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maandag 29 oktober 2018

De weg van een gebroken leven 

Vader, U bent goed 

Heer, vergeet U mij voor altijd? Hoe lang nog blijft U zich verbergen? Hoe lang nog blijft mijn 
hart vol zorgen? Hoe lang blijf ik dag en nacht verdrietig? (Psalm 13:2-3)

God noemt David een man naar Zijn hart. Al op tienerleeftijd wordt hij gezalfd en geniet hij de 
zegening en nabijheid van God. Toch gaat deze gezalfde meerdere malen in zijn leven door een 
diep donker dal. Psalm 13 van de hand van David komt uit zo’n dal. Het leven lijkt daar zwart en
uitzichtloos. Dat je er de conclusie trekt dat God uit je leven moet zijn verdwenen ligt voor de 
hand. Zoveel ellende in combinatie met de nabijheid van God, dat kan niet!

Net als Ann Voskamp verloor ook ik een zusje. Zij kwam om bij een auto-ongeluk op vakantie in
het buitenland. Ik was er niet bij, maar ik heb genoeg autovakanties met mijn ouders 
meegemaakt om te weten dat mijn vader voor vertrek hardop heeft gebeden voor een 
behouden reis. Korte tijd later werd ons gezin in een diep donker dal van rouw gedompeld. 

Met de opmerking van mijn ouders dat God erbij was toen mijn zusje overleed, kon ik als tiener
helemaal niets. Nu, na vele jaren, weet ik dat ze gelijk hadden. God was erbij in ons verdriet. 
Dat zie je ook terug in de verhalen van gebroken levens in de Bijbel. Dat God erbij was. Behalve 
bij één. Die schreeuwde het uit in Zijn doodsstrijd: “Mijn God, waarom heeft U mij verlaten?” 
En juist die Persoon is het lichtpuntje waaraan je je kunt vasthouden op het moment dat jouw 
bestaan de bodem raakt. 

Als jouw bestaan op dit moment de bodem raakt, kun je je moeilijk voorstellen dat je ooit nog 
zult juichen en zingen. David kon dat ook niet en toch strekt hij zich ernaar uit (zie Psalm 13). 
Juist op de bodem van je bestaan kun je God op een bijzondere manier leren kennen. Op de 
laatste bladzijden van de Bijbel staat het. Jezus zelf zal op een dag alle dingen nieuw maken. En 
nog belangrijker, Hij zal alle tranen van je ogen afwissen. Het is een hoopvolle boodschap van 
jewelste. We mogen ons uitstrekken naar een hoopvolle toekomst, wat de omstandigheden 
ook zijn. 
Ik was op de bodem van mijn bestaan, leerde God op een bijzondere manier kennen en zing 
met hart en ziel: ‘Vader, U bent goed!’

Gebed
Heer, help mij iedere dag mij uit te strekken naar de hoopvolle toekomst die U voor mij klaar 
heeft liggen. Wat mijn omstandigheden ook zijn. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-13:2


dinsdag 30 oktober 2018

De weg van een gebroken leven 

Moeilijkste vraag

'Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog.' (1 Korintiërs. 13:12)

Misschien is dit de moeilijkste vraag om te beantwoorden: waarom is er zoveel lijden in de 
wereld als God almachtig en liefdevol is?

In een eenvoudige overdenking gaan we dit moeilijke vraagstuk niet oplossen. Er zijn dikke 
boeken over geschreven en de grootste denkers hebben naar antwoorden gezocht. Toch ga ik 
er hier, als eenvoudige gelovige, iets over zeggen.

We zien schoonheid en liefde om ons heen. Je moet blind zijn om het niet te ontdekken. Maar 
er is ook onrecht en onbegrijpelijk lijden. Je moet bewust wegkijken om het te kunnen 
ontkennen. We leven met deze paradoxale werkelijkheid en kunnen niet met gemakkelijke 
‘verklaringen’ komen. 

De Bijbel maakt duidelijk dat er een strijd gaande is. Een oorlog in de geestelijke wereld. Een 
opstand tegen de Schepper die nog steeds voortwoedt – óók als we geloven dat Christus’ 
overwinning een onherroepelijk feit is. Kennelijk zijn we er nog niet en moeten we het 
volhouden, ook met onze grote vragen. Lees het gedeelte over geestelijke wapenrusting eens 
door om te ontdekken hoe je minder kwetsbaar, weerbaarder kunt zijn. (Efeziërs 6)

De wereld is gebroken, we zitten met de brokken – ook als we in de Heelmaker geloven.

