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maandag 20 november 2017

de Heer kijkt naar het hart 

Ogen vol liefde

En Jezus keek hem aan en had hem lief… (Markus 10:21)

Niet alle verhalen in de Bijbel zijn echt gebeurd. Wacht met protesteren, er volgt nog wat. Jezus
vertelde gelijkenissen, voorbeeldverhalen, denk aan die parabel over de verloren zoon: 
die jongen bestond niet in werkelijkheid en zijn verhaal is verteld om toehoorders iets duidelijk 
te maken. 

Tegelijkertijd: het verhaal van de verloren zoon is ontelbaar vaak werkelijk gebeurd. Ook 
vandaag laten ondankbare kinderen hun liefdevolle ouders in de steek om hun eigen geluk te 
zoeken. Ook in onze tijd komen kinderen met hangende pootjes thuis en ouders weten dankzij 
Jezus dan precies wat hen te doen staat: armen wijd open en onvoorwaardelijk liefhebben. 
Geen verwijt, geen woede, geen groot eigen gelijk. Het zal maar van je gevraagd worden.

De rijke jongeling. Was hij echt? Zeker. We weten niet veel van hem, maar ik geloof dat het een 
goede gast was. Hij deed ongelofelijk zijn best en kwam trots zijn rapport aan de Meester 
tonen. Alsof hij wilde zeggen: ‘Kijk eens, Heer: voor alle vakken een 10. Anders nog iets?' 
En Jezus keek hem aan en had hem lief…, dat staat er echt (Marcus 10:21). Dit is een geslaagde 
jongeman, een sympathieke, nette kerel. Hij heeft slechts één probleem: hij is zeer tevreden 
met zichzelf en hij heeft zich volledig gehecht aan zijn positie en successen. Hij kan niet loslaten
wat hij verworven heeft. 
Ben ik veel beter? Ben jij beter?

Welk rapport laat ik aan de Meester zien? Kijk, Heer – ik heb elke week trouw een bijdrage ge-
leverd aan Preek door de Week. Ik mocht ook daarnaast zoveel teksten over U en uw Woord 
verspreiden en dat houd ik nu al jarenlang vol. Krijg ik nu een stempel? Een plaatje in mijn 
schrift? Een krul in de kantlijn? 
Jezus kijkt mij aan en heeft mij lief. Niet een gefingeerd persoon, geen figuur uit een parabel, 
nee: MIJ. Ik kijk in zijn ogen vol liefde en voel de vraag aankomen: ‘Zo, jij bent goed bezig, 
vriend. Ben je nu ook bereid alles op te geven en onvoorwaardelijk achter Mij aan te gaan?’
Ik zie die ogen voor me. Hoe zou ik ooit kunnen weigeren? 

Gebed
Heer, we zijn helemaal niet trots op onszelf en op onze prestaties. We doen het niet allemaal 
uitstekend. Maar wat bent U perfect en wat is het een voorrecht in uw voetstappen te mogen 
gaan!

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Marcus-10,21


dinsdag 21 november 2017   

de Heer kijkt naar het hart 

Ik kan 't niet goed zien  

God beraamt en beraamt (uit 2 Samuël 14:14, Naardense vertaling) 

In 1 Samuel 16:7 lezen we: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart. 
Hoewel al een 3000 jaar geleden geschreven, is het nog steeds actueel. Zowel hoe God kijkt als 
hoe wij kijken. Op zich niet heel vreemd, het is een verschil tussen God en mens. We zijn naar 
zijn beeld en gelijkenis geschapen, maar wat Hij volmaakt kan, beheersen wij niet of niet zo 
goed. Met onze ogen zien wij ook alleen maar de buitenkant. Kijken naar de binnenkant is veel 
moeilijker, daar moeten we moeite voor doen. Maar is vaak wel heel belangrijk. 

