zijn regelmatig te beluisteren via Groot Nieuws Radio (op zondag om 10:00 uur, 
1008 AM) en Seaport Radio (zondags 18:00 uur, 107,8 FM en 89,0 MHz op de kabel)

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.


