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maandag 25 maart 2019  
 

Laat me begaan... 
 

Ook geen zelfveroordeling 

 

'Zelfs als ons hart ons aanklaagt, God is groter dan ons hart, Hij weet alles.' (1 Johannes 3:20) 
 
Met veel christenen deel ik de liefde voor hoofdstuk 8 van de brief aan de Romeinen. Onlangs 
duidde iemand dit bijbelhoofdstuk aan als ‘een piek in het berglandschap’ – en zo zie ik dat 
ook. Maar er gaat wel een diep dal aan deze piek vooraf! Lees Romeinen 7:14-23 maar waarin 
Paulus goudeerlijk is over zijn innerlijke strijd, verdeeldheid en (wan)hoop… 
 
Romeinen 8:1 brengt het verlossende woord: 'Dus wie in Christus Jezus zijn worden niet meer 
veroordeeld.' 
 

Geloof je dat?  

 

Werkelijk? 

 

Ik neem van harte aan dat ik in Christus een nieuwe positie heb ontvangen en dat ik rein voor 
God sta – dankzij het werk van mijn Heer. Ik laat me verlossen van de schuld, maar blijf soms 
rondlopen met de schaamte.  

 

Alleen Jezus is goed genoeg. En ik ben Jezus niet. Ik struikel en val. Ik trek me op aan woorden 
als in Romeinen 8:1. En dan is er de tegenstander, de aanklager die me in herinnering wil 
brengen dat ik niet deug en tekortschiet. En dan zou de stem van mijn hart moeten reageren 
met: ‘Je vertelt me niets nieuws. Ik zak door de bodem, maar Jezus richt mij op. En nu: 
wegwezen met je aanklacht!!’ 

 

Maar misschien is het helemaal niet de stem van de gemene tegenspreker, misschien is het wel 
gewoon de stem van mijn eigen hart. Ik kan beter. Ik moet meer. Ik wil veranderen. Ik wil 
groeien. Ik…  

 

…red het niet.  

 

Jezus redt mij wel. En zelfs als mijn hart mij aanklaagt, God is groter dan mijn hart. Hij weet 
alles! 

 

De genade van God omvat onnoemelijk veel. Ja, het gaat over vergeving van schuld. Maar ook: 
bevrijding van schaamte. Twijfel je daar nu nog aan? Dan heb ik nóg een tekst voor je: 

 

U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met 
Christus levend gemaakt toen Hij ons al onze zonden kwijtschold. Hij heeft het document met 
voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het 
kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, Hij heeft hen openlijk te 
schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. (Kolossenzen 2:13-15) 

 

Gebed 
Mijn Vader! Zoveel groter dan mijn benauwde hart. Uw armen zijn zo wijd als de hemel zelf. 
 
 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Johannes-3:20
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Johannes-3:20
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen-8
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen-8
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen-7:14-23
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen-7:14-23
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen-8:1
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen-8:1
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Kolossenzen-2:13-15
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Kolossenzen-2:13-15


dinsdag 26 maart 2019  
 

Laat me begaan... 
 

Je naam staat in mijn handpalm gegrift 

 

'... die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven.' (Galaten 2:20b) 

 

Je hebt het vast weleens gezien of zelf gedaan: de naam van je geliefde in een bast van een 
boom gekerfd. Voor altijd, veilig voorzien van hart en pijl. Ik moest er even aan denken: wij, jij 
en ik zijn geliefd, ja geliefd door de Allerhoogste. Zoals Hij het tegen Jezus zei bij diens doop in 
de Jordaan: “Deze is mijn Zoon, de geliefde..”, zegt Hij het tegen ons. Maar kan dat zomaar? 

 

De bekende priester Henri Nouwen noemde deze uitspraak de kern van de Bijbelse boodschap: 
wij zijn geliefde zonen en dochters van God. Die waarheid heeft alles te maken met hoe wij 
onszelf zien. Hij zag namelijk dat overal mensen hun waarden, identiteit ontleenden aan de 
volgende drie zaken: 

• Ik ben wat ik doe 

• Ik ben wat anderen van mij zeggen 

• Ik ben wat ik bezit.  

 

En je gevoel van eigenwaarde gaat heen en weer als deze punten positief of negatief uitvallen. 
Bijvoorbeeld als iemand slecht over je praat zal je gevoel van eigenwaarde eronder lijden, als 
iemand positief over je praat zal je dat vreugde geven.  

 

Henri Nouwen noemde die benadering een leugen. Op dezelfde wijze probeerde satan Jezus te 
verzoeken in de woestijn. Satan probeerde Jezus namelijk op drie manieren te verzoeken:  

• Verander deze stenen in brood; laat zien wat je kunt doen 

• Spring van de tempel zodat mensen goed over je spreken 

• Kniel voor mij, dan geef ik je alles wat ik bezit (Matteüs 4:1-11) 
 
Maar Jezus viel niet voor de leugens van satan. Hij ontleende zijn identiteit aan wat de Vader 
bij de doop tegen Hem had gezegd: “Je bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik vreugde.”  