Vorige week was in het programma Geloof & een Hoop Liefde een vrouw met de ziekte van 
Bechterew, een aandoening die veelal gepaard gaat met stijfheid. Ze vertelde wat wij zagen: “Ik
zie er star uit.” “Maar”, zei ze erachteraan, “van binnen ben ik héél flexibel. Maar maak dat 
anderen maar eens duidelijk.” 
De buitenkant kan heel misleidend zijn. Ooit had een onderzoeker een aantal mannen op een 
rijtje gezet en aan mensen gevraagd wie volgens hen de misdadiger was die er tussen was 
gezet. Dat bleek niet zo moeilijk, bijna unaniem werd nummer 4 aangewezen als de boef. 
Misschien hadden ze gelijk, maar het bleek de commissaris van politie van New York te zijn. 

De Heer kijkt niet naar het uiterlijk, maar ziet het hart aan. Ook op dat punt is Jezus als zijn 
Vader. Ik denk dat we het allemaal wel snappen. Wie vindt het hart niet belangrijker dan het 
uiterlijk (vertoon)? Maar toch gaat het heel vaak niet op in het dagelijks leven, en het gaat 
zeker niet vanzelf. En dat is niet allemaal onwil, wie kan in het hart van de ander zien? In eigen 
hart kijken valt al niet mee. Het is niet voor niets dat God het oordelen niet aan ons heeft 
overgelaten en Jezus ons er ook voor waarschuwt. (Matteüs 7:1-5) 

Oordelen mogen we aan God overlaten. In 2 Samuël 14:14 (Naardense vertaling) lees ik hoe hij 
daarmee omgaat:  zolang God een ziel niet wegdraagt beraamt en beraamt Hij hoe een 
verstotene niet van hem weggestoten blijft! 'Beraamt en beraamt', ofwel: Hij geeft niet op. In 
andere vertalingen staat: Hij zoekt wegen dat een verstotene niet van Hem verstoten blijve 
(NBG51) en stelt alles in het werk om zijn balling terug te roepen (NBV). 
Ik weet dat het in deze bijbeltekst om een wat andere situatie gaat, maar voor mezelf wil ik 
met deze tekst in gedachten me de vraag stellen: Ben ik bereid te beramen en beramen, naar 
wegen te zoeken en alles in het werk te stellen om anderen tot hun recht te laten komen?

Om over na te denken
Natuurlijk weten we dat we mensen niet moeten oordelen op hun buitenkant Maar hoe 
gemakkelijk gaan we niet mee met aannames en invullen? Jij misschien niet. Maar heb je er 
weleens over nagedacht dat als we de Samaritaanse vrouw bij de put 'de overspelige vrouw' 
noemen, dat een aanname en invulling is? De vrouw mag dan de schijn tegen hebben, het staat
er niet, Jezus zegt er niets over, en er zijn andere mogelijkheden. Het is niet vreemd dat Jezus 
heeft gezegd dat oordelen niet aan ons is, we kunnen het gewoon niet. 

Gebedsuggestie Heer, wilt U me laten doen wat ik wel kan en wilt U me laten doen wat ik niet 
kan maar met U wel?

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Samuel-14,14
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-7
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Samuel-14,14


woensdag 22 november 2017  

de Heer kijkt naar het hart 

Gladde praatjes

Van haar lippen komen gladde praatjes, haar mond spreekt honingzoete woorden, maar 
uiteindelijk zijn ze als gif zo bitter, zo scherp als een tweesnijdend zwaard. Ze wil dat je de weg 
die naar het leven leidt niet inslaat, haar valse sporen volg je zonder dat je het beseft. Blijf bij 
zo’n vrouw vandaan. (Spreuken 5:3,6,8) 

Hoe vaak heb ik niet gedacht: hoe kan iemand daar nu intrappen? Het ligt er toch dik bovenop 
dat het niet klopt? Het pyramidespel beloofde makkelijk ‘verdiend’ geld. Een peperdure crème 
belooft een gezicht zonder rimpels. Een mooie, empathische vrouw belooft je een gelukkige 
uitweg uit een saai huwelijk. Het zijn dikke vette leugens. We herkennen ze meestal al van 
grote afstand. 

Maar wat als het opeens heel dichtbij komt? Iets of iemand raakt je in je zwakke plek. Het 
gebeurde mij vorige week. Een christen met een zielig verhaal. Zo subtiel, zo manipulatief, dat 
ik hem voordat ik het wist 100 euro had gegeven. Hij zou het later teruggeven. 

