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maandag 19 november 2018 

 

Vrijheid door gehoorzaamheid  
 

Gehoorzamen? Gráág... want God is goed! 

 

Wijs mij, HEER, de weg van uw wetten, dan volg ik die tot het einde toe. Geef mij inzicht, en ik 
zal uw wet volgen, hem onderhouden met heel mijn hart. Laat mij het pad gaan van uw 
geboden, dat is mij het liefst. Neig mijn hart naar uw richtlijnen en niet naar winstbejag. Houd 
mijn ogen af van wat leeg is, laat mij uw wegen gaan, en leven. (Psalm 119: 33-37) 

 

Gehoorzamen, het kan iets negatiefs hebben als je bijvoorbeeld denkt aan situaties waarbij je 
je in je vrijheid beknot voelde, geknecht werd. Dat leek natuurlijk helemaal niet op het thema 
van deze week. En misschien zit het je ook wel dwars als wetten en regels steeds maar weer 
moeten worden aangepast en uitgebreid omdat de oude in de praktijk niet helemaal goed 
bleken te werken. De bijbelverzen hierboven spreken een andere taal. Dat kan natuurlijk aan de 
schrijver liggen - hoe staat die in het leven? (zijn naam is niet bekend) - maar veel meer nog 
aan de Gever of Maker van die wetten en geboden. Wie is Hij en hoe is Hij, wat wil Hij bereiken 
en waarom, en waarom dan juist deze regels en gelden ze voor mij?  
'Geef mij inzicht, Heer, en ik zal uw wet volgen'. 
 

In feite is gehoorzamen 'gehoor geven aan'. En ik geef (vaak/meestal/altijd?) graag gehoor aan 
wat iemand zegt voor mijn bestwil, zeker als ik weet hoe goed die iemand is. Het klinkt ook veel 
meer als dat het uit jezelf komt. Daarom is het ook zo mooi dat in Johannes 14:23 Jezus niet 
zegt: ‘Wanneer je Mij gehoorzaamt, zal Ik van je houden’, nee, Hij zegt: “Als je van Mij houdt, 
zul je Mij gehoorzamen.”  
Vanavond is de slotavond van de Alpha, Beta- en huwelijkscursus. Een aantal van de 150 
cursisten zal een getuigenis geven hoe het in de afgelopen weken met hen gegaan is nadat zij 
gehoor gaven aan een uitnodiging voor een cursus over het christelijk geloof of over de 
gemeente van Jezus of hoe God een huwelijk bedoeld heeft en hoe je daarin het beste kunt 
leven. Het begint om 19:45 uur en je zult - zoals iedere keer - versteld staan en bemoedigd 
worden door de getuigenissen. Waarom? Omdat God goed is, het goede met ons voor heeft en 
precies weet hoe dat te bewerkstelligen. 
 

Om over na te denken 
Soms kan gehoorzamen heel moeilijk zijn. Bijvoorbeeld als je denkt het beter te weten. Of -  
woorden van Jurjen zondag - 'als je bepaalde Schriftgedeelten verwerpt en daardoor je eigen 
God maakt.'  
Maar gehoor geven aan God is belangrijk. We zien het aan Noach, Abraham en heel veel 
anderen in de Bijbel. Zelfs Jezus, zelfs Jezus! was gehoorzaam. Vanwege het grote doel van de 
Vader: eeuwige redding. Hebreeën 5: 8-9 zegt: Hoewel Jezus Gods Zoon was, heeft Hij moeten 
lijden, en zo heeft Hij gehoorzaamheid geleerd. En toen Hij naar de uiteindelijke volmaaktheid 
gevoerd was, werd Hij voor allen die Hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding.  
 

Gebedssuggestie 
Here God, dank U dat U goed bent, overstelpend goed. Dank U voor alles wat we daarvan al 
mochten zien, dank ook voor uw Woord waardoor U zegt alles over te hebben voor onze 
eeuwige redding. Help me open te staan en alert te zijn op wat U mij wilt zeggen voor mijn 
leven nu, help me de vrijheid te benutten om te gehoorzamen waar U dat wilt. Amen.  

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-119:33-37
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dinsdag 20 november 2018  

 

Vrijheid door gehoorzaamheid  
 

Vertrouw niet op je eigen inzicht 

 

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 3:5,6) 
 
Je mag zeggen dat je er niets van begrijpt. Je mag je wenkbrauwen optrekken en aangeven dat 
je het op z’n zachtst gezegd vreemd vindt. Je mag zeggen dat je nog niet weet of je het er wel 
mee eens bent. Je mag zelfs in discussie gaan met God en met zijn Woord. Want het is goed om 
te onderzoeken en vragen te stellen. Het is goed om je twijfels en je angsten te benoemen als 
je geconfronteerd wordt met woorden uit de Bijbel die je niet begrijpt. En waar je soms best 
wel hard tegenaan kunt lopen. 
 
