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maandag 2 juli 2018

De Bijbel als proeverij… 

Genieten maar! 

Proef en geniet de goedheid van de Heer. (Psalm 34:9) 
“Wandel en werk met Mij en kijk hoe Ik het doe. Blijf in mijn nabijheid en je zult leren hoe je 
vrij kunt leven.” (Matteüs 11: 29,30 MSG)

Evert Jan Ouweneel moedigde ons zondag aan om de Bijbel te lezen en - waar nodig - te 
herontdekken. En de Bijbel 'vierend' te lezen, te ervaren en te (be)proeven. Geniet van de 
goedheid van God die je erin tegenkomt. Het is geen opgelegd moeten maar een kunnen 
proeven dat God goed is. Het is geen wet, net zoals ademhalen niet verplicht is. Maar wel aan 
te raden. Beide! Het hoort bij het leven. Gods woord is belangrijk voor ons leven.

Proeven en beproeven. Toepassen in je eigen leven. In de GNB staat Psalm 34:9 zo: 
Probeer het maar, dan zult u ontdekken hoe goed de Here is. Proeven is meer dan alleen lezen. 
Wel eens iemand horen zeggen: 'ik weet hoe het smaakt want ik heb er veel over gelezen'? 
(Van alleen lezen over wijn proeven wordt je keel alleen maar droger...)

In de hele Bijbel, van Genesis 1:1 (In den beginne...) tot aan Openbaring 22:21 (De genade van 
onze Heer Jezus zij met u allen) kun je lezen over Gods plan en hoe mensen (zoals jij en ik) 
daarin gefunctioneerd hebben en ook gedisfunctioneerd hebben. En hoe God daarop 
reageerde. Opdat Zijn plan toch werkelijkheid gaat worden. Het staat vast, het gaat gebeuren. 

En weet je waarom de Bijbel ook zo'n bijzonder boek voor jou en mij is: jij en ik zijn er 
onderdeel van! Onze namen worden niet genoemd (tenzij je bijvoorbeeld Habakuk heet), maar 
het gaat zeker ook om jou en mij. Van welk ander boek kun je dat zeggen? We mogen ervan 
leren en ervan genieten, telkens weer. En we mogen weten dat ook als het onderweg spannend
is, het slot perfect is. Het Meesterwerk van God wordt voltooid. 

Ik noemde het eerste en het laatste vers van de Bijbel, maar daartussen in vinden we heel veel 
van Jezus, de Bijbel is vól van Jezus. In Johannes 14:6 zegt Hij bijvoorbeeld – om je aan vast te 
houden! - : “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand kan tot de Vader komen dan 
door Mij.” Er is geen ander dan Jezus die dat kan zeggen. Om voor ogen te houden als je de 
Bijbel leest en je je leven leeft. Hoofdletters - uit eerbied - bij God/Jezus helpt mij daar ook de 
klemtoon te leggen. Kom naar Mij, want Ik zal je rust geven. Het Ik en Mij kun je niet vervangen
door: Je mag naar Mij komen, maar je kunt het ook bij anderen halen. We moeten bij HEM zijn.

De Bijbel is niet altijd een gemakkelijk boek. Laat het je niet weerhouden om de rijkdom ervan 
tot je te laten komen. Want het is wel een boek dat zoveel in zich heeft dat iedereen daarin 
door God aangesproken kan worden. Besef Wie aan het woord is en geniet daarvan! En van 
wat het uitwerkt als je er - proevend en oefenend - mee aan de slag gaat. Hij is erbij! 

Vragen
Is de Bijbel voor jou meer een leerboek dan een doeboek? Of juist andersom? Wat leert de 
Bijbel jou en wat doe je ermee? Wat doe je met de Bijbel en wat leer je daarvan? 

Gebed Dank, Heer, voor Uw woord voor ons leven. Help ons daar goed mee om te gaan en te 
proeven en te genieten van uw goedheid. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-14:6
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Openbaring-22:21
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis-1
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-11:28-30
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-34:9


 dinsdag 3 juli 2018

De Bijbel als proeverij… 

Ons grootste verlangen

“Neem mijn juk op je en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen 
jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.” (Matteüs 11:29)         

Ik ben niet wat ik doe

Ik ben niet wat ik heb

Ik ben niet wat mensen over mij zeggen

Ik ben Gods geliefde kind

Dat is wie ik ben

Niemand kan dat van mij afnemen

Ik hoef me geen zorgen te maken

Ik hoef me niet te haasten

Ik kan Jezus vertrouwen en zijn liefde met de wereld delen.

Bovenstaande tekst staat op mijn bureaukalender. Als wij Jezus willen vertrouwen en daarnaar 
handelen, zullen we ontdekken dat Hij betrouwbaar is en doet wat Hij belooft. Hij belooft ons 
een diepe rust en vrede. Een vrede die alle verstand en alle moeilijke en pijnlijke 
omstandigheden ver te boven gaat. 