 

Geliefd zijn, niet om wat je doet, wat je bezit of wat anderen van je zeggen, maar wie je bent in 
Gods ogen. Hoe belangrijk dit steeds weer voor jezelf vast te houden. 

 

Die liefde van God werd mij nog duidelijker toen ik besefte wat dat had gekost, namelijk de 
dood van zijn Zoon. Wat daar aan het kruis plaatsvond zou ons hele leven veranderen. Vrij van 
schuld en gerechtvaardigd voor God. Verzoening houdt twee dingen in: vergeving en 
rechtvaardiging. Onze schuld is niet alleen weggedaan, maar we staan ook voor de rechter 
zonder strafblad, van alle blaam gezuiverd. 

 

Dat is ten diepste wat er gebeurde op Goede Vrijdag op Golgotha, want God is liefdevol en 
rechtvaardig. Zijn rechtvaardigheid eiste een offer voor onze zonden, zijn liefde was de drijfveer 
om dat offer te brengen. Kun je je dat voorstellen, je naam gegrift in de hand van God, voor 
eeuwig zijn geliefde? (lees Jesaja 49:16). De doop is daar een teken van, gestorven en begraven 
met Christus en met Hem opgestaan. (Romeinen 6:4-5) 

 

Gebedssuggestie 
Liefde was het, onuitputtelijk, liefd’ en goedheid eindeloos groot (Opwekking 400)  

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Galaten-2:20
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Galaten-2:20
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-4:1-11
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-4:1-11
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Jesaja-49:16
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Jesaja-49:16
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen-6:4-5
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen-6:4-5


woensdag 27 maart 2019  
 

Laat me begaan... 
 

In hoeverre telt mijn stem? 

 

Want Ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat Ik wil, maar om te doen wat Hij wil 
die Mij gezonden heeft. Dit is de wil van Hem die Mij gezonden heeft: dat Ik niemand van wie 
Hij Mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar dat Ik hen allen laat opstaan op de laatste dag. 
(Johannes 6:38-39 NBV) 

 

Er is weinig voor nodig om te constateren dat ik de puberleeftijd al ver achter mij gelaten heb. 
Maar toch kan ik niet ontkennen dat ik nog steeds een puberaal trekje heb: ik kan er slecht 
tegen als mensen mij ongevraagd hun mening proberen op te dringen om de mijne te 
veranderen. Láát me toch, denk ik dan vaak en ik kan me voorstellen dat jongeren dat nog veel 
sterker hebben. Denk je goed te zitten, het te weten, sterker nog: het zelfs béter te weten, en 
dan komen anderen om het nóg beter te weten... Ja, dan houdt het op.  

 

Bij mij (en bij jou) gaat het dan nog om gewone mensen die gewone mensen willen corrigeren, 
maar het overkwam zelfs Jezus! Hij door wie alles geschapen is, de wijste Leraar die ooit op 
aarde rondliep, Hij die naar de aarde kwam voor het hoogste doel, heeft moeten ervaren dat 
mensen (!) Hem af wilden houden van wat Hij zei of wilde doen. Zondag lazen we in Matteüs 3 
over de doop. Jezus wilde gedoopt worden, maar Johannes wilde dat niet doen. “Laat me 
begaan”, antwoordde Jezus, “want we moeten alles doen wat God van ons wil.” Die komt aan, 
Johannes. Maar hoe mooi is het dat er dan direct achter staat: Toen liet Johannes Hem begaan. 
Johannes snapte wel dat er niets meer aan te veranderen was. Want Jezus zou nooit, nooit 
afwijken van Gods wil, zelfs niet als dat Hem zijn leven zou kosten. De reden waarom Jezus het 
deed, geeft wie Hem geloven/vertrouwen een zekerheid (met rust en vreugde) die alle 
verstand te boven gaat. Je zal je toch maar zo geborgen mogen weten door wat Jezus voor jou 
deed.  

 

Ik ken iemand die regelmatig goede-doelen-post voor haar altijd gulgevende zoon verscheurde 
voor hij thuis kwam, om te voorkomen dat hij teveel zou geven en daardoor niet of minder zou 
kunnen sparen voor zijn toekomst. Hoewel de moeder wist dat God de blijmoedige gever 
liefheeft (2 Korintiërs 9:7) en ze hem dat uiteraard niet wilde afnemen, speelde liefde voor haar 
zoon en zijn toekomst ook een rol. Het is - net als bij Johannes en later ook bij Petrus (Matteüs 
16:21-23) - vaak niet een kwestie van slecht tegenover goed, eerder van goedbedoeld 
tegenover niet wat God het liefste wil of specifiek op het oog heeft.  

