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maandag 29 januari 2018

De stem van de Herder

Domme schapen

Jezus vertelde hen deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat Hij bedoelde. (Johannes 10:6)

Het is zo’n mooi, pastoraal beeld: de herder die een lammetje op zijn schouders terug naar de 
kudde draagt. ‘Nou, niet meer weglopen, lief lammetje.’

We hebben er een te zoet beeld van gemaakt. De bijbelse herder is een sterke kerel die door 
weer en wind, bij dag en nacht en in gevaarlijke omstandigheden over het welzijn van de kudde
waakt. Die hele kudde is belangrijk – het is het wandelende kapitaal van de baas. De herder 
loopt niet door de velden zodat toeristen mooie foto’s kunnen maken en dichters psalmen 
kunnen schrijven. Hij doet gewoon zijn onromantische werk.

En wat mooi hè, die gelijkenissen van Jezus. Hij geeft zijn boodschap door in beeldende 
verhalen zodat iedereen Hem kan begrijpen. Vergeet het maar. Jezus sprak inderdaad in 
gelijkenissen, maar het is zeker niet zo dat zijn gehoor direct doorhad wat de boodschap was. 
Ze vonden ongetwijfeld dat Jezus een Meester Verhalenverteller was. Ze hingen aan zijn lippen 
– zoals wij dat indirect nog altijd doen. Maar drong de diepte van zijn boodschap echt direct 
door?

Zelfs Nicodemus, een geleerde, vrome man, begreep Jezus niet onmiddellijk. De Samaritaanse 
vrouw bij de put – een wereldwijze, intelligente dame - leefde aanvankelijk in de 
veronderstelling dat Jezus het gewoon over putwater had – en niet over het eeuwige leven. En 
wij? We vinden het wel grappig dat de mensen rondom Jezus vaak totaal op het verkeerde 
been stonden. 

Maar… snappen wij de Meester dan wel?

Je bent een schaap. Je hoort bij een kudde. Je moet doen wat de Herder zegt. Dat zijn al drie 
momenten voor eigenwijze mensen om af te haken. 

Ben je er nog? 

De Meester spreekt tot de verbeelding met zijn gelijkenissen. En wij moeten niet denken dat 
we het al snappen als we er eindeloos veel preken, bijbelstudies en liedjes over gehoord 
hebben. 

Dit is mijn tip: wat stoort je het meest in de beelden die Jezus gebruikt? Wanneer raakt Hij bij 
jou een open zenuw? Dat is het punt waar je kennelijk geraakt moet worden. Het pijnpunt.

Schapen staan niet bekend als de slimste dieren. Ze kunnen zich amper verdedigen en als ze 
omver vallen moet er vaak iemand komen om ze weer op de poten te zetten. Ze blaten en 
mekkeren.

Gebed
En toch Heer, ben ik blij dat ik uw eigen schaap ben!

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-10:6


dinsdag 30 januari 2018

De stem van de Herder

Horen én luisteren

Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik 
binnenkomen, en we zullen samen eten, Ik met hem en hij met Mij. (Openbaring 3:20)

Heb je wel eens een thriller of een spannende film zonder geluid gekeken? Dat scheelt enorm, 
zo heb ik laatst ervaren. In plaats van erg gespannen zat ik ineens veel rustiger naar een 
zenuwslopende scène te kijken. Als je niets of slecht hoort, dan ontgaat je heel veel van wat er 
om je heen gebeurt.

Maar niet alleen is horen zelf belangrijk, er is meer. Toen mijn dochter een paar dagen oud was,
kreeg zij, net als alle pasgeboren baby’s, een gehoortest. Ze slaagde gelukkig meteen voor de 
test, dus dat betekende dat haar oortjes naar behoren functioneerden. De verpleegster maakte
daarbij de opmerking: ‘Nou ze kan goed horen, maar dat betekent natuurlijk niet dat ze ook 
goed zal gaan luisteren.’

Hoewel ze het als een grapje bedoelde, zat er natuurlijk een belangrijke kern van waarheid in. 
Horen en luisteren is niet hetzelfde. Luisteren kost veel meer moeite en inspanning. Luisteren is
het verwerken van de geluiden die we waarnemen. Geheugen en concentratie spelen daarbij 
een rol. 

