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maandag 5 februari 2018

Proef de goedheid van de Heer 

God heeft alles voorgeproefd

“Tot mijn God riep ik om hulp. Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis, mijn hulpgeroep om Hem 
drong door in zijn oren.
Met U immers loop ik op een legerbende in en met mijn God spring ik over een muur.”  
(Psalmen 18:7b,30 NBG51)  

Vandaag sprak de krant over de opkomst van de rat. Steeds meer steden melden een 
rattenplaag. De zwarte rat is nu nog vooral in het zuiden van het land te vinden, maar ook die 
rukt verder op. Zwarte ratten blijken veel slimmer dan hun bruine soortgenoot. De bruine rat 
stapt, aangetrokken door zijn lievelingshapje, naïef in elke rattenval. Maar de zwarte niet. 
Integendeel. Hij zet zelfs zijn jongen in als testpanel, als hij niet zeker weet of bepaald voedsel 
veilig is. Mocht het gif bevatten, dan komt hij er in elk geval goed van af. Jammer van zijn 
kleintjes…

Wat een ander beeld schetst de Bijbel ons! God laat ons allereerst nooit in de val lopen. We 
kunnen natuurlijk zelf wel naïef zijn, en soms vastlopen als we bij Hem vandaan dwalen. Maar 
dan zoekt Hij ons altijd weer op. En ten tweede zal God ons ook nooit iets aanbieden dat 
schadelijk, of dodelijk, voor ons is. Integendeel. Hij heeft zelf de gifbeker gedronken en de dood
op zich genomen die voor ons bedoeld was. Om ons leven te geven. Leven en overvloed. 
(Johannes 10:10) We mogen genieten van ons leven met Hem. In de vaste zekerheid dat Hij ons
gered heeft. Ook al gaan we soms een kant op die we niet willen. En krijgen we dingen 
voorgeschoteld waar we zelf niet voor gekozen hebben. Toch mogen we er op vertrouwen dat 
God het voorgeproefd heeft en dat Hij weet wat Hij doet. We zijn altijd veilig. Omdat Hij er is.

Durf te smaken hoe betrouwbaar en goed God is! Ik spring met mijn God over een muur. Hoe 
hoog en hoe spannend ook. Ik kan niet anders, en ik wil niet anders, want ik heb geproefd hoe 
goed het is om met Hem te leven. Jij ook?

We weten pas dat we kunnen zwemmen en kunnen blijven drijven als we in het diepe 
springen. Zo kunnen we ook pas ervaren dat we veilig zijn als we samen met God een 
onbekende weg durven te lopen. Welke stap zet jij op je weg met Hem? 

Gebed
Heer, U bent onze veiligheid. Niet het kennen van de route; maar onze hand in uw hand. Iets 
heerlijkers dan dat is er niet.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-10:10
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-18:7


dinsdag 6 februari 2018

Proef de goedheid van de Heer 

Proeven: beproeving of zegen?

Proef, en geniet de goedheid van de HEER. (Psalm 34:9a)

Wat denk je als je deze oproep van David leest? Daagt het je uit om geloofsstappen te zetten? 
Kun je haast niet wachten om die ene stap te zetten, die je zal helpen om meer van Gods 
goedheid te ervaren? Als dat zo is, dan wil ik je aanmoedigen om een eerste stap te zetten. Om 
vervolgens stap voor stap, of misschien wel hap voor hap, te proeven hoe goed onze Heer is.

Het kan ook zo zijn dat je de oproep van David liever even naast je neerlegt. Je hebt op dit 
moment genoeg aan je eigen zorgen en zit niet te wachten op nieuwe uitdagingen. Nou, dan 
ben je bij David aan het goede adres. Die kan meepraten over zorgen en angsten. Laten we vers
9 eens in zijn geheel lezen.

Proef, en geniet de goedheid van de HEER,
gelukkig de mens die bij Hem schuilt.
(Psalm 34:9)

David had beslist geen zorgeloos leven, integendeel. Hij was zijn leven niet zeker toen hij op de 
vlucht was voor koning Saul. In veel psalmen lees je over de doodsangsten van David. Hij koos 
niet altijd Gods weg en werkte zich regelmatig in de nesten. En toch merkte hij keer op keer dat
God hem niet losliet. Dat hij altijd kon schuilen bij God.

Misschien heb jij op dit moment wel te maken met angst, onzekerheid, ziekte, eenzaamheid of 
andere zorgen. Misschien denk je wel dat het nu even niet de tijd is voor die geloofsstap om 
iets nieuws te 'proeven'. Wanneer je kijkt naar het leven van David, dan is zijn oproep in dit 
vers misschien wel juist voor jou bedoeld. Niet om er nog meer zorgen bij te krijgen, maar juist 
om te midden van jouw omstandigheden iets te proeven van Gods goedheid.

