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maandag 4 maart 2019 

Dan zullen jullie werkelijk rust vinden...

Eeuwig Leven

De kern van dat getuigenis is: God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven vinden we 
in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven
niet.
Ik heb u dit geschreven om u te doen weten dat u eeuwig leven hebt, omdat u gelooft in de 
naam van de Zoon van God. (1 Johannes 5:11-13, GNB96)

Vorige week won de film Bohemian Rhapsody maar liefst 4 Oscars. Wat de muziek van Queen 
te maken heeft met het Bijbelgedeelte van vandaag? Ik moest denken aan hun nummer 'Who 
Wants to Live Forever'. In 1986 werd dit nummer door gitarist Brian May geschreven voor de 
film Highlander. Maar pas na het overlijden van Freddie Mercury in 1991 werd het nummer 
echt gewaardeerd. De wens om onsterfelijk te zijn en het drama van de aan AIDS overleden 
leadzanger raakte veel mensen.

Terug naar ons bijbelgedeelte. De apostel Johannes bracht twee eeuwen geleden drie jaar in de
nabijheid van Jezus door. In deze eerste brief van hem getuigt Johannes van wat hij van Jezus 
gehoord en met eigen ogen gezien heeft. In de verzen hierboven geeft hij ons de kern van dit 
getuigenis. Dat waar het werkelijk om gaat. Dat zijn geen rituelen. En geen gedragsvoor-
schriften. Waar het werkelijk om gaat is onze verbondenheid met Jezus, Gods Zoon.

Deze verzen hebben mij jaren geleden over de streep getrokken om te gaan geloven. Geen 
geloof in wetten en regeltjes, maar geloof in een Persoon. Het mooie van dit gedeelte vind ik 
dat Johannes ons laat weten waarom hij dit geschreven heeft. Hij wil niet dat we onzeker zijn 
over eeuwig leven. Door de verbondenheid met Jezus hebben we dit eeuwig leven al! We 
hoeven het niet meer te verdienen door allerlei goede dingen te doen.

Dat te weten geeft me rust. Ik voel me niet opgejaagd om eeuwig leven te verdienen. Jezus 
heeft dit leven in zich en door mijn verbondenheid met Hem mag ik ook deelhebben aan dit 
eeuwig leven. Twijfel ik dan nooit meer? Natuurlijk wel eens. Ik heb het nodig om teksten als 
deze te lezen. Ze brengen me terug bij die zekerheid. Dank je wel, Johannes!

Om over na te denken
Ben jij zeker van eeuwig leven?

Gebedssuggestie
Heer, wilt U me vergeven als ik het eeuwig leven wel eens probeer te verdienen? Mag ik elke 
dag beseffen dat dit leven in de verbondenheid met U schuilt? Amen.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Johannes-5:11-13


dinsdag 5 maart 2019 

Dan zullen jullie werkelijk rust vinden...

Jezus écht kennen…

Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, u een geest van inzicht 
schenken in wat geopenbaard is, opdat u Hem zult kennen. (Efeziërs 1:17 NBV)

Morgen begint de veertigdagentijd. Dat betekent dat we leven in de tijd voor Pasen, de tijd 
waarin we de kruisiging (Goede Vrijdag) en opstanding (Pasen) van Jezus Christus mogen 
gedenken en vieren. 

Als ik aan Goede Vrijdag denk, denk ik niet alleen aan de dood van Jezus aan het kruis, maar 
ook aan het verhaal van Judas, die Jezus heeft overgeleverd (Matteüs 26:47-50). We weten (uit 
Johannes 12:6) dat Judas de penningmeester van de groep was en dat hij geld uit de kas had 
gestolen. En we weten dat Judas, toen het hem duidelijk werd dat Jezus gekruisigd werd, zoveel
spijt had van zijn daad om Jezus over te leveren, dat hij zich van het leven beroofde. 
We weten verder niet veel van het leven van Judas als discipel. Misschien was hij afstandelijk, 
een buitenbeentje, iemand die niet echt bevriend was met de andere discipelen. Tijdens het 
Laatste Avondmaal, toen Jezus aankondigde dat hij door één van de discipelen verraden zou 
worden (Matteüs 26:20-21), keken de discipelen niet direct naar Judas, want ze vroegen aan 
Jezus of zij het niet waren die Hem zouden verraden. Judas werd dus niet door de andere 
discipelen gezien als een verrader. Misschien was Judas juist wel een allemansvriend, een 
gangmaker, een enthousiasteling. 