Luisteren naar onze Herder is niet eenvoudig. In de eerste plaats is het in deze tijd al heel lastig 
om Zijn stem überhaupt te horen. Als ik naar mijn eigen leven kijk, dan word ik continue 
afgeleid. Ik heb een druk leven en er komen vele prikkels op mij af. Als ik niet af en toe bewust 
de tijd neem om stil te worden, dan hoor ik Hem niet eens meer. En als ik dan de tijd neem om 
stil te worden, dan moet ik ook nog mijn best doen om mij te concentreren, zodat ik 
daadwerkelijk naar Hem kan luisteren. Want ik kan wel een preek horen, maar als ik steeds 
weer met mijn gedachten ergens anders ben, dan is het nog maar de vraag of de boodschap 
echt binnenkomt. Hetzelfde geldt voor het lezen in de Bijbel. Ik heb voor mezelf gemerkt dat ik 
beter een kort stukje kan lezen dat ik echt op mij in laat werken, dan gehaast lange lappen 
tekst, waarmee ik snel een bijbelleesrooster ‘af’ krijg. Laten we ons best doen allereerst te 
horen en vervolgens ook te luisteren. 

Gebed
Heer, dank dat wij uw stem mogen verstaan. Help ons om ons echt op U te focussen zodat we 
U niet alleen zullen horen, maar ook naar U zullen luisteren, zodat we U beter zullen leren 
kennen en begrijpen.  

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Openbaring-3:20


woensdag 31 januari 2018

De stem van de Herder

Hij roept niet luidkeels 

“Hier is mijn dienaar, Hem zal Ik steunen (….). Hij schreeuwt niet, Hij verheft zijn stem niet, Hij 
roept niet luidkeels in het openbaar.” (Jesaja 42:1,2)

Stilte is, net als complete duisternis, schaars geworden in ons land. Er zijn bijna geen plekken 
meer waar het volkomen stil en donker is. Als het geen snelweg in de verte is, of een vliegtuig, 
dan zijn het wel de geluiden van onze mobiele telefoon die de stilte verstoren. We zijn er aan 
gewend geraakt. Sterker nog: we ontlopen liever de stilte. Omdat we daarmee voorkomen dat 
we geconfronteerd worden met onze eigen gedachten en onrust. Het is veel gemakkelijker om 
te luisteren naar alle stemmen die op ons afkomen, dan om stil te worden. We volgen gewoon 
stem A, want A klinkt heel goed. Totdat B begint te roepen dat B nog beter en belangrijker is, 
en ons nog gelukkiger maakt. Dan gaan we B achterna. Want dat is tenslotte wat we willen: het
geluk achterna. Toch? 

Maar wie of wat gaat er spreken als we wel echt stil worden? Stil worden is in elk geval een 
voorwaarde om de stem van God te kunnen horen. Meestal horen we Hem via iemand anders 
spreken. Dat is veel gemakkelijker dan stil worden en zelf de stem van God verstaan. En toch is 
dat laatste nodig. Want Hij wil ons persoonlijk spreken. 
Zijn stem fluistert ons een belofte; een belofte van leven en overvloed. Hij vraagt of je bereid 
bent om te volgen. Om zijn weg te gaan. Die weg is voor iedereen uniek. Maar gaat altijd door 
pijn en lijden heen, naar een eeuwig leven waar nooit meer pijn en verdriet zal zijn. 

Soms zijn pijn en lijden nodig om stil gezet te worden en te kunnen luisteren. Soms is het nodig 
om God beter te leren kennen en te beseffen welk offer Hij voor ons gebracht heeft. Als 
volgelingen van Jezus delen we hoe dan ook in zijn lijden. Maar door alles heen zijn daar zijn 
woorden om ons te bemoedigen en de weg te wijzen. Als we stil worden kunnen we ze horen.   
‘Het geknakte riet breekt Hij niet af, de kwijnende vlam zal Hij niet doven. (…) Onafgebroken en 
vol vuur zal Hij het recht op aarde vestigen; de eilanden zien naar zijn onderricht uit.’  (Jesaja 
42:3,4)

Gebed
Heer, spreek tot ons hart. Wij zien naar uw onderricht uit. En maak ons niet alleen bereid om te
luisteren, maar ook om te doen wat U zegt. Ook als het niet gemakkelijk is. 
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donderdag 1 februari 2018

De stem van de Herder

Spreek Heer, uw knecht hoort

Toen begreep Eli, dat de Heere de jongen riep. Daarom zei Eli tegen Samuel: “Ga weer terug en 
ga liggen. Wanneer het gebeurt dat Hij je roept, moet je zeggen: Spreek Heere, want uw knecht
hoort.” (1 Samuël 3:9)
Daarom, zoals de Heilige Geest zegt: Heden, indien u zijn stem hoort, verhard uw hart niet.  
(Hebreeën 3:7)

God is een sprekende God, niet zoals de afgoden die stom zijn. Hij sprak en de schepping kwam
tot stand. In de Bijbel vinden we talloze voorbeelden dat God zich heel persoonlijk richt tot 
mensen. De roeping van Mozes bij de brandende braamstruik (Exodus 3:3), de bekering van 
Saulus op weg naar Damascus (Handelingen 9) en de roeping van Samuël zoals in 
bovenstaande tekst.
Maar kennelijk is Gods stem niet altijd herkenbaar. Eli wist pas bij de derde keer toen Samuël 
hem vroeg wie hem geroepen had, dat het God was. Mozes schonk aandacht aan de 
brandende braamstruik en zo merkte hij Gods stem op. We moeten Gods stem leren 
onderscheiden. 
In 1 Samuel 3:7 staat: Samuel had de Heer nog niet leren kennen, want de Heer had zich nog 
niet eerder aan hem bekend gemaakt. Als we later Samuëls levensloop kunnen omschrijven 
zouden we erboven kunnen zetten: 'een vertrouwelijke gespreksrelatie met God', hij had het 
dus geleerd Gods stem te verstaan.