Ik was in zijn gladde praatjes getrapt. Ik was niet alleen 100 euro armer, maar ook de illusie dat 
ik zelf wel weet wat goed is en wat niet. Maar wij zijn God niet. Ik ontdekte te laat dat zijn hart 
niet deugde. We zijn kwetsbaar. We hebben allemaal zwakke plekken. Dat geeft niet, zolang we
het maar erkennen en niet zo naïef zijn om te denken dat we alle situaties zelf wel in de hand 
kunnen houden. Onze tegenstander is sluw en doortrapt, maar hij kan zich voordoen als de 
mooiste, liefste engel.  

We hebben de Bijbel nodig om staande te blijven. God laat ons weten dat we Hem nodig 
hebben. In alles. Hij wil ons nergens toe dwingen, want we zijn vrij. Maar Hij waarschuwt ons 
om te voorkomen dat we vallen. Laten we ieder woord van Hem serieus nemen. Hij doorziet de
harten van de mensen. Als we dicht bij Hem blijven kunnen we met zijn ogen zien wat nodig is 
om te zien.
De mooiste zaken kunnen ons naar de dood voeren. En datgene wat we links laten liggen kan 
ons de grootste schat opleveren. God weet het. En Hij wil het ons ook laten weten door zijn 
Geest. 

Gebed
Heer, help ons om de tijd te nemen om goed naar U te luisteren. We zijn eigenwijs als we 
denken het zelf wel te kunnen. We hebben uw woord, uw inzicht, uw ogen nodig. U zegt: “Van 
alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.” (Spreuken 4:23)

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Spreuken-5,3,6,8


donderdag 23 november 2017  

de Heer kijkt naar het hart 

Welke indruk laat ik achter?

... en we worden omgevormd naar hetzelfde beeld, en komen tot steeds grotere glorie, tot een 
glorie zoals die afstraalt van de Heer die Geest is. (2 Korintiërs 3:13b GNB).

Het thema van afgelopen zondag was: de Heer kijkt naar het hart. Het was geënt op een 
gebeurtenis uit 1 Samuël 16:7. Samuel moet een nieuwe koning zoeken, hij keek naar het 
uiterlijk, maar het ging God om het hart van de nieuwe koning.

Wat voor indruk willen we maken? Hoe kom ik over? Vragen waar we voortdurend mee bezig 
kunnen zijn. De bekende priester Henri Nouwen zegt hier het volgende over. We laten onze 
identiteit bepalen door drie dingen: Ik ben wat ik doe; ik ben wat anderen over mij zeggen of ik 
ben wat ik heb. Ons gevoel gaat dan ook vaak op en neer. Bijvoorbeeld als je goede dingen 
doet, voel je je goed, maar als je faalt, word je neerslachtig.
Henri Nouwen noemt deze bovenstaande punten waaraan we onze identiteit ontlenen een 
leugen van satan.

Jaren geleden raakte ik in een burn-out. Eenmaal terug op mijn werk, op therapeutische basis, 
voelde ik me voortdurend een 'loser'. Ik mocht niet meer doen wat ik vroeger gedaan had en 
voelde me daarop afgerekend. Mislukt, gefaald.
Henri Nouwen haalt een voorbeeld aan uit het leven van Jezus om duidelijk te maken hoe de 
verleider (satan) werkt. Bij de verzoeking in de woestijn, na Jezus' doop lezen we in Lucas 4:1-
13: “Verander deze steen in brood” (vers 3), met andere woorden: laat zien dat je het kunt, en  
in vers 9 “spring van de tempel, en laat je opvangen” zodat ze goed over je spreken en “kniel 
voor mij dan geef ik je alle koninkrijken”; je krijgt al mijn bezittingen.
Hij verzocht Jezus op precies dezelfde drie gebieden.