 

Om over na te denken 
De lezing van zondag was een uitgelezen mogelijkheid om te betogen dat het niet goed is dat 
we onze standpunten voor zover die in overeenstemming zijn met Gods wil, laten 
overstemmen door andere meningen, hoe goed bedoeld ook. Maar dat we – net als Jezus – ons 
vasthouden aan wat God wil. Maar het zette me ook andersom aan het denken: niet alleen in 
hoeverre laat ik me beïnvloeden door andere stemmen, maar ook in hoeverre ben ik de stem 
die mensen bepaalde richtingen in wil duwen? Waarvoor gebruik ik mijn stem en welke 
overwegingen heb ik daarbij? Durf ik dat met een gerust hart aan God voor te leggen? 

 

Gebed 
Heer, ik hou van U. Help me meer en meer daarnaar te leven, overeenkomstig uw wil.  
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donderdag 28 maart 2019  
 

Laat me begaan... 
 

Dood wordt levend 
 

Ik kijk naar de hemel die U hebt gemaakt. 
Ik kijk naar de maan en de sterren die U daar een plaats hebt gegeven. 
En ik denk: Een mens is niet belangrijk, en toch denkt U aan hem. 
Een mens is maar klein, en toch vergeet U hem niet. (Psalm 8:2-5 BGT)  
 
Mijn vrouw en ik lopen iedere zomervakantie in de bergen van Frankrijk. Je omhoog zwoegen 
en genieten van de stilte, vinden we lekker. Het is heerlijk om je klein te voelen tussen al die 
bergtoppen. Maar het mooiste is nog wel om Gods grootheid te ontdekken. Ik zie ‘m nog het 
meest in piepkleine dingen, zoals bloempjes die ontluiken tussen stukjes rots waar de sneeuw 
nog maar net is verdwenen. God is groot in het grote, maar lijkt nóg groter in het kleine. Lyrisch 
word ik als ik dat bedenk. Dat je beseft dat God geen enkel detail ontgaat. Dankbaarheid voert 
dan de boventoon.  
 
De schrijver van Psalm 8 ervaart ongeveer hetzelfde. Hij ziet de plek van de sterren en de 
maan. God heeft ze daar neergezet. De psalmist vindt zichzelf daarmee vergeleken klein en 
onbelangrijk. God denkt er anders over.  
 
De lijdenstijd, de 40 dagen voor Pasen, is de periode bij uitstek om bij dit soort zaken stil te 
staan. Deze periode valt altijd in de lente en overal zie je de natuur ontwaken. Bijna iedereen 
wordt daar blij van. Lekker weer, groene bomen, bloeiende planten, jonge beesten. Als je denkt 
aan het systeem dat hierachter verborgen ligt kun je lyrisch en dankbaar worden. Vooral als je 
de Bedenker meeneemt in je gedachtegang. 
 
Die Bedenker had een nog veel groter plan dan de schoonheid van de natuur en de grootsheid 
van het heelal. De mens als kroon op de schepping plaatsen tussen al dat moois. Door de 
zonden liep het allemaal anders. Niet het leven maar de dood kreeg het voor het zeggen. 
Totdat Jezus daar een einde aan maakte door Zijn sterven en opstanding. De doop, door God 
aan ons gegeven, laat die opstanding ook in jóu zien. Het staat symbool voor het nieuwe Leven, 
de basis voor je verdere bestaan.  
 
Dood werd Leven in Zijn volle kracht. Dat is waar we ons naar uitstrekken in de lijdenstijd. 
Onder de indruk zijn, soms lyrisch worden. Dankbaarheid voert dan de boventoon.  
 
Gebed 
Heer, dank U voor de opstandingskracht. Help mij om juist in deze lijdenstijd, deze lente, te zien 
wat nieuw Leven echt betekent.  
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vrijdag 29 maart 2019  
 

Laat me begaan... 
 

Een hemels perspectief 

 

'Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping.' (2 Korintiërs 5:17a HSV) 

 

'Hij heeft ons samen met Hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de 
hemelsferen, in Christus Jezus.' (Efeziers 2:6)  
 
Voor wie kan genieten van filmopnamen zoals in de film Earth, die weet dat het feit dat we nu 
satellietbeelden hebben, ons een heel andere kijk geeft op de natuur. Vroeger maakte je een 
boswandeling en zag je alleen de bomen waar je langs liep.  
Nu vlieg je als het ware met de filmbeelden mee over uitgestrekte oerwouden en eindeloze 
vlakten. En zie je dingen die je nooit vanaf de grond hebt kunnen zien. Adembenemend! Het 
geeft een heel ander perspectief op de kleine planeet waarop we leven. 
 