Er zijn veel manieren waarop God tot ons spreekt en handelt, maar zien of horen we het altijd? 
De tekst hierboven laat ons weten dat we ons hart kunnen verharden als we zijn stem horen. 
Als voorbeeld worden de Israëlieten aangehaald. Eenmaal bevrijd en o.l.v. Mozes in de woestijn
beginnen ze te mopperen dat er geen water is. Exodus 17:7: ‘en zij zeiden tegen Mozes, 
waarom hebt u ons toch uit Egypte laten vertrekken om hier te komen’? Ja, er staat zelfs dat ze 
God op de proef stelden tijdens hun verzoeking door te zeggen: “Is de Heer nu in ons midden of
niet?” En dat terwijl ze kort daarvoor het wonder van het manna hadden gezien. Telkens wordt 
hun vertrouwen op God op de proef gesteld, maar in plaats van opnieuw te verwachten dat 
God hen zal redden, mopperen ze tegen Mozes, verharden ze hun hart en horen ze de stem van
God niet.

Hoe reageren wij als God roept; zijn wij als een Samuël, ge-hoor-zaam, wachtend op Gods stem
of morrend en opstandig als we Gods hulp niet direct zien, ons hart verhardend? 
In de Herziene Statenvertaling staat boven de tekst van Hebreeën 3:7 'waarschuwingen'. Een 
extra om de tekst ter harte te nemen, bedoeld voor een ieder om in de rust van God  binnen te 
gaan. Een extra Let op! Luister, geef gehoor als God roept. 
Als we verder lezen (Hebreeën 4), zien we dat deze 'waarschuwing' genade is! God geeft na de 
ongehoorzaamheid in de woestijn een nieuwe dag, een heden, met een nieuwe kans: 
Heden, als u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. (Hebreeën 4:7)

Gebed
Heer, ik wil horen uw zachte stem, laat andere stemmen in mij zwijgen
(uit Opwekking 245) 
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vrijdag 2 februari 2018

De stem van de Herder

Gelukkig, erbij hóren... 

Gelukkig jullie ogen omdat ze zien, en jullie oren omdat ze horen! Want ik verzeker jullie: 
vele profeten en rechtvaardigen hebben ernaar verlangd te zien wat jullie zien, maar ze 
kregen het niet te zien, en te horen wat jullie horen, maar ze kregen het niet te horen. 
(Matteüs 13: 16-17) 
En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens 
de belofte. (Galaten 3:29) 

De gelijkenissen die Jezus vertelt, zijn tijdloos. Ze pasten in het leven van mensen rond het 
jaar 30 en ze zijn nog even treffend in het leven van nu en waren dat ook in alle tijden 
daartussen. Je moet wel héél bijzonder zijn om dat voor elkaar te krijgen!  
Zondag spraken we over de schapen die naar de stem van de herder luisterden en 'horende
doof' waren voor andere stemmen, er zelfs voor wegliepen. Waarnaar en naar wie luis-
teren wij? Het deed me denken aan het verhaal van een (prototype)-Indiaan die met een 
(prototype)-moderne westerling door een stad liep. De Indaan zei: “Wat een mooi gezang 
van die vogel”, de zakenman antwoordde dat hij het niet gehoord had. De Indiaan dacht: 
'hij is zeker doof', maar hij herzag die mening toen er een muntstuk op de grond viel... 

Ik kan me nog goed herinneren hoe ik - toen ik erachter kwam dat God veel groter en liefde-
voller en genadiger en nabijer en nu aanweziger was dan ik voorheen dacht: ik wilde alles van 
Hem weten, alles van Hem horen... Het voelde als verliefdheid. En wat ik al had, aan boeken 
bijvoorbeeld, een hele zooi kon weg, deed me niets meer en moest plaatsmaken voor Hem. 
De Bijbel is nog steeds dezelfde als toen, Jezus is nog steeds Dezelfde (Hebreeën 13:8). Dus wat 
toen waar was en heerlijk om in mee te gaan, is niet anders geworden. Áls er iets anders is 
geworden, moet ik het misschien ietsje 'dichterbij' zoeken... 

