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maandag 19 februari 2018

Aannemen als een kind…

Omarmd door Jezus

Hij omarmde hen en zegende hen, terwijl Hij hun de handen oplegde. (Markus 10:16)

Jaren geleden schreef ik een bijdrage voor Preek door de week waarin ik vertelde dat ik onze 
kinderen in de week na hun geboorte elk één nacht op mijn borst heb gehouden terwijl ik naast
mijn pas bevallen vrouw in bed lag. Geen moment ben ik bang geweest dat ik me per ongeluk 
zou omdraaien en dat er dan iets met de baby kon gebeuren.

Deze week dacht ik terug aan die herinneringen. Ik hoorde van een vader die ook een baby bij 
zich had en wakker schrok omdat hij bijna op het arme kind ging liggen. Oei. Dit is dus geen 
vaderlijk advies om mijn voorbeeld na te volgen! Drie keer is het bij ons helemaal goed gegaan 
en als vader waren dit mijn kostbare momenten waarop ik onze  kinderen in mijn vaderarmen 
sloot.

Destijds werd ik benaderd door iemand die mij vroeg: “Ben jij degene die geschreven heeft 
over het op je borst laten slapen van jullie baby’s?” Ik zei met enige aarzeling: “Ja, dat ben ik…” 
Een moment was ik bang dat ik een strenge terechtwijzing zou krijgen omdat dit 
onverantwoordelijk, gevaarlijk gedrag voor een jonge vader was. Maar die reprimande bleef 
gelukkig uit. “Ik schrijf je een brief”, beloofde de man. En die brief kwam. De man bleek 
deskundig en schreef  me hoe mooi hij mijn persoonlijke verhaal vond en hoe belangrijk het is 
voor een baby om zich gekoesterd, geaccepteerd en verbonden te voelen. Met moeder, maar 
óók met vader.

We zijn zo voorzichtig met kinderen. En terecht, want wat zijn ze kwetsbaar… Maar toch ook: 
wat zijn ze sterk en wat hebben ze onze liefde nodig! 

Tegenwoordig zijn aanrakingen en lijfelijke uitingen van liefde en affectie bijna verdacht. Je 
moet ook oppassen. Maar kijk eens naar die tekst hierboven. Jezus voelde zich vrij om de 
kinderen te omarmen, te zegenen en de handen op te leggen. Niemand vond dat raar. Hooguit 
waren er wat bezorgde volwassenen die vonden dat Jezus niet ‘lastiggevallen’ mocht worden 
door kinderen.

Om over na te denken
Wij zijn onvolmaakte ouders. Maar alle liefde die we in ons hebben, hebben we aan onze 
kinderen doorgegeven. Inmiddels zijn ze volwassen. We blijven hen bij Jezus brengen.

Gebed
Lieve Heer, zegen en bescherm onze kinderen. Omarm ons ook , leg ons uw liefdevolle handen 
op. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Marcus-10:16


dinsdag 20 februari 2018

Aannemen als een kind…

Eigen inzicht en vertrouwen

Vertrouw op de HEER met heel je hart,
steun niet op eigen inzicht.
Denk aan Hem bij alles wat je doet,
dan baant Hij voor jou de weg.
(Spreuken 3 vers 5 en 6)

Afgelopen zondag werden in De Meerkerk kinderen opgedragen. Een week daarvoor was ik in 
een andere gemeente ook al bij een opdrachtdienst. Voor mij was dit een extra bijzondere 
gelegenheid, want mijn kleindochter werd daar opgedragen. Ik vind het mooi om te zien hoe 
kerken een eigen invulling aan zo'n dienst geven. Bijzonder was het moment dat we als familie 
en vrienden naar voren kwamen om onze kleindochter en haar ouders letterlijk te omringen 
met ons gebed. Wat ik in deze dienst ook erg mooi vond, was dat de ouders een bijbeltekst 
mochten meegeven aan hun kind. Mijn zoon en schoondochter hadden gekozen voor 
bovenstaande tekst, die mijn vrouw en ik jaren geleden ook als trouwtekst hadden uitgekozen. 
Deze tekst was en is een kompas voor ons leven, en ik hoop en bid dat dit ook voor mijn 
kleindochter zo zal zijn.

Deze woorden uit het boek Spreuken zijn duizenden jaren geleden geschreven door Salomo, 
een zoon van David. Salomo schrijft om met heel je hart op God te vertrouwen en niet op je 
eigen inzicht te steunen. Als er iemand op zijn eigen inzicht zou kunnen vertrouwen, dan was 
het Salomo wel. In 1 Koningen 3 vers 12 zei de Heer tegen hem:
"Ik zal je wijs en verstandig maken. Vóór jou is nog niemand zo wijs geweest en na jou zal ook 
niemand meer zo wijs zijn."