Maar ik vraag je één ding: op ieder kruispunt waar je moet kiezen tussen je eigen gelijk en het 
gehoorzamen aan God, kiest dan altijd voor het laatste. Altijd. 
Want als je vast wilt houden aan je eigen gelijk en je willens en wetens een andere richting 
inslaat dan de Bijbel aangeeft, dan sla je een doodlopende weg in. De mooiste weg en de enige 
weg naar het leven, is de weg waarop je God gehoorzaamt. Of je het begrijpt of niet: kies er 
gewoon met je wil voor om te doen wat God zegt in zijn Woord. Ook al schreeuwt je gevoel 
soms iets anders. Of roept je verstand dat het onmogelijk is.  
 
We zijn allemaal in ons leven verschillende keren een doodlopende weg ingeslagen. We 
hadden niet goed opgelet. Of dachten stiekem een afsnijweggetje te nemen. We hoopten dat 
niemand het zag, maar God zag het. En Hij wees ons een uitweg. Jezus is de deur naar de 
vrijheid. Hij heeft de straf en de gevolgen van al onze misstappen en zondige omwegen op zich 
genomen.  
 
Als we alles aan Hem belijden en Hem blijven volgen, dan wandelen we met Jezus in de vrijheid 
die God ooit aan Adam en Eva gaf in het paradijs. Het is niet de makkelijkste weg, maar wel de 
mooiste. De enige, mooie weg. 
 
Dus vertrouw niet op je eigen inzicht. Denk niet dat je het zelf allemaal weet. Want meestal zijn 
we blind voor onze eigen fouten. God weet wat we nodig hebben. En Hij is al begonnen te 
geven nog voordat wij erom vroegen. 

 

“Voordat zij Mij roepen, zal Ik hun al antwoord geven. Terwijl zij nog tegen Mij praten over wat 
zij nodig hebben, zal Ik al beginnen hun gebeden te verhoren.” (Jesaja 65:24) 
 
Gebed 
Heer, ik wil U volgen. Altijd. Overal. 
 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Spreuken-3:5-6
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Jesaja-65:24


woensdag 21 november 2018  

 

Vrijheid door gehoorzaamheid  
 

Liefde voor het Woord 

 

Ik verheug mij in uw geboden, ik heb ze lief. 
Ik reikhals naar uw geboden, ik heb ze lief. 
Uw wetten blijf ik overdenken. (Psalm 119 vers 47 en 48) 

 

Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen 
aan de wet, maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet opdat wij zijn kinderen zouden 
worden. (Galaten 4 vers 4 en 5) 
 
Wetten en vrijheid, ze lijken maar moeilijk samen te gaan. Als kind heb ik de jaren zestig 
meegemaakt. Een tijd waarin gezag het meer en meer moest afleggen tegen grenzeloze 
vrijheid. Nu, 50 jaar later, heb ik inmiddels een kleindochter en denk ik weer over die thema's 
na. Hoe zou deze peuter straks omgaan met gezag? Hoe vrij zal ze zijn om te doen wat ze wil 
doen? 
 
In een blad over opvoeding las ik een aantal voordelen van het stellen van grenzen. 'Regels 
belasten niet, maar zijn juist ontlastend', 'Bevorderen de sfeer', 'Bieden veiligheid en houvast' 
en 'Leren rekening te houden met anderen'. Als ik dit zo lees, kan ik me goed voorstellen 
waarom de psalmschrijver zo blij is met de wetten en geboden in de Bijbel. Hij reikhalst zelfs 
naar die geboden. Letterlijk betekent reikhalzen je nek strekken om iets goed te kunnen zien. 
Hij heeft die woorden zo lief, dat hij er best wel wat moeite voor wil doen. 
 
Voor de psalmist stonden die wetten en geboden in de eerste vijf boeken van onze Bijbel. In 
onze tijd hebben we de beschikking over alle 66 boeken van de Bijbel. Ook een Nieuw 
Testament waarin we na al die woorden in het Oude Testament lezen over het levende Woord: 
Jezus. Gods Zoon heeft ons vrijgekocht van de wet. Een wet waaraan we uit onszelf onmogelijk 
zouden kunnen voldoen. Die vrijheid hebben we niet ontvangen om alle richtlijnen uit de Bijbel 
maar naast ons neer te leggen. Alle 66 boeken geven ons juist houvast en leren ons God beter 
kennen. De schrijver van Psalm 119 was lyrisch over de woorden in die 5 boeken. En ook wij 
hebben alle redenen om lyrisch te zijn over de woorden in de 66 boeken en nog meer over het 
Levende Woord. 
 