De stem van de Goede Herder... De Bijbel is Zijn Woord, Gods Woord. Dat spreekt meer dan ik 
kan zeggen. God is onbeperkt, maar veel van ons zullen Zijn stem horen via de Bijbel, een 
onvoorstelbaar mooie en belangrijke verzameling van Goddelijke woorden. Maar je kunt dat 
boek op verschillende manieren lezen, en als je het snel doet kun je er zelfs overheen lezen en 
de rijkdom ervan laten liggen. En met de 'gewone' dingen verder gaan...  

Onlangs schreef iemand: de Bijbel is een boek dat volledige betrokkenheid vraagt van de lezer. 
Met je verstand, je gevoel, en heel je menszijn. Een boek dat zo veel van zijn lezers vraagt, dát 
is een belangrijk boek. 

Om over na te denken
Vorige week was ik bij de Week van Gebed. We baden voor de grote dingen in de wereld 
(eenheid, vervolgde broeders en zusters), maar ook voor onderwerpen als genezing, de 
volgende generatie en... ons eigen hart. Want we kunnen Gods Woord tien keer gelezen 
hebben, maar als ons hart niet reageert... Ons hart, dat is de jouwe en de mijne... 

Gebed
Heer, dank U dat wij U mogen kennen, dank U voor Uw Woord waardoor dat mogelijk is. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Galaten-3:29
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zaterdag 3 februari 2018

Afgelopen zondag sprak Wigle Tamboer over Johannes 10:1-6 (NBV). Het is de gelijkenis over 
de schapen die horen naar de stem van de herder en hem volgen, een voor velen bekend 
verhaal. Het komt ons ook niet vreemd voor om te horen naar de stem van de herder, met wie 
natuurlijk de Goede Herder, Jezus, wordt bedoeld. Toch hebben gelijkenissen het in zich dat 
niet iedereen ze 'verstaat'. In vers 6 lezen we dat 'sommigen van de Farizeeën' (Johannes 9:40) 
niet begrepen wat Jezus bedoelde. 
Ogen en oren kom je in de Bijbel vaak samen tegen als het gaat om het al dan niet verstaan van
de dingen van God. Degenen die een gelijkenis niet verstonden werden gezien als mensen die 
horende doof en ziende blind waren. 
In Johannes 10 trekt de stem van Jezus aan om Hem als de Goede Herder te volgen. Hij is 
betrouwbaar en ons volgen meer dan waard. Maar Jezus noemt nog een andere stem: die van 
de dief en de rover. Die stem volgen de schapen voorzeker niet. Sterker: ze lopen juist van hem 
weg. Is het misschien anno nu juist deze zin die 'ons christenen' een beetje doof en blind 
maakt, ons gehoor en zicht op het goede verzwakt? Want hoe moeilijk is het voor ons 'weg te 
lopen van hen die met hun eigen stem de stem van de (goede) herder in de weg staan, niet het 
allerbeste met je voor hebben'? Hoe moeilijk kan het zijn je te focussen op de stem van de 
goede Herder temidden van alle andere stemmen? 
** 

Wat heeft je geraakt in de dienst? 

Ben je je bewust van de stemmen die op je afkomen; herken je de stem van Jezus en 
onderscheid je de 'andere stemmen'? 

Ben je ook geneigd om gemakkelijk (sommigen van) de Farizeeën de schuld te geven van het 
'niet begrijpen' of ben je bij de tijdloze gelijkenissen van Jezus vooral gefocust op wat het voor 
jou kan betekenen? 
Als dat laatste het geval is: wat betekent het luisteren naar de Goede Herder voor jou en wat 
het weglopen van de stemmen die het tegenovergestelde proberen te bewerkstelligen?  
Kun je daarvan voorbeelden uit je eigen leven?

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

Morgen spreekt Remy Splinter in De Meerkerk over Psalm 34:1-23 (NBV). 
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.

GELOVEN BEGINT THUIS
Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en 
jongeren van morgen, zondag 4 februari 2018.  
Tip: Stimuleer ook je kinderen hun Bijbel mee te nemen naar de kerk en praat met ze na over 
de onderwerpen waar zij deze ochtend over hebben nagedacht.
Peuters:  De rijke boer, Lucas 12:16-21
Kleuterbouw:  Danken; God zegt: als je tot Mij bidt, zal Ik luisteren, Jeremia 29: 12
Onderbouw: Jezus volgen; Jezus roept zijn eerste discipelen Lucas 5: 1-11 
Bovenbouw: Zorg, verhaal van Zacheüs, Lucas 19:1-10
X-press:  Zegen; Vrucht van de Geest, Galaten 5
X-plore en X-perience: Zegen; Gaven van de Geest, 1 Korintiërs 12 
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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 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.