Maar Jezus hoefde zichzelf niet te bewijzen door deze dingen en weerstond de leugen van de 
satan. Net daarvoor had de Vader bij de doop tot Hem gesproken: “Je bent mijn geliefde Zoon, 
in Jou heb Ik mijn welbehagen.” (Lucas 3: 22) Zijn identiteit lag in de liefde van de Vader. Al 
werd Hij afgewezen, gepijnigd en bespot, toch bleef Hij staande. Gods liefde hield Hem vast.
We hebben net een doopdienst gehad, dat is ook een bewijs van Gods liefde. Begraven en 
opgestaan door het offer van Jezus, dat gebeurde uit liefde voor jou en mij.

Als je denkt: dit is toch allemaal niet voor mij want: ‘als je eens wist wie ik was… ik ben het niet 
waard’, lees dan ook eens Jesaja 49:16: “Zie, Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd.” We 
kunnen nooit geroofd worden uit Zijn kostbare hand. Zegt Jezus in Johannes 10: 28 niet “Ik 
geef hun eeuwig leven (het echte leven) en ze zullen nooit verloren gaan, niemand zal ze onder 
mijn hoede wegroven.”

Vraag 
Laat je je identiteit bepalen door je gevoel of wat het Woord van God over je zegt? Kun je daar 
voorbeelden van noemen? Voorbeelden zowel van gevoel als van het Woord van God? 
Gebed 
Heer ik kom tot U. Neem mijn hart, verander mij. Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U. 
(Opwekking lied 488)

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-10,28
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Jesaja-49,16
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-3,22
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-4,1
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-4,1
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Samuel-16,7
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Korintiers-3,13


vrijdag 24 november 2017

de Heer kijkt naar het hart 

Als je verlangt naar doen en laten wat je wilt...

“Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar 
het hart.” (1 Samuël 16:7)
„Zoek liever eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen 
je erbij gegeven worden.” (Mattheüs 6:33)

Jezus kijkt niet naar iemands uiterlijke schuld, maar naar iemands innerlijke schaamte. En keer 
op keer wanneer Hij die schaamte tegenkomt en ziet hoezeer mensen lijden onder hun doods-
heid en hoezeer zij verlangen naar het volle leven, reageert Hij met een overweldige hoeveel-
heid genade en eerherstel.

God verlangt naar mensen die naar Hem verlangen en naar het leven met Hem. Dat daarbij 
fouten gemaakt worden, is hartstikke jammer, maar God is een genadig God die naar de wil van
de mens kijkt. Het verschil in uiterlijk en innerlijk zien we al in het eerste Bijbelboek: Genesis. 
Adam en Eva eten van de vrucht waarvan God gezegd had: 'alleen (!) die niet.' Maar de fout zat 
niet in de vrucht (uiterlijke schuld), maar het (innerlijke) probleem was het verlangen aan God 
gelijk te willen zijn, ook als zij Hem daarvoor ongehoorzaam zouden zijn.

God kijkt naar onze verlangens, wie wil je zijn? Het kan reuze knap zijn dat je verkeerde 
verlangens onder controle probeert te houden, stop er niet mee. Maar zou God willen dat je je 
oude 'natuurlijke' verlangens probeert te verstoppen? Hij wil je een veel groter en mooier 
nieuw verlangen geven! Die met Hem overeenkomt! Dan ben je vrij om te doen en laten wat je 
wilt omdat je wil is veranderd. Max Lucado heeft dat mooi omschreven: 'De wet van Christus is 
een wet der vrijheid omdat zij precies overeenkomt met de verlangens van de nieuwe mens.'

De Bijbel laat zien dat God niet zit te wachten op allerlei offers of ons 'inhouden' om maar geen
fouten te maken (of te laten zien), maar op een toegewijd hart. Een hart waaraan men Zijn 
vruchten zal kennen. Hoe is dat gevecht – want het kan echt een gevecht zijn – te winnen? 
Jezus' hart was vol van de Vader, zonder Hem deed Jezus niets. Hij verlangde ernaar de wil van 
de Vader te doen.