Het lijkt tegenstrijdig. Een nieuwe uitdaging aangaan onder omstandigheden die voor jou al 
een grote uitdaging vormen. Mijn ervaring is dat het je juist góed kan doen. Dat je gaat merken 
dat er meer is dan jouw omstandigheden alleen. En dat het je inderdaad iets laat proeven van 
de goedheid van God. Stapje voor stapje, hapje voor hapje.

Om over na te denken
Welke geloofsstap zou jij kunnen zetten om meer van Gods goedheid te proeven?

Gebedssuggestie
Heer, dank U dat U mij nooit in de steek laat. En dat ik onder alle omstandigheden uw goedheid
mag proeven. Amen.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-34:9


woensdag 7 februari 2018

Proef de goedheid van de Heer 

Gods hand in jouw leven

De HEER wil ik prijzen, elk uur van de dag, mijn mond is altijd vol van zijn lof. (Psalm 34:1b)
Al blijft de rechtvaardige niets bespaard, de HEER zal hem steeds weer bevrijden (Psalm 34:19)

God is goed en Hij bewijst dat op vele manieren. (Vorige week nog een totaal onverwachte 
gebedsverhoring genoten betreffende een man die voorlopig toch in Nederland mag blijven en 
niet terug hoeft naar een land waar men klaarstaat om hem te vervolgen. God blijkt zeer 
goed!) Remy haalde in zijn preek aan dat Jezus' dood aan het kruis en Zijn opstanding in de 
ultieme vorm zijn goedheid bevestigen. Niemand anders had dat gekund. Toevallig las ik net in 
Ezechiël 14:14,20 dat zelfs de bijbelse toppers in rechtvaardigheid Noach, Daniël en Job niet 
één iemand hadden kunnen redden. Laat staan dat wij ons heil bij 'gewone' mensen zouden 
kunnen vinden, hoe mooi, rijk en machtig ze ook lijken. Nee, we móeten daarvoor bij Jezus zijn!

Remy sprak zondag over het proeven van Gods goedheid. Hij stelde daarbij de persoonlijke 
vraag: Durf je het aan om Zijn goedheid op een andere, nieuwe manier te proeven, om - wie 
weet/spannend! - een andere dimensie van Zijn goedheid te ervaren?
Proeven is een bezigheid die je zelf moet doen. Ik heb in de loop der jaren gemerkt dat zelf een
stap durven zetten en vertrouwen dat God meegaat heel spannend is, maar ook veel 
vruchtbaarder en mooier dan alsmaar wachten tot iets 'zekers' op je pad komt dat je wel lijkt. 
Proeven moet je zelf doen, dat is waar maar bij God toch slechts gedeeltelijk. Want God gaat 
mee, Hij werkt in en door jou. Bovenstaande psalm is van David. Hij past (net als jij en ik en de 
rest van de wereld) niet in het rijtje Noach, Daniël, Job. God noemt hem wel 'een man naar 
Mijn hart'. (1 Samuël 13:14 en Handelingen 13:22). Zo kennen wij hem ook. Zou dat te maken 
hebben met Davids hart dat altijd God opzocht, waardoor hij 'Gods goedheid kon proeven en 
genieten', zoals hij in Psalm 34:9 zegt? Als ik zeg dat David een 'tempelmens' was, is dat niet 
alleen bedoeld als aanmoediging om zondags naar de kerk te komen, maar veel meer nog om 
aan te geven dat het in alle omstandigheden goed is om in Gods nabijheid te zijn, tijd met Hem 
door te brengen en alert te zijn op wat de Geest van God je wil zeggen. 

God wil veel meer geven dan je denkt. En Hij kán het ook. En Hij wíl het ook! Vráág het Hem! 
Misschien vind je het niet helemaal passend, maar ik moet denken aan 'de oudste zoon' die in 
Lukas 15:31 van zijn vader te horen krijgt: “Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van 
mij is, is van jou.” De goedheid van die vader was zeker ook voor de oudste zoon, maar hij 
stelde er zich niet voor open en proefde het niet... En deed zichzelf zo tekort. En zijn vader...? 

Nieuwe stappen, het kan lastig zijn. (Is het oude niet goed dan?) Zelf ben ik stappen aan het 
zetten in het direct met mensen bidden (in plaats van 'ik zal voor je bidden') en het luisterend 
bidden, maar ik vind het héél moeilijk om mijn oude 'gebedenlijst' dan een beetje los te laten. 
Gelukkig hoef ik als schrijver van PddW geen persoonlijke aanbevelingen te doen, anders dan: 
ga maar naar je Vader, zeg Hem wat je op je hart hebt en luister... En proef en geniet van zijn 
goedheid... 