Om over na te denken 
Vul in de tekst uit Psalm 119 in plaats van 'geboden' en 'wet' de naam van Jezus eens in. 
Zouden dit dan ook jouw woorden kunnen zijn? 
 
Gebedssuggestie 
Dank U, Heer, voor de woorden in de Bijbel. En dank U voor het Levende Woord. Amen. 
 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-119:47-48
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Galaten-4:4-5


donderdag 22 november 2018 

 

Vrijheid door gehoorzaamheid  
 

Lofzang op Gods goede geboden 

 

Neig mijn hart naar uw richtlijnen 
en niet naar winstbejag. 
Houd mijn ogen af van wat leeg is, 
laat mij uw wegen gaan, en leven. 
(Psalm 119:36,37) 
 
Ik hoorde het verhaal van een 16-jarig meisje dat verslaafd was geraakt aan drugs. Ze kwam uit 
een christelijk gezin, hoorde bij een kerk waar ze zich thuis voelde, maar op school was de druk 
om ‘erbij te horen’ te groot. Ze begon met softdrugs maar nam op het laatst alles aan wat haar 
schuldgevoel en schaamte kon verdoven – ook harddrugs. Toen geld een probleem werd, 
verkocht zij haar lichaam aan mannen. 
 
Ze vertelde haar verhaal openhartig en kon dat alleen maar doen omdat ze van de drugs af was 
en haar leven met hulp van God en mensen weer op orde had gekregen. Geen perfect leven, 
maar wel een goed en vrij leven! 
 
Als je alles kunt doen wat je hart begeert, dan geeft dat een gevoel van vrijheid. In het begin. 
Later blijkt er dat er een prijskaartje hangt aan het ongeremd toegeven aan je verlangens en 
lusten. Soms blijk je zélf dat prijskaartje te zijn en blijf je leeg en bedrogen achter. 
 
Jezus vertelde het verhaal van de verloren zoon – waarschijnlijk zijn we er allemaal bekend 
mee. Het is een voorbeeldverhaal, voor zover wij weten geen geschiedenis, maar tegelijkertijd 
wordt dit menselijk drama tot op de dag van vandaag over ter wereld opgevoerd. Steeds lonkt 
de vrijheid, de wereld van mogelijkheden, de belofte van rijkdom, vervulling en genot. Steeds 
blijkt dat er aan het eind van die heilloze weg een afgrond of donkere put op je wacht. 
 
Psalm 119 is een langgerekte lofzang op Gods goede geboden. Voor ons zijn wetten en regels 
vaak ‘lastige beperkingen’. Hoe vervelend is het bijvoorbeeld om voor het rode stoplicht te 
wachten terwijl je haast hebt!? Maar kijk eens wat er met mensen gebeurt als de regels 
worden opgeheven. Zet alle stoplichten uit en ontdek waarom het geen overbodige 
hinderpalen zijn.  
 
Het gebed van de psalmschrijver kan ook vandaag met volle overtuiging worden nagezegd. 
Trouwe God, wat zijn we blij dat er regels zijn, dat onze vrijheid niet hetzelfde is als 
bandeloosheid en dat uw goede geboden bepalen dat ook de ander beschermd wordt tegen 
mijn ‘ongeremde vrijheid’. 
 
Gebed 
Heer, ik zoek geen lege winst. Ik wil samen met anderen leven binnen de veilige grenzen die U 
gesteld hebt.   
 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-119:36-37


vrijdag 23 november 2018  

 

Vrijheid door gehoorzaamheid  
 

Ik heb lust in uw Woord en wil leven naar uw wil. De bijdragen van deze week over Psalm 
119:33-48 spreken daar over. We willen het ook en als je weet wie Hij is die dat Woord gegeven 
heeft, is het ook logisch Hem daarin te willen volgen. Maar het is ook goed om te belijden dat 
onze goede wil in de praktijk niet altijd tot uiting komt. We hoeven ons (gelukkig) niet mooier 
voor te doen dan we zijn, maar mogen in onze belijdenis zeker ook onze wil, ons streven, naar 
voren brengen en ons uitstrekken naar het beste.  
 