In het Oude Testament lezen we over Job die zwaar beproefd werd. Dit hele verhaal kun je 
lezen als een studie over dit grote vraagstuk. Voor Job wordt het nooit helemaal duidelijk 
waarom hij het zo zwaar te verduren heeft. Ook als God hem tegemoet komt, krijgt hij geen 
antwoorden maar een serie overweldigende, intimiderende vragen. Maar Job laat ons dit 
sterke, persoonlijke getuigenis na: “Maar ik weet dat mijn Verlosser leeft en dat Hij uiteindelijk 
mijn recht hier op aarde zal herstellen.” (Job  19:25 Het Boek)

Paulus schrijft dat we nu nog in een donker glas kijken, in een wazige spiegel. Pas als we met 
alle heiligen samen bij God zijn zullen we de liefde van Christus samen ten volle zien en 
begrijpen. (1 Korintiërs 13:12)

Om over na te denken
Op YouTube is een fragment te vinden waarin de aartsbisschop van Canterbury, de anglicaanse 
geestelijke Justin Welby, een ontroerend antwoord geeft op deze moeilijke vraag over het 
lijden. Zoek ‘Welby suffering’ en kijk naar het fragment.

Gebed
Vader, er is zoveel dat wij niet begrijpen. Maar we kiezen ervoor U te blijven vertrouwen.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Job-19:25
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Korintiers-13:12


woensdag 31 oktober 2018

De weg van een gebroken leven 

Ieder huis z'n kruis 

Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de 
Ontzagwekkende, zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op U vertrouw 
ik.’ (Psalm 91:1-2, NBV)

Zondag sprak Ann Voskamp in De Meerkerk, schrijfster van het boek 'gebroken leven'. 
Gebroken leven in een gebroken wereld, we kunnen er niet omheen. In ons eigen leven of in 
andermans bestaan waardoor we in ons hart geraakt worden en zo graag voor een oplossing 
zouden willen zorgen. Here God, help! En als we dat bidden - of misschien wel uitschreeuwen - 
zullen we daarbij meestal moeten erkennen het zelf niet te kunnen oplossen. Er zijn is dan vaak
het hoogst haalbare. Er zijn... de naam van God, die ons schiep naar zijn evenbeeld... 

Bij lijden denk ik als bijbellezer direct aan de mensen die hun leven verloren door de val van de 
toren van Siloam (Lukas 13:4) en uiteraard aan Job. In beide gevallen waren er vingers die 
wezen op 'eigen schuld', waarbij natuurlijk de ander zijn schuld werd bedoeld. Terwijl de 
vrienden van Job met ‘er zijn’ zo goed begonnen waren... Job wenste zelfs niet geboren te zijn. 
(Job 3:1) Niet echt een dankbare uitspraak, maar wel recht uit het hart. Ook in de psalmen zie 
je die eerlijkheid terug. Naast alle lofzangen ook ruimte voor schrijnende hartenkreten, laten 
zien wat er in je leeft. Niet doen alsof... God doorziet ons, waarom zouden we doen alsof...? 

Op dit moment wordt er gestreden en gebeden (en onderhandeld?) voor de vrijlating van een 
15-jarig meisje dat 8 maanden geleden in Nigeria door strijders van Boko Haram werd 
ontvoerd: Leah Sherubu. Ze had net als haar vriendinnen vrijgelaten kunnen worden als ze koos
om haar geloof in Jezus af te zweren, maar ze wilde zich aan Jezus vasthouden en niet doen 
alsof ze Hem verlaten zou. De doodstraf dreigt. Leah zal verder gekeken hebben dan de 
gebroken wereld waarin ze verkeert. Zo jong, maar wat een moed en wat een wijsheid... Ik kan 
janken als ik het lees. En de wereld draait door. Maar Gods naam is: Ik ben er en Ik zal er zijn! 

Eugene Peterson, de onlangs overleden vertaler van de Bijbel in The Message, vertelde dat hij 
in iedere kamer van zijn huis een kruis heeft. “Ik zie ze als een teken van de kruizen in onze 
wereld, in ons leven. Het is rauw. En ik wil mijn leven eraan besteden om daar iets aan te doen. 
Door de Bijbel, door te preken, door vriendschap.”

Om over na te denken 
Volgens de Bijbel is in Gods aanwezigheid volle vreugde te vinden (citaat Ann Voskamp). Heb je 
dat ook ervaren wanneer de problemen heel groot waren? 
Hoe gewoon vind je het om je beschutting en toevlucht te zoeken bij Hem, zoals Psalm 91 zegt?
Heb je ervaring in het bij Hem zijn - met of zonder praten? Hoe eerlijk lucht je je hart bij Hem 
en kun je zeggen dat je echt van hart tot hart gebeden hebt? 