Soms denk ik wel eens, hoe meer we weten, hoe moeilijker het wordt om te erkennen dat we 
zoveel nog niet weten. Een van de grootste wetenschappers aller tijden, Isaac Newton, had hier
juist geen moeite mee. Hij verwoordde het zo: 
“In de wetenschap gelijken wij op kinderen, die aan de oever der kennis hier en daar een 
steentje oprapen, terwijl de wijde oceaan van het onbekende zich voor onze ogen uitstrekt.”

Wanneer ik me dit realiseer, is het minder moeilijk voor mij om mijn eigen inzicht 
ondergeschikt te maken aan mijn vertrouwen op God. Zoals mijn kleindochter vertrouwt op 
haar ouders, zo kunnen wij elke dag vertrouwen op God. Dan baant Hij voor ons de weg.

Om over na te denken
Hoe kan deze tekst vandaag voor jou een kompas zijn?

Gebedssuggestie
Heer, ik wil U elke dag vertrouwen als een kind. Amen.

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


woensdag 21 februari 2018

Aannemen als een kind…

Door Jezus aangeraakt

“Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze eigen 
ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord des levens”
(1 Johannes 1:1)

Aanraking… tegenwoordig komt het door de #Me-Too beweging meer negatief in het nieuws. In
onze door zonden aangetaste cultuur worden veilige grenzen al snel overschreden. Heeft het 
iets te maken met Gods verboden in de Hof? Ook daar staat: “Gij zult hem niet aanraken, 
anders sterft u.” (Genesis 3:3; hier wordt natuurlijk de verboden vrucht bedoeld)

Door grensoverschrijdend gedrag raakt het positieve van aanraking uit beeld. Een 
schouderklopje, een hug, een klein kind dat je hand pakt. Wat zijn er veel mooie voorbeelden 
als we elkaar in liefde en met respect aanraken. 

De apostel Johannes schrijft hierover, hij heeft Jezus niet alleen gezien en gehoord, maar ook 
getast met eigen handen. Positief en baanbrekend zien we dit terug in het leven van Jezus. 
Bijna bij alle wonderen die Hij verricht staat: Hij raakte hen aan. De blinde genas Hij door slijk 
op zijn ogen te smeren, de melaatse - een onreine - raakte Hij aan en genas, de dode wekte Hij 
op, Hij nam haar hand vast en deed haar opstaan.  
Een bijzonder moment beleefde de vrouw die Jezus' mantel aanraakte en genezen werd. Wat 
zal er door haar heen zijn gegaan, zij - een onreine vrouw - raakte Jezus aan en werd terstond 
genezen. Wat een geloof en vertrouwen dat Hij haar uiteindelijk kon helpen (Markus 5:28-34).

Niet alleen tijdens zijn leven, maar ook na zijn dood, zijn opstandingslichaam raakten de 
discipelen aan. De ongelovige Thomas mocht zijn wonden betasten en zei toen overtuigd: 
“Mijn Heer en mijn God.” (Johannes 20:24-29)

En wij worden wij nog (aan)geraakt door Jezus? Elke zondag is de eerste vraag van de PddW+ : 
Wat heeft je geraakt? 
Eerlijk gezegd heb ik me wel eens geïrriteerd aan die vraag. Waarom? Word ik altijd wel 
geraakt, is er altijd een moment dat bij mij binnenkomt? Zeker niet altijd, maar ligt het soms 
ook aan mijn afwerende niet-ontvankelijke houding? Meestal beleef ik de kostbaarste  
momenten in de nazorg, samen met mensen die zich in hun kwetsbaarheid meer open stellen 
voor Jezus' aanraking bij het kruis. Wonderlijke ontroerende momenten die je niet kunt 
organiseren.

Laat je aanraken door Jezus, in je diepste pijn, je kwetsbare ik; Hij laat je niet staan, maar 
herstelt en geneest je.

Gebedssuggestie 
Gods beschermende hand vind je in Psalm 139: 5: U omsluit mij van achteren en van voren, U 
legt uw hand op mij.

Overige gebruikte teksten: blinde: Markus 8:22-25, melaatse: Lukas 5:13, dode (dochter van Jaïrus): Lukas  8:49-56

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-8:49-56
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-5:13
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Marcus-8:22-25
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-20:24-29
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Marcus-5:28-34
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis-3:3
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Johannes-1


donderdag 22 februari 2018

Aannemen als een kind…

'Deus interior intimo meo' 

Dit is een uitspraak van kerkvader Augustinus. Het betekent: God is mij innerlijk meer nabij dan
ik mezelf nabij ben.