Daar verlangen we allemaal naar. Hoe komt het dan dat we die vrede en rust zo snel kwijt 
raken? Of er helemaal nooit aan toe komen? Of denken dat we er zelf hard voor moeten 
werken? Omdat we het moeilijk vinden om Gods weg te gaan. We gaan liever op ons gevoel af. 
Dat wat goed voelt, zal ook wel goed zijn, denken we. Maar Gods weg vraagt iets anders van 
ons. Het is een Koninklijke weg die vraagt om te geloven in dat wat we nog niet zien. Een weg 
die vraagt om gehoorzaamheid, terwijl we liever een andere weg gaan. Een weg die vraagt om 
te geloven dat God het beter weet, en dat het niet gevaarlijk is om onze eigen overtuigingen los
te laten. We mogen dat stapje voor stapje oefenen. En iedere keer dat we proeven en ervaren 
dat God trouw blijkt te zijn als we Hem gehoorzamen, dan wordt het wat makkelijker om de 
volgende stap op de Koninklijke weg te zetten. 

We groeien dan in ons vertrouwen op een God die ons liefheeft. En we hebben dan iets moois 
te delen met de mensen die zijn rust en vrede nog niet kennen. 

Als God niet ons grootste verlangen is, komen daar andere verlangens (begeerten) voor in de 
plaats. Maar wanneer God zin en doel is van ons leven, komen andere verlangens in het juiste 
perspectief te staan en komen we tot rust.

Gebed
Heer, help ons U het grootste verlangen van ons hart te maken. Zodat we U volgen en de vrede 
en de rust ontdekken waar we zo naar verlangen. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-11:29


woensdag 4 juli 2018

De Bijbel als proeverij… 

Onze Heer is geen slavendrijver

“Als de lasten u drukken en u vermoeid raakt, kom dan bij Mij. Ik zal u rust geven.” 
(Matteüs 11:28 Het Boek)

Religie is een last die mensen zichzelf opleggen. Maar het is wel de vraag wat we dan precies 
met ‘religie’ bedoelen. Het is een neutraal woord en de geleerden discussiëren over de exacte 
betekenis. In het spraakgebruik komt dit overeen met ‘godsdienst’ of ‘geloof’ – en in die ruime 
betekenis valt het christendom daar gewoon onder. 

Godsdienst houdt in dat je een dienaar van God bent. Hij is Heer, jij bent ondergeschikt. 
Christenen erkennen Jezus als Heer en volgen zijn oproep om ‘het kruis te dragen’. Jezus zelf 
droeg het kruis – en een stuk van de lijdensweg werd Hij daarbij geholpen door ene Simon van 
Cyrene die de last van de kruisbalk op zijn schouders overnam nadat de Heer daaronder 
bezweek. Daarna droeg het kruishout onze Heer – en kwam er een last op Hem die geen mens 
kan dragen. 

Zoals zo vaak bij waarheden: er zijn twee kanten. Ja, je hebt de opdracht het kruis te dragen, 
maar nee: je hoeft het niet in eigen kracht te doen. In Galaten 6 zien we dat in zekere zin terug.
In vers 2 staat ‘draag elkaars lasten’ en in vers 5 ‘want ieder zal zijn eigen pak dragen’. De ene 
waarheid moet niet weggestreept worden tegen de andere. We hebben in Jezus’ naam een last
te dragen, maar we hoeven het gelukkig niet alleen te doen. We hebben medekruisdragers en 
volgen Jezus in de overtuiging dat Hij de zwaarste last al voor ons gedragen heeft. 

De woorden van de Meester, geciteerd in de tekst boven deze overdenking, maken duidelijk 
dat Hij wel onze Heer, maar niet onze slavendrijver is. We dragen de last die Hij ons geeft, maar
hoeven daar niet zwaar onder gebukt te gaan. Als de last ons neerdrukt, als het allemaal te 
zwaar voor ons wordt, dan mogen we ons vasthouden aan deze beloftevolle woorden.

Om over na te denken
Vandaag zei mijn werkgever dat ik mijn vakantie niet mocht onderbreken voor een 
werkafspraak. “Je moet rust nemen”. Wat mooi als je zo’n baas hebt! Zijn we per ongeluk onze 
eigen slavendrijvers geworden?