Gebed 
Hoogste God, U draagt ons, U staat altijd naast ons. U bent onze schuilplaats. U bedwingt de 
storm. U blijft bij ons in ons diepste lijden. Waar zijn wij zó veilig als bij U, hoogste God?
(Opwekking 816)

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Job-3:1
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-13:4
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-91:1-2


donderdag 1 november 2018

De weg van een gebroken leven 

Dankzegging, genade, vreugde

Verblijd u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in 
Christus Jezus ten opzichte van u. (1 Thessalonicenzen 5:16-19)

De tekst wordt geciteerd door Joni Eareckson in haar boek 'Een plaats van genezing, worstelen 
met het mysterie van lijden, pijn en Gods almacht.' Zij raakte door een ongeluk verlamd en 
kwam terecht in een rolstoel. Joni noemt de tekst als een ‘ander perspectief’. Anders naar de 
omstandigheden kijken. Danken i.p.v. ja... wat zou je gaan doen... klagen, God aanklagen? Ze 
staat elke morgen op met een lied om zich te richten op God die haar toeverlaat is. Ze zegt over
bovenstaande tekst uit Thessalonicenzen: “Je moet goed beseffen dat God niet van je vraagt 
dat je dankbaar bent, wat Hij vraagt is dat je Hem dankt.” Het eerste heeft te maken met je 
emoties, het tweede met een keuze.

Ook in het leven van Ann Voskamp is danken het keerpunt geworden, vanuit haar problemen 
naar een vol leven. Ze zegt in haar boek 'Duizendmaal dank': “Satan wilde meer, meer macht, 
meer eer. Ten diepste is dat ondankbaarheid. Satans zonde wordt de eerste zonde van de 
mensheid: de zonde van ondankbaarheid.” 

Hoe kwam Ann Voskamp tot de verandering in haar leven? Ze las de tekst die Jezus uitsprak 
vlak voor zijn  sterven: 'En Hij nam het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het 
hun…' (Lukas 22:19) Het Grieks woord voor dankzegging is: eucharisteo; daarin zit charis = 
genade en chara = vreugde. Temidden van zijn dreigende dood... In de Hebreeënbrief staat: 
'Laat ons oog gericht zijn op Jezus ( …) die, om de vreugde die voor Hem lag, het kruis op Zich 
genomen heeft.' Zijn blik was gericht op de toekomst die voor Hem lag. 
Daar zag Ann haar voorbeeld in; ze kon verbitterd, teleurgesteld en ondankbaar door het leven 
gaan of kiezen voor dankbaarheid. Zo bracht de dank voor heel veel kleine dingen in haar 
leven een omkeer die haar leven enorm veranderde. 

Joni en Ann hadden in hun leven genoeg meegemaakt om God vaarwel te zeggen, maar ze 
keerden zich in hun verdriet naar God toe en het werd hun redding.

Ook wij mogen ontdekken wat God ons elke dag geeft om te mogen leven vanuit zijn kracht, in 
dankbaarheid. Hoe Hij dat doet? Vaak langs wegen die Hij alleen kan bedenken en op manieren
die jezelf niet van tevoren voor mogelijk acht. Hij heeft het goede met je voor. 
Bekruipt je soms twijfel in moeilijke omstandigheden, of vind je het moeilijk om dan te danken,
neem toch die stap in geloof door Hem te danken. 

Gebed
Nooit kan ’t geloof te veel verwachten  (gezang 291) 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-22:19
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Tessalonicenzen-5:16-19


vrijdag 2 november 2018

De weg van een gebroken leven 

Rijker dan je denkt

Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu Hij u geroepen heeft, 
hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen. (Efeziërs 1:18)

Ken je dat, het moment dat het kwartje valt en je eindelijk begrijpt hoe de vork in de steel zit? 
Alsof er een licht aangaat in een donkere kamer.

Afgelopen winter was er een man uit Amerika in het nieuws. Hij had veel geldproblemen, 
omdat hij werkloos was geraakt als gevolg van een hevig verkeersongeluk. De problemen 
liepen zelfs zo hoog op, dat hij zijn eigen gezin niet eens meer kon onderhouden. Hij was 
radeloos en wist niet hoe hij ooit nog uit deze situatie zou kunnen komen.

Op een dag stuitte hij op een televisieprogramma waarin ze oude erfstukken taxeren. Er kwam 
een oud kleed voorbij waarvan de waarde werd geschat op minstens 350.00 dollar. Het kleed 
bleek afkomstig te zijn uit een eeuwenoude Indianenstam. Terwijl hij naar dit programma keek, 
kwam dit zeldzame erfstuk hem heel erg bekend voor en uiteindelijk viel het kwartje: hij had 
namelijk precies zo’n zelfde kleed op zolder liggen. In zijn beleving was het een oud stoffig 
erfstuk waarvan hij nooit zo goed wist wat hij ermee aan moest. Maar naar aanleiding van de 
uitzending liet ook hij het kleed taxeren en het kleed is uiteindelijk op een veiling verkocht voor
anderhalf miljoen dollar!