Een nog veel grotere verschuiving in perspectief vindt er plaats als iemand een nieuwe geest 
krijgt in zijn binnenste. Dat is het werk van Gods Geest, die onze geest levend maakt op het 
moment dat we ons leven overgeven aan Jezus.  
Dan worden we een burger van de hemel. De hemel die afdaalde in de persoon van Jezus, toen 
Hij zijn Goddelijke perspectief inruilde voor een beperkt menselijk bestaan. 
 
Hoewel. Zo kijken wij ernaar. Maar door de geest van God, die op Hem kwam toen Jezus zich 
liet dopen, was Hij in staat om alles te doen. Als mens, maar door de kracht van God die in Hem 
woonde. Diezelfde Geest woont in ons als we Gods kinderen zijn.  
 
Maar hoe vaak vergeten we dat? We worden moe, raken gestrest of ontmoedigd als we denken 
dat we alles uit eigen kracht moeten doen.  
We vergeten zo snel dat Jezus alles al gedaan heeft. Het is volbracht! Vanuit die rust mogen we 
met God wandelen over zijn mooie aarde. En de dingen doen die onze handen vinden om te 
doen: anderen zegenen, delen van wat we hebben, naar elkaar omzien en elkaar liefhebben.  
 
Zoek de Heer nu Hij zich laat vinden, roep Hem terwijl Hij nabij is. (Jesaja 55:6) 
 
Gebed 
Heer, leer ons iedere dag te kijken naar U. Dat we er steeds meer naar zullen verlangen om U te 
zien en in uw aanwezigheid te zijn. En te kijken met uw ogen vanuit hemels perspectief; naar 
onszelf en naar de mensen en de wereld om ons heen. Vul ons met uw Geest. 
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zaterdag 30 maart 2019 

 

Afgelopen zondag sprak Wigle Tamboer tijdens de diensten met dopen over Matteüs 3:13-17 
(GNB). Titel van de overdenking: Laat me begaan... 

 

13 Jezus ging van Galilea naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. 14 Maar 
Johannes probeerde Hem te weerhouden: “Ik zou door U gedoopt moeten worden, en U komt 
naar mij?” 15 “Laat me begaan”, antwoordde Jezus, “want we moeten alles doen wat God van 
ons wil.” Toen liet Johannes Hem begaan. 16 Zodra Jezus gedoopt was en uit het water kwam, 
ging de hemel open en Johannes zag de Geest van God als een duif op Hem neerdalen. 17 En uit 
de hemel klonk een stem: “Dit is mijn geliefde Zoon, de man naar mijn hart.” 

 

Jezus liet zich - ondanks de tegenwerping van Johannes - dopen 'want we moeten alles doen 
wat God van ons vraagt'. Bij Jezus' doop komen uit de hemel de woorden dat Hij de Geliefde is, 
waarna Hij vol van de heilige Geest gesterkt de woestijn ingaat. (Lukas 4:1)  
Hierdoor - in Christus gesterkt - mogen en kunnen ook wij vol van de heilige Geest onze weg als 
christenen gaan. Gesterkt ook om in Hem verleidingen te weerstaan en te leven vanuit het 
volbrachte werk van Christus, die de weg voor ons gegaan is en voleindigd heeft. Of - zoals 
Wigle het verwoordde: in de doop belijden we Jezus te hebben laten begaan… Nu mogen we 
daaruit leven.  

 

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

In Romeinen 6:4 wordt bij de doop gesproken over leven in 'nieuwheid des levens' en Paulus 
schrijft in Romeinen 8:1 dat 'er geen veroordeling meer is voor hen die in Christus Jezus zijn.' 
Wat zegt dit, tezamen met het je geliefd weten als zoon of dochter, jou?  
Wat heeft dat voor invloed op jouw leven / levenshouding? 

 

Uit de tegenwerping van Johannes blijkt dat ingaan tegen Gods wil zeker niet altijd uit kwade 
bedoelingen wordt gedaan. Hoe ga jij om met de 'stemmen' om je heen?  
Hoe laat jij je bij het kiezen van richtingen of het maken van beslissingen leiden door 'we 
moeten alles doen wat God van ons wil'? 

 

*** 
Morgen spreekt Remy Splinter over 2 Petrus 1:12-19.  
Titel van de overdenking: Dat we nooit zullen vergeten...  
 

GELOVEN BEGINT THUIS 

 

Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en 
jongeren van morgen, zondag 31 maart 2019.  

 

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: De rijke boer (Lukas 12:16-21) 
Kleuters: Jij bent een lammetje van de Here Jezus (Lukas 15:1-7) 
Onderbouw: Jezus houdt van alle kinderen (Markus 10:13-16) 
Bovenbouw: Oogsten met blijdschap (Psalm 126) 
X-pact: Vijf talen van Gods liefde 
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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. 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 zijn ook regelmatig te beluisteren via Groot Nieuws Radio. 
 
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. 
 