Gebedssuggestie
Heer, ik wil proeven van uw goedheid en me ermee vullen. Help me alle dagen open te zijn,
niet alleen op de rustdag. Amen. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-15:31
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-34:9
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-13:22
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Samuel-13:14
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Ezechiel-14:14-20
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-34:19
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-34:1


donderdag 8 februari 2018

Proef de goedheid van de Heer 

Aan tafel: samen eten, samen delen, samen lezen

“Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed” (Johannes 10:10b)

'Aan tafel...', zo klonk het vroeger thuis als het eten klaarstond. 'Aan tafel komen, eten!' 
Iedereen kwam dan van zijn/haar kamer naar beneden om samen te eten. De tafel, een plek 
om met elkaar te praten, te lachen en te huilen, ruzie te maken en te vergeven, om samen te 
eten en te genieten van elkaars gezelschap. Vaak sloot mijn vader ook af met een stukje lezen 
uit de Bijbel.

Bij het thema over 'proeven' moest ik denken aan samen eten. Ook in het leven van Jezus 
stond dat centraal, zo zelfs dat de Farizeeërs over Hem zeiden: “Kijk toch eens, wat een 
veelvraat, wat een dronkaard, die vriend van tollenaars en zondaars.” (Matteüs  11:19) Volgens 
hen zat Hij bij de verkeerde mensen aan tafel, maar Jezus liet zien dat er in het koninkrijk 
andere, nieuwe verhoudingen zijn. 

Laten we eens verder inzoomen op die momenten waarop Jezus at. Denk eens aan de roeping 
van Matteüs (een van zijn discipelen); dat was notabene terwijl hij aanlag met zondaars en 
tollenaars (zie Matteüs 9:10) en het bekende verhaal van de verloren zoon eindigt in een 
feestmaal omdat hij thuisgekomen was. Maar ook op andere plaatsen in de Bijbel lezen we het 
belang van een maaltijd. In Openbaring 3:20 staat: “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als 
iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem 
gebruiken.”

De tafel was in het oosten een plek van gastvrijheid;  gastvrij zijn en samen eten hoorden bij 
elkaar. Het mooiste beeld van de maaltijd is het Pascha; Jezus' laatste maaltijd met zijn 
discipelen was tijdens het Pascha vlak voor zijn sterven, maar er staat dat Jezus zei: “Ik heb er 
vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten.” (Lukas 22:15)
Zoals staat in de tekst hierboven en in de verzen eromheen, gaf Jezus zijn leven voor zijn 
schapen en beloofde hen: overvloed. Als we dát leven proeven willen we meer.

En wij? Hoe gebruiken wij de maaltijd? Denk eens aan de goede gewoonte om elke Alpha- en 
Bèta-avond met een maaltijd te beginnen. Te delen, te lachen, ja misschien te huilen, om 
daarna samen te lezen in Gods woord. 
Zouden we niet als 'disgenoten' vaker met elkaar moeten eten, bijvoorbeeld op de kring? 
Samen eten als een rust- en ontmoetingsplek voor allen. 
En wat te denken van deze tafel te delen met de ‘minsten’ uit onze samenleving, zoals Jezus 
deed? We mogen een ieder meenemen naar zijn huis en nodigen aan zijn tafel. 

Jezus nodigt ons van harte uit! Kom, want alle dingen zijn gereed.

Gebedssuggestie
Misschien is het lied: 'Eet het brood met Mij' (over ontmoeten, eten, drinken en aanbidden, 
Opwekking 318) wel een goed gebed om naar te streven. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-22:15
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Openbaring-3:20
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-9:10
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-11:19
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-10:10


vrijdag 9 februari 2018

Proef de goedheid van de Heer 

Voorproefje?

“Nog binnen drie dagen zal de farao u een hoge plaats geven, en u in uw ambt herstellen; u zult
de beker van de farao in zijn hand geven overeenkomstig uw vroegere positie, toen u zijn 
schenker was.” (Genesis 40:13 – HSV)

Als je, zoals ik, bent opgegroeid in een gelovig gezin, dan ben je vertrouwd geraakt met de 
verhalen van de Bijbel. Je kunt er zelfs zó vertrouwd mee geraakt zijn dat je de verhalen ‘denkt 
te kennen’ en niet meer openstaat voor nieuwe invalshoeken of diepere lagen.