Al die tijd was hij al zo ongelooflijk rijk zonder dat hij het door had. Zo kunnen ook wij rijk zijn 
omdat we in Jezus geloven als de Zoon van God, terwijl ons hart in het duister blijft tasten. Ons 
hoofd kan geloven dat Hij bestaat, terwijl er een diep besef in het hart ontbreekt hoe 
waardevol het is Hem te mogen kennen. Behandelen we Jezus als ons meest waardevolle bezit 
of leggen we Hem ook ergens in een donker hoekje in de zolder van ons hart? 

God wil een lampje aandoen in de binnenkamers van ons hart en het verlichten met de kennis 
van Christus. Hoe meer je naar Jezus kijkt en je hart verlicht wordt door het kennen van Hem, 
hoe meer de Heilige Geest je zal openbaren hoe rijk je al die tijd al bent geweest. Dan mag je 
gaan zien dat je in Hem alles hebt ontvangen wat je nodig hebt. Dat ook vandaag weer Zijn 
liefde, genade, kracht en wijsheid, ja Jezus zelf, je meest waardevolle bezit zijn.

Gebed
Heer, wilt U mijn hart verlichten zodat ik mag zien hoe rijk ik ben omdat ik uw kind mag zijn. 
Wilt U vandaag mijn waardevolste bezit zijn en mij vervullen met een besef dat ik, in U, alles al 
ontvangen heb wat ik ooit nodig zal hebben. Amen.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Efeziers-1:18


zaterdag 3 november 2018

Afgelopen zondag sprak Ann Voskamp over ‘De weg van een gebroken leven’. 
Bijbellezing: Romeinen 8:32 (NBG51): 
Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, 
ons met Hem ook niet alle dingen schenken? 

Ann Voskamp is vooral bekend door haar boek 'Duizend maal dank'. Dat boek is niet het  
resultaat van een rijk en onbezorgd leven, maar het resultaat van op een bepaalde manier 
kijken naar je leven, je omstandigheden en God. In ‘Gebroken leven’ vertelt Ann over haar 
eigen gebroken leven en dat van haar geliefden, en hoe dat haar leidde naar het hart van 
Jezus die ons lijden op Zich nam en ons dwars door het lijden brengt tot Zijn liefde. 

Alles is genade… Het tekent Ann en haar manier van kijken naar God en de omstandigheden 
dat zij haar boeken signeert met: ‘All is grace, Rom. 8:32, Ann’ 

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

Een citaat van Ann Voskamp is: Volgens de Bijbel is in Gods aanwezigheid volle vreugde te 
vinden. Kun je je voorstellen of heb je ervaren, dat dat ook geldt als je een diepe 
‘gebrokenheid’ voelt? 

Hoe gewoon ben je, en voel je je daarin vrij, om zowel je vreugde als je gebrokenheid bij God te
brengen? Als jou gevraagd wordt wat dat jou brengt, waaraan zou je dan denken? 

We zingen en zeggen zo gemakkelijk dat God onze nummer één is, we Hem toebehoren en we
alles in Zijn handen leggen. Maar als wat ons lief is, wegvalt of dreigt weg te vallen, hoe ga je 
daar dan mee om? Heb je ervaren of en hoe dat invloed heeft op je leven en je denken?   

Wat vind je van dit 'advies'?: Vergeet niet Gods licht te laten schijnen op alle dagen en op alle 
dingen van je leven. 

***
Morgen spreekt Orlando Bottenbley in De Meerkerk over ‘De uitwerking van het beter leren 
kennen van Jezus’. Bijbeltekst: Efeziërs 1:18-21 (NBV)

GELOVEN BEGINT THUIS
Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en 
jongeren van morgen, zondag 4 november 2018. 
Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.

Peuters: De kostbare parel (Matteüs 13:45,46)
Kleuters: David, Jonathan en Mephiboset  (1 Samuël 18 vers 1-5, 2 Samuël 9)
Onderbouw: God is de redder - Rachab (Jozua 6:17-25)
Bovenbouw: Hoe moet je leven? (Spreuken 15:13-18)
X-pact: De onbekende held (Romeinen 5:6-11)

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen-5:6-11
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Spreuken-15:13-18
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Jozua-6:17-25
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Samuel-9
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Samuel-18:1-5
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-13:45-46
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Efeziers-1:18-21
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen-8:32


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.


	Vader, U bent goed