 

Onvolkomenheid 
 

Onvolkomen is mijn spreken 
om de ander niet te breken 
Onvolkomen is mijn streven 

om de ander te vergeven 
Onvolkomen is mijn werken 
om de ander te versterken 
Onvolkomen is mijn vragen 

om de ander te behagen 
 

Onvolkomen is mijn kijken 
naar de mensen die ver lijken 

Onvolkomen is mijn rijpen 
vreemde mensen te begrijpen 

Onvolkomen is mijn pogen 
ziel te zien in trieste ogen 

Onvolkomen is mijn horen: 
wereldburgers gaan verloren 

 
Onvolkomen is mijn zijn: 

schuldenlast is het refrein 
Onvolkomen is mijn hart: 
duisternis gehuld in smart 
Onvolkomen is mijn bede: 

liefdeloosheid verminkt vrede 
Onvolkomen is mijn wacht 

op die Man met stervenskracht 
 

Onvolkomenheid houdt stil 
door te leven naar Zijn wil! 

 

 

 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-119:33-48
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zaterdag 24 november 2018  

 

Afgelopen zondag sprak Jurjen ten Brinke in De Meerkerk over 'Vrijheid door gehoorzaamheid'. 
Bijbellezing: Psalm 119:33-48 (NBV)  
 

In de brief aan de Filippenzen vertelt Paulus hoe hij verlangt dat hun liefde blijft groeien en ze 
vruchten van gerechtigheid mogen dragen. Dat je, hoofdstuk 2, vól vreugde mag zijn en je je 
kunt vasthouden aan het woord dat léven brengt. Hoe ontvang je die blijdschap? En hoe groei 
je in liefde? Ja, de Heilige Geest is de veroorzaker ervan. Maar ook de wet van God heeft er 
alles mee te maken. We vinden dat terug in de genoemde verzen van Psalm 119. 

 

Op grond van die tekst ging Jurjen in op de volgende stellingen:  
1) Je bent naïef als je denkt dat alleen jij gezag over jezelf hebt.  
2) Pas onder Gods gezag verander je van binnenuit. 
 

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

Jurjen zei: “Er is van alles wat gezag over je heeft; zorg dat alleen God de gezagsdrager is. 
Onder Gods gezag komen betekent in ieder geval dat je het gezag van Gods brief, de Bijbel, 
accepteert.” Hij vulde dat aan met: “Als je niet alles accepteert van wat de Bijbel zegt ('oud 
boek, niet van deze tijd') en zelf een (tijd- en cultuurgebonden) selectie maakt, kun je slaaf van 
je eigen cultuur worden.” (Hoe) probeer jij dat te voorkomen?  
 

Vers 45 zegt ‘Laat mij voortgaan op een ruime weg, want steeds zoek ik uw regels.’ Jurjen 
vertelde dat het Hebreeuwse woord voor ‘ruime weg’ vergelijkende beeldspraak is voor 
‘vrijheid’. Een ruime weg om te gaan waar je wilt biedt vrijheid. Hoe zie jij jouw vrijheid in 
Christus?  
 

In de verzen 47 en 48 staat: ‘Ik verheug me in uw geboden, ik heb ze lief. Ik reikhals naar uw 
geboden, ik heb ze lief. Uw wetten blijf ik overdenken.’ Kun je iets zeggen over jouw liefde voor 
Gods woord/geboden? Wat heeft de preek van Jurjen gedaan met jouw verlangen daarnaar? 
Hoe kun/wil je daar gevolg aan geven?  
 

*** 
Morgen zijn er diensten met ledenbevestiging en Heilig Avondmaal en ook de afsluiting van 
de financiële actie die geleid heeft tot de aankoop van de campus. Wigle Tamboer spreekt. 
Titel: Oneindig veel meer... Bijbellezing: Efeziërs 4:14-21 (GNB).  
 

GELOVEN BEGINT THUIS 
Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen  van 
morgen, zondag 25 november 2018.  
 

NB. De jongeren van X-pact zitten deze zondag in de grote zaal en de kinderen van kleuter-, 
onder- en bovenbouw van Meerkids gaan eerst naar de dienst en dan pas naar Meerkids. 
 
Peuters: De twee zonen (Matteüs 21:28-31) 
Kleuters: Wachten op het Kerstfeest (Spreuken 20:22) 
Onderbouw: David krijgt kracht van God (1 Samuël 17 en 18) 
Bovenbouw: De liefde is zo sterk als… (Hooglied 8:6-7) 
 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-119:33-48
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-21:28-31
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https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Samuel-17
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Hooglied-8:6-7


 
 

 
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. 
 