Maar ondanks alle dingen die we niet over Judas weten, lijkt het erop dat hij geen (h)echte 
relatie had met Jezus. Hij heeft drie jaar mogen optrekken met Jezus, maar hij kende Hem niet. 
Judas luisterde naar Jezus, maar hij begreep Hem niet. Hij volgde de leer van Jezus, maar had 
geen leven met Jezus. Judas had een religie, maar geen relatie. 

Hoe kunnen wij in deze tijd een volgeling van Jezus zijn die een levende relatie mag hebben 
met de Redder? Hoe kunnen we komen tot het hart van Christus? Hoe kunnen we Jezus écht 
kennen?
Paulus zegt dan in Efeziërs 1:17 (BGT): “Ik vraag dan aan God of Hij jullie door de heilige Geest 
nog meer wijsheid en inzicht wil geven. Dan kunnen jullie Hem steeds beter leren kennen.”

Om over na te denken
Als je de komende tijd gaat toeleven naar Pasen, hoe kun je dan bewust groeien in je relatie 
met Jezus? Hoe kun je Hem nog beter écht leren kennen?

Gebedssuggestie
Here Jezus, wilt U mij helpen om U niet alleen te zien, maar om U ook te kennen. Om niet 
alleen naar U te luisteren, maar U ook te begrijpen. Ik verlang ernaar om een levende relatie 
met U te hebben. Wilt U mij in de tijd richting Pasen helpen om mijn relatie met U te verdiepen
en wilt U mij een geest van inzicht geven, opdat ik U als mijn Redder mag kennen. Amen. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-26:20-21
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-12:6
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-26:47-50
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Efeziers-1:17


woensdag 6 maart 2019 

Dan zullen jullie werkelijk rust vinden...

Het zwaarste eind

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

Ik was een weekje ziek. Niets ernstigs, gewoon grieperig, moe en futloos. Vorig jaar heb ik 
dergelijke signalen van mijn lichaam genegeerd omdat ik meende dat ik me geen verzuim kon 
veroorloven. Het gevolg was dat ik eind 2018 tegen mijn grenzen aanliep en maar weinig 
veerkracht over had.

Als een ander ziek is zeggen we: “Ziek is ziek. Gun je lichaam de tijd om te herstellen.” En dat is 
goede raad. Maar om de een of andere onduidelijke reden is dat wijze advies altijd voor 
anderen bedoeld…

In zijn menselijke gedaante had onze Heer ook te maken met vermoeidheid en uitputting. Het 
woord ‘stress’ komen we in de Bijbel niet tegen en ik meen dat Jezus ook Heer van de situatie 
was – zelfs als het heel benauwd werd. Maar in de hof, vlak voor de kruisiging, werd de druk te 
veel. De Heer deed een beroep op zijn leerlingen om bij Hem te zijn, met Hem te waken en te 
strijden. Maar ze konden het niet opbrengen en dit maakte Jezus’ strijd nóg eenzamer. 
(Matteüs 26:36-46).

De weg naar het kruis was onvoorstelbaar zwaar. Onze Meester moet een fitte man geweest 
zijn, iemand die als timmerman gewerkt had, genoeg beweging kreeg, natuurlijke voeding tot 
zich nam. Maar het lijden dat Hem werd aangedaan was zo zwaar dat Hij bezweek onder het 
gewicht van het kruis. Er kwam niet iemand spontaan hulp aanbieden. De Romeinen wezen 
een ‘vrijwilliger’ aan om het kruis van Jezus over te nemen: Simon van Cyrene (Matteüs 27:32).