Gebed
Heer, we buigen voor U en voor U alleen. We zijn geen slaven, we zijn uw vrienden. Belast ons 
naar vermogen, geef ons de rust die we nodig hebben.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Galaten-6
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-11:28


donderdag 5 juli 2018

De Bijbel als proeverij… 

Neem mijn juk op en leer van Mij 

“Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven. 
Neem mijn juk op je en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen 
jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.” (Matteüs 11: 28 – 29)

Bovengenoemde tekst is heel troostrijk. Kom bij Mij, kom bij Jezus  .. en Ik zal jullie rust geven. 
Het is een mooie belofte voor iedereen die rust nodig heeft; omdat je te maken hebt met 
ziekte, problemen in je relatie of gezin, de druk op het werk, je je onzeker voelt over wie je 
bent, etc. Of omdat het bijna vakantie is en je gewoon moe bent. Je ziet uit naar een periode 
van rust. Rust die je kunt vinden bij Jezus. Wat een mooie en troostrijke belofte! 

Maar deze tekst gaat verder: Neem mijn juk op, neem het juk van Jezus .. dit lijkt in 
tegenspraak met de eerste zin, waarbij je rust ontvangt als je bij Jezus komt. Hier staat dat je 
iets moet doen, voordat je werkelijk rust vindt. 
Bij een juk denken wij al snel aan het beeld van een houten balk op je schouders waarmee je 
een bepaalde last kunt vervoeren (denk aan ‘twee emmertjes water halen’). Als er in de Bijbel 
wordt gesproken over een juk gaat het eigenlijk meestal over een juk dat op twee lastdieren 
wordt gelegd (denk aan ‘twee ossen die samen een ploeg trekken’). Die twee lastdieren 
moeten goed op elkaar afgestemd zijn, zodat ze gelijk blijven lopen, en de een niet harder trekt 
dan de andere. Als dat namelijk gebeurt, is het heel vermoeiend en kun je ook moeilijk 
rechtdoor lopen. Het juk van Jezus opnemen betekent dan ook samen optrekken; je hoeft de 
last niet alleen te dragen .. je doet het werk samen. Samen met .. Jezus! Samen optrekken met 
Jezus vraagt oefening. Hij zegt niet voor niets: “Leer van Mij.” We kunnen geneigd zijn om 
sneller te willen lopen. Of een andere kant op te gaan dan de weg die Jezus wijst. 

Jezus loopt naast je .. het lijkt zo simpel. Toch vraagt het samen optrekken met Jezus oefening. 
Oefening om dicht bij Hem te blijven. Oefening om Jezus de leiding te geven in je leven en Hem
de richting te laten bepalen. Oefening om niet sneller te willen lopen. En dan komen we toch 
weer bij het eerste vers: door te leven vanuit de rust die Jezus geeft, mag je leren om in geloof 
samen op te trekken en de weg voor jouw leven te ontdekken. 

Om over na te denken

Welk beeld past bij jou? Draag je je last alleen? Of draag je samen? Of herken je het beeld van 
een ongelijk span waarbij de een harder trekt dan de ander? 

Gebed
Heer, help ons in de komende periode van vakantie en bezinning uw rust te (her)vinden. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-11:28-29


vrijdag 6 juli 2018

De Bijbel als proeverij… 

God van rust

Zo werden de hemel en de aarde voltooid, en alles waarmee ze toegerust zijn. Op de zevende 
dag bracht God het werk dat Hij verricht had tot voltooiing. Hij rustte op de zevende dag van al 
zijn werk dat Hij verricht had. God zegende de zevende dag en maakte hem heilig, want op die 
dag rustte God van al het werk dat Hij scheppend tot stand had gebracht. (Genesis 2:1-3 WV)

Onze God is veelzijdig. In de eerste plaats hebben we een God van liefde (Johannes 3:16, 
Romeinen 5:5, 1 Johannes 4 en ga zo maar door. De Bijbel staat vol met teksten over de liefde 
van God). We hebben ook een God van trouw; wat er ook gebeurt, God laat niet los wat zijn 
hand begon (Psalm 138:8, Psalm 36:6). Behalve die enorm belangrijke en mooie eigenschappen
liefde en trouw is onze God ook een God van rust. 

Rust speelt in het leven van Jezus meerdere keren een belangrijke rol. Denk aan de uitspraak 
van Jezus “Komt tot Mij allen die vermoeid en belast zijn.” (Matteüs 11:28-30) En denk aan het 
moment dat Jezus en zijn discipelen in een boot vertrekken om te ontkomen aan de druk van 
het volk (Marcus 6:31,32).

Rust komt echter niet alleen in het leven van Jezus naar voren, al veel eerder in de Bijbel, ja zelf
aan het begin van de wereld komt het thema rust al naar voren. In Genesis 2 lezen we dat God 
rust nadat Hij de hemel en de aarde geschapen heeft. God is almachtig, dus je kunt je afvragen 
of God die rust per se echt nodig had. Maar Hij deed het wel en ik denk daarom dat God 
daarmee wil benadrukken hoe belangrijk het is om te rusten, zodat we weer op krachten 
kunnen komen. Als God zelf rustte na afloop van zijn werk, hoeft het ons niet te verbazen dat 
ook wij rust nodig hebben. Laten we daarom een voorbeeld nemen aan God en zorgen dat we 
niet continu blijven doorgaan, maar ook onze rustmomenten pakken. Vanuit die rustmomenten
mogen we Hem zoeken door het lezen van de Bijbel en te proeven van zijn goedheid.