… en de hele menigte probeerde Hem aan te raken, want er ging een kracht van Hem uit die 
allen genas. (Lukas 6:19)

Onze God is niet een God van veraf, voor wie je aan allerlei eisen moet voldoen om hopelijk bij 
Hem in de gunst te komen. Nee. De God van Abraham, die ook onze God is, is een God van 
dichtbij. Een God die intimiteit met ons wil. 
God kwam dichtbij door te spreken. Hij sprak bijvoorbeeld met Mozes, met de profeten en de 
hogepriester. Soms sprak Hij zelf. En soms stuurde Hij een engel om zijn boodschap door te 
geven. 

Gods nabijheid werd vertegenwoordigd door de ark van het verbond, door de dienst van de 
Levieten in de tabernakel en door de priester in het heilige der heiligen in de tempel.
Dan, eeuwen na de schepping van de eerste mensen, is de tijd gekomen om nog dichterbij te 
komen. God komt zelf naar de aarde. Hij gaat als mens onder de mensen wonen. De mensen 
kunnen Hem aanraken. En Hij raakt de mensen aan; de zieken, de melaatsen, de ‘losers’, de 
mensen die het niet meer zien zitten, de mensen met een groot verdriet. En iedereen die door 
Hem aangeraakt wordt, geneest.

Dan, vijftig dagen na Pasen, als Jezus is gestorven, opgestaan uit de dood en ook weer 
teruggekeerd is naar de hemel, komt God nog dichterbij dan Hij tot dan toe ooit bij een mens 
geweest was. Hij komt door zijn Geest in het hart van mensen wonen. Niet in alle harten. Dat 
wil Hij wel heel graag, omdat Hij van mensen houdt. Maar Hij woont in de harten van de 
mensen die zichzelf aan Hem geven. Die Hem uitnodigen om binnen te komen.   

God is een Gentleman. Hij gaat nooit over onze grenzen heen. Hij respecteert onze keuze. 
Dus de vraag is: Mag God tot jou spreken? Mag Hij je aanraken met zijn liefde? Hoe dichtbij 
mag Hij komen? Mag Hij zelfs in je komen wonen?
Zijn aanraking kan jouw leven veranderen. Het heeft mijn leven ook veranderd. En ik zou nooit 
meer anders willen leven, dan heel dicht bij Hem. Hij IS het leven. En Hij weet beter dan wijzelf 
wat we nodig hebben. 
Als Hij zichzelf geeft, en je neemt Hem aan, dan heb je alles wat je nodig hebt.

Gebedssuggestie:
Heer, raak mij aan. Opnieuw. Ik heb Uw aanraking nodig. Wees welkom in mijn leven en in mijn 
hart.   

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-6:19


vrijdag 23 februari 2018

Aannemen als een kind…

Een gewaarschuwd mens … kan misschien wel beter

Ze brachten kinderen bij Hem met de bedoeling dat Hij hen zou aanraken. Maar de leerlingen 
wezen hen terecht. Toen Jezus dat zag, werd Hij verontwaardigd: “Laat die kinderen bij Me 
komen, en houd hen niet tegen, want van zulke kinderen is het koninkrijk van God.” 
(Markus 10:13,14 Willibrord Vertaling 2012)

In bovenstaand verhaal horen we dat kinderen bij Jezus worden gebracht en dat volwassen 
leerlingen hen tegenhouden. Vanuit m'n luie stoel vind ik dat natuurlijk verschrikkelijk. U 
waarschijnlijk ook. Wij halen het niet in ons hoofd om kinderen die naar Jezus toe willen, tegen 
te houden. Toch? Maar volwassenen kunnen ook 'kinderen' zijn. Denk aan mensen die net hun 
eerste stapjes in het (zoeken naar) geloof hebben gezet. Die moet je echt niet tegenhouden! 
NB. Jezus noemde zijn leerlingen ook regelmatig 'kinderen'. En dat was niet omdat Jezus een 
generatie ouder was, zeker niet, maar zou het niet zijn omdat de leerlingen relatief jong in het 
geloof waren en nog veel te leren hadden? En ze waren natuurlijk ook 'kinderen van God'. 

Ik wil graag iets met jullie delen. Enkele weken geleden ontvingen we een reactie op een zin uit 
een PddW-bijdrage van mij. Een man schreef dat hij voor wat betreft geloof, bestaan, etc. 
zoekende is en dat de PddW hem daarbij helpt, maar dat hij teleurgesteld was over mijn 
opmerking en dat het hem weer wat had teruggeworpen. U zult begrijpen dat ik daar erg van 
schrok. Iemand teruggeworpen in zijn zoektocht naar God en de zin van het bestaan... door 
mij? In de bijbeltekst zien we dat Jezus verontwaardigd is als zoiets gebeurt. Dat snap ik best, 
maar het overkwam me wel. 
Overkwam het me? Nee! Ik deed het. Na de schrik was ik maar wat blij dat die man had laten 
merken wat het hem gedaan had. Uiteraard heb ik gereageerd en hem kunnen vertellen hoe 
het bedoeld was en wat ben ik blij dat het weer goed kwam. Maar hoe vaak zal het niet 
gebeuren dat mensen die door een ‘volwassene’ in het geloof 'teruggeworpen worden', niets 
zeggen en afhaken? Ik vrees dat dit meer gebeurt dan het oprechte reageren zoals deze man 
deed.  