Om over na te denken
Ken of kende je een sterk verlangen om door God volledig hersteld te worden? Hoe ga (ging) je 
daarmee om? Heb je ervaren dat misstappen en gedachte minderwaardigheid bij God genadig 
wegvallen? Wat is voor jou 'thuiskomen bij de Vader'?
Waar ligt jouw verlangen? Wat/Wie is de bron daarvan? Ervaar je een strijd in het dienen van 
'twee heren'? (Matteüs 6:24, de Bergrede) Hoe kom je daaruit?

Gebed
Barmhartige God, wat een genade dat U ernaar uitziet om ons te herstellen. Heer, ik verlang er-
naar dicht bij U te zijn en zo te leven tot uw eer en welbehagen. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-6,24
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-6,33
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Samuel-16,7


zaterdag 25 november 2017

Afgelopen zondag sprak Evert Jan Ouweneel over 1 Samuël 16: 4-13. 
Titel van de dienst: de Heer kijkt naar het hart (uit vers 7 van de lezing)

Evert Jan liet zondag zien dat Jezus mensen niet afrekent op wat Hij aan de buitenkant ziet, 
maar op wat Hij aan de binnenkant ziet. Ziet Hij dat mensen aan de binnenkant niet zijn wat zij 
aan de buitenkant zeggen te zijn (schijnheiligheid, hypocrisie), dan kan Hij mensen hard op hun 
plaats zetten.  
Maar het omgekeerde is evenzeer waar: ziet Hij mensen die aan de buitenkant niet kunnen zijn
wat zij aan de binnenkant verlangen te zijn, dan kan hij mensen ineens in hun waardigheid 
plaatsen en een overweldigende hoeveelheid liefde en eer bewijzen.

In een middeleeuws anoniem geschrift, 'Wolk van niet weten', staat: 'God ziet met zijn 
barmhartige ogen niet naar wat je bent of was, maar naar wat je verlangt te zijn.' Jezus laat dat 
zien in zijn levenswandel. Evert Jan noemde als voorbeelden 'de corrupte belastingambtenaar 
Zacheüs' (Lukas 19), 'de Samaritaanse vrouw' (Johannes 4) en Petrus die door Jezus met het 
gezag van een leider wordt bekleed (Johannes 21) nadat hij kort daarvoor zijn meester 
verloochende. 

Juist in een tijd waarin mensen al snel worden afgerekend op basis van hun buitenkant, staan 
wij christenen voor de opgave om mensen (ook) op hun binnenkant te blijven beoordelen (niet 
veroordelen). Om bij alle uiterlijke gebrokenheid te blijven zoeken naar de schoonheid die 
mensen aan de binnenkant met zich meedragen: de schoonheid van het verlangen om een 
mooi mens te zijn, de schoonheid van de liefde die daar huist maar geen kans krijgt zich uit te 
drukken. 
Jezus roept ons vooral op om op dat verlangen en deze diepverborgen liefde te reageren: het te
bevestigen en aan te moedigen. Want daar waar mensen in hun innerlijke schoonheid worden 
bevestigd, komt ruimte en kracht vrij om aan de buitenkant deze schoonheid uit te leven. Dat 
laten de voorbeelden van Zacheüs, de Samaritaanse vrouw en Petrus op indringende wijze 
zien. 
*** 

Wat heeft je geraakt in de dienst?  

Wat komt bij je op als je 1 Samuël 16: 4-13 leest? 
Evert Jan noemde drie voorbeelden van grote verschillen tussen binnen- en buitenkant. 
Ken jij meer van zulke voorbeelden in de Bijbel? Welke? 
En in je eigen omgeving? Hoe ben je er achter gekomen dat mensen anders zijn dan je dacht?

Hoe probeer jij 'anders' naar mensen te kijken? Hoe weet je dat je wat dat betreft 'goed zit'?
Wat is daarbij een grote valkuil? Hoe probeer je die weg te werken? 

***************
Morgen spreekt Wigle Tamboer in De Meerkerk over Handelingen 2:41,42 (NBV en NBG51). 
Tijdens de diensten vieren we het heilig Avondmaal. Ook is er ledenbevestiging. 

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/1-Samuel-16,4
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-21
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-4
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-19
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Samuel-16,4


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.