Dat Jezus ons vraagt bij Hem te komen voor rust (de tekst van Matteüs 11:28-30), betekent ook
dat we dit door zijn Woord mogen doen. Hij is immers het Woord! Zou het niet vreemd zijn als 
we Zijn uitnodiging als een plicht moeten zien of iets zwaars? Immers wanneer we de Bijbel 
lezen zijn we in   het Woord aan het putten en dus in Jezus. We mogen ervan uitgaan dat iedere 
keer als we in de Bijbel lezen we tot Jezus komen en Hij ons Zijn rust wil geven.

Gebed
Liefdevolle, trouwe Vader, dank dat U altijd voor ons zorgt en wij altijd bij U mogen komen met 
onze zorgen en onze pijn en alles wat ons bezighoudt. Dank dat U ons rust en nieuwe kracht wil
geven op momenten dat wij het zelf niet meer zien zitten. Help ons om rust te nemen in ons 
hectische bestaan en bovenal steeds weer U te zoeken. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-11:28-30
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis-2
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Marcus-6:31-32
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-11:28-30
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-36:6
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-138:8
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Johannes-4
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen-5
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-3:16
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis-2:1-3


zaterdag 7 juli 2018

Afgelopen zondag sprak Evert Jan Ouweneel over Matteüs 11:28-29 (NBV). Titel: De Bijbel als 
proeverij… 
Evert Jan las de bijbeltekst ook vanuit the Message (MSG) en dat was natuurlijk niet zonder 
reden. “Are you tired? Worn out? Burned out on religion? Come to me. Get away with me and 
you’ll recover your life. I’ll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me—
watch how I do it. (…) Keep company with me and you’ll learn to live freely and lightly.”

Terugvertaald lees ik dit: “Ben je moe, afgemat, opgebrand aan religie? Kom weg met Mij en 
je leven zal herstellen. Ik zal je laten zien wat echte rust is. Wandel en werk met Mij en kijk hoe
Ik het doe. (…) Houd Mij gezelschap en je zult leren hoe je een vrij en licht bestaat kunt leiden.”

Als extra tekst kregen we Psalm 34:9 mee: Proef en geniet de goedheid van de Heer. 

Evert Jan moedigde ons aan de Bijbel te ontdekken of te herontdekken. Geen gemakkelijk boek,
je zult niet alles begrijpen, maar laat dat je niet weerhouden. En lees het boek vierend, 
genietend! Ga het proeven, de Bijbel is bedoeld om van te proeven! De Bijbel zet je op het 
spoor van Jezus. Een spoor van hoop en nieuwe moed. 

*** 
Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag? 

Jezus zegt: “Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie 
rust geven.” Ken (herken) je in je eigen leven zulke situaties? Hoe ga je daarmee om? 
Kan de vakantie- of zomerperiode je daarbij helpen? Hoe?

Psalm 34 zegt: 'Proef en geniet de goedheid van de Heer.' Hoe doe jij dat? Aan welke goedheid 
van de Heer denk jij het eerst? 

Wat is het laatste dat je uit de Bijbel geleerd en/of gedaan hebt? Hoe ging dat? Smaakte het 
naar meer?

***************
Morgen spreekt Patrick van der Laan in De Meerkerk over Hebreeën 10:22-25 en Hebreeën 
13:13 (NBV). Titel: Laten we komen en gaan.

GELOVEN BEGINT THUIS
Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en 
jongeren van morgen, zondag 8 juli 2018. 
Als je als ouder een keer bij je kind bij Meerkids wilt meekijken, weet je zeer welkom!

Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.

Peuters: Het kleine poortje, Marcus 10: 24-25
Kleuterbouw: Jezus zegent de kinderen. Je bent nooit te klein om bij Jezus te horen, Marcus 
10:13-16.
Onderbouw: Lydia is blij met de kerk, Handelingen 16:11-15
Bovenbouw: Zegen; kerk zijn we samen!
X-pact: Gebed: Onze Vader, Matte  ü  s 6:9-13

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-6:9-13
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-16:11-15
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Marcus-10:13-16
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Marcus-10:13-16
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Marcus-10:24-25
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Hebreeen-13:13
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Hebreeen-13:13
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Hebreeen-10:22-25
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-34:9
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-11:28-29


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. Voor wie meer wil weten over het 
christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een 
tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook 
die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je 
aanmelden, zie de website.

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 (audio). Vanaf de middag is de overdenking op de site te zien.
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.