Een waarschuwing aan mezelf, en u mag meelezen...Het kan zomaar  gebeuren dat we dingen 
zeggen of doen die anderen 'tegenhouden' in hun leven met God, hun zoeken naar Hem. 
Uiteraard wil ik alle 'nog zoekenden' en kinderen in het geloof, aanraden zich niet te laten 
tegenhouden door een opmerking of daad van een mens. Daar is het vinden van God véél te 
belangrijk voor! Maar het is natuurlijk veel eerlijker en volwassener om ‘volwassenen’ in het 
geloof te vragen heel alert te zijn op wat we kunnen brengen en wat we kunnen aanrichten... 
Jezus' verontwaardiging is terecht èn zinvol, want heb je kunnen vinden dat de leerlingen deze 
fout daarna nog eens maakten? Léérlingen léren blijkbaar... dat mag ons helpen. Kind in geloof 
of volwassen en alles daartussen, mensen blijven mensen met fouten en tekortkomingen; God 
blijft ons onderwijzen, tot we ooit in en door Hem volkomen zullen zijn... 

Gebed 
Heer, vergeef me m'n fouten, ook als die onbewust gemaakt zijn. Herstel alstublieft waar ik dat 
niet kan. Help me bewust te zijn van wat mijn woorden en daden voor uitwerking kunnen 
hebben. Dat het toch uw liefde zal zijn die in alles de boventoon zal voeren. Amen. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Marcus-10:13-14


zaterdag 24 februari 2018

Afgelopen zondag werden tijdens de diensten acht kinderen aan God opgedragen. Het thema 
van de dienst was 'Aannemen als een kind...' Wigle Tamboer sprak over Markus 10:13-16 
(Willibrord Vertaling 2012):
Ze brachten kinderen bij Hem met de bedoeling dat Hij hen zou aanraken. Maar de leerlingen 
wezen hen terecht. Toen Jezus dat zag, werd Hij verontwaardigd: “Laat die kinderen bij Me 
komen, en houd hen niet tegen, want van zulke kinderen is het koninkrijk van God.”  

Een bekend verhaal. De leerlingen (‘volwassenen in het geloof’) vonden het eigenlijk maar 
niets dat kinderen bij Jezus werden gebracht. Of Jezus niets beters te doen had… Maar gezien 
de verontwaardiging bij Jezus vergisten zij zich enorm. Jezus laat blijken hoe belangrijk het is 
dat ouders/verzorgers hun kinderen bij Jezus brengen opdat zij door Hem worden aangeraakt. 
Houd hen niet tegen, zegt Jezus. Laat hen door Jezus aanraken! Zou dat niet net zo gelden voor 
‘kinderen in het geloof’, de zoekers en beginners? 

Door Jezus aangeraakt worden… Het Missiestatement van onze gemeente spreekt daar ook 
over: 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.

** 
Wat heeft je geraakt in de dienst? 

Welk deel van de bijbeltekst raakt jou persoonlijk het meest? Waarom?

Kinderen staan erom bekend dat zij volkomen kunnen vertrouwen. Hoe is dat bij jou? Kun jij je 
vol vertrouwen, zonder hinder of terughoudendheid, overgeven aan de persoon en het 
volbrachte werk van Jezus Christus? 
Als er iets is dat jou verhindert door Jezus (aan)geraakt te worden, hoe zou je dat kunnen 
overwinnen?

Ken je momenten in je eigen leven dat je anderen hinderde om dichter bij Jezus te komen? 
En wat herinner je je van de keren dat je mensen juist dichter bij Jezus bracht? 

***************
Morgen spreekt Orlando Bottenbley in De Meerkerk over Johannes 15: 13-17. (Willibrord 
Vertaling) Titel van de dienst: Jezus zijn vrienden

GELOVEN BEGINT THUIS
Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en 
jongeren van morgen, zondag 25 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? De barmhartige Samaritaan, Lucas 10: 25-37
Kleuterbouw: Jezus geneest een zieke man in Bethesda, Johannes 5:1-18
Onderbouw: Jezus leert ons bidden, Matteüs 6:5-14
Bovenbouw: Gebed; Jezus leert ons bidden, Matteüs 6:5-14
X-pact: Laat de Heer je vreugde blijven, Filippenzen 3

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-3
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-6:5-14
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-6:5-14
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-5:1-18
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-10:25-37
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-15:13-17
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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 zondagsdiensten van zowel 9:00 uur als 11:00 uur zijn via de website onder het kopje 
'Media' live mee te beleven.  
De diensten ook 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.