Ken je de geschiedenis van de bakker en de schenker? Zij waren de medegevangenen van Jozef 
in Egypte. Jozef zat onschuldig vast, maar over de bakker en schenker wordt vermeld dat zij 
gezondigd hadden tegen farao (Genesis 40:1). Wat hadden ze misdaan? Dat weten we niet. 
Maar in die dagen had je geen bescherming tegen de nukken van een absoluut heerser. Als je 
geluk had en in de gunst bleef staan, dan kon je het lang volhouden. Als je pech had, of een 
heer trof met een boze bui, dan kon het zomaar afgelopen zijn met je carrière (of je leven).

Als kind hoorde ik die verhalen en vond ik ze spannend. Jozef kon met Gods hulp de dromen 
van de medegevangenen uitleggen. Voor de schenker was dat goed nieuws, voor de bakker 
zeker niet! (Lees de geschiedenis maar in Genesis 40 als je het verhaal niet kent of wat 
vergeten bent…)

Om over na te denken
Er zijn opmerkelijke parallellen tussen het leven van Jozef en Jezus. Vergelijk het verhaal van de 
bakker en de schenker met dat van de mannen die naast Jezus gekruisigd werden. Denk aan de 
symboliek van brood en wijn. Zou Genesis 40 een voorproefje kunnen zijn van Lucas 23? (“Denk
aan mij…”)

We kennen nog een bijbelverhaal waarin een schenker een belangrijke rol speelt. Nehemia, 
onder wiens leiding de muren van Jeruzalem werden herbouwd, werkte als schenker voor de 
Babylonische koning Artaxerxes Longimanus. De schenker van de koninklijke wijn keek wat 
zuur. Hij moest er in zijn vertrouwenspositie voor zorgen dat de koning in opperbeste stemming
bleef en niet ‘per ongeluk’ slechte wijn (of gif!) kreeg toegediend. Nehemia keek zo sip omdat 
hij verdriet had over de berichten uit zijn thuisland (het verhaal staat in het boek Nehemia). 

Gebed
Heer, U liet de beker niet aan U voorbijgaan. U dronk gramschap, wij drinken genade.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-23
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis-40:1
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis-40:13


zaterdag 10 februari 2018

Afgelopen zondag sprak Remy Splinter over Psalm 34. De titel van de dienst kwam uit vers 9: 
'Proef en geniet de goedheid van de Heer'.  
Proeven... Remy ging in op het feit dat we alles wat we lekker vinden, ooit voor de eerste keer 
proefden. Soms was het een waagstuk, dat goed of fout kon uitpakken. Wat doe je als je in een 
restaurant zit, kies je dan een 'veilig' gerecht of ga je voor iets nieuws met de hoop op een 
nieuwe, fijne ervaring (met de kans op een tegenvaller)? Is het niet ook zo met het proeven van
de goedheid van de Heer? Durven we een stap te nemen om Zijn goedheid op een nieuwe 
manier te proeven om meer van Zijn goedheid te ervaren? 

** 
Wat heeft je geraakt in de dienst? 

Het is mens-eigen om vast te houden aan het vertrouwde en niet graag uit je comfortzone te 
stappen. Maar misschien heb jij wel ervaren dat door nieuwe stappen in je geloofsleven het 
proeven van de goedheid van God werd verrijkt en het je leven-in-geloof sterker, beter maakte.
Misschien verlang je ernaar. Aan welke stappen denk je? Wat of wie zou je daarbij kunnen 
helpen? Durf je het te vragen? 

Psalm 34 vers 9 zegt: 'Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij Hem 
schuilt.' Hoe vul jij dat 'schuilen bij Hem' in? Helpt het je bij het zetten van stappen naar 
'nieuwe smaken' en het - als het zich voordoet - omgaan met teleurstellingen?

Proeven wij misschien ook het goede dat God door het moeilijke heen, in ons wil 
‘bereiden’/doen? Kan het zijn (heb je meegemaakt) dat anderen juist hierdoor iets van de 
goedheid van God (zijn) gaan proeven? 
Hoeveel willen wij de ander laten proeven? Geven wij de gehele ‘dis’? Of misschien een 
voorzichtig hapje? Is het beter wanneer we een hele ‘maaltijd’ van onszelf met de ander delen?
Waarom wel/waarom niet?

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

Morgen spreekt Christiaan Vos in De Meerkerk over 2 Korinthe2:14-16. 
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 11 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:  Wie helpt mij, Lucas 10:30-37
Kleuterbouw:  Stille tijd; God zegt: als je tot Mij bidt, zal Ik luisteren, Jeremia 29:12.
Onderbouw: Jezus volgen; Jezus roept zijn eerste discipelen, Lukas 5: 1-11
Bovenbouw: Zegen; De verlamde man, Marcus 2:1-12
X-pact: Toewijding 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Marcus-2:1-12
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-5:1-11
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Jeremia-29:12
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-10:30-37
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-34




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.