Hier zitten zoveel lessen in. Allereerst klinken de woorden van Jezus nog altijd: ‘Kom bij Mij’, ‘de
last die u voor Mij moet dragen, is licht.’ (Matteüs 11:28-30 HTB). Als je gebukt gaat onder 
lichamelijke of geestelijke lasten: nu weet je bij Wie je je mag melden. Hij weet wat het is om 
gebukt te gaan onder het gewicht. Hij heeft het zwaarste eind al gedragen – toen Hij het kruis 
droeg, maar vooral toen het kruis Hem droeg. 

Soms ben jij de aangewezen persoon om iemands last over te nemen. Vaak zonder dat je je 
daarvoor hebt aangemeld. Doe dit werk als voor Jezus Zelf.

Gebed
Heer, help ons het gewicht te dragen. Ook als dit voor anderen is. Dank voor uw inspirerende 
Voorbeeld!

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-11:28-30
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-27:32
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-26:36-46
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-11:28


donderdag 7 maart 2019 

Dan zullen jullie werkelijk rust vinden...

Voor rust hoef je niet bij m'n tante te zijn...

De Heer is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de Heer is mijn leven veilig, voor wie 
zou ik bang zijn? (Psalm 27:1) 

Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen. 
(1 Korintiërs 12:7, NBG51)

Zonder zwaar te liegen kan ik wel zeggen dat ik rustig ben. Zelfs hardlopen doe ik rustig. En ook 
een haperende computer heeft geen merkbare verhoging van hartslag tot gevolg of een hogere
graad van neiging tot alle kwaad. 
Ik denk dat scheiding maken tussen dingen die er echt toe doen en dingen die er niet echt 
toedoen (of echt niet toe doen), mij daarbij wel helpt. Maar mijn grootste rust komt toch echt 
bij Jezus vandaan. In alle omstandigheden. Wie kan - ook daarin - tegen Hem op?!

Toen mijn vader op jonge leeftijd overleed, raadde een tante mijn moeder aan te gaan roken. 
“Daar word je rustig van”, zei de zenuwachtigste tante die ik ooit gezien heb. En ooit maande 
mijn chef bij een reorganisatie zijn personeel toch vooral rustig te blijven. Maar toen het ook 
hem persoonlijk dreigde te raken, bleken daarvoor toch andere maatstaven te gelden. 

Nee, je kunt je maar beter bij Jezus voegen en het leven leiden in Zijn Geest. Het 'tot wie zullen 
we anders gaan' van Petrus in Johannes 6:68 is niet iets van 'Jezus is een betere keus dan de 
anderen', nee: er is niets of niemand die ook maar in Zijn schaduw kan staan. Ik moest aan de 
Bergrede denken waarin Jezus zijn leerlingen vertelt hoe als volgeling van Hem te leven. Zo zegt
Hij in Matteüs 5:39 dat als je op de wang geslagen wordt, je dan geen wraak moet nemen, 
maar je andere wang toekeren (laat het oordelen maar aan God over). Gemakkelijk gezegd, 
maar Jezus maakte zijn woorden van de Bergrede ook wáár. Hij lééfde wat Hij zei. Toen Hij werd
gemarteld, koos Hij er niet voor om legioenen engelen in te schakelen (Matteüs 26:53), maar 
stelde zich 'zwak' op. Hoe groot moet je zijn om je zwak op te stellen! Jezus maakte zijn 
woorden wáár. Wáár in het leven dat Hij leidde. Hij gaf ons geen moeilijk te begrijpen 
leerstellingen, maar biedt ons aan bij Hem te komen en het leven te leven dat Hij voorleefde. 
Als onze Redder en ons grote Voorbeeld. In alles. 

Om over na te denken
In Matteüs 11:28-30 zegt Jezus: “Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust 
geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en 
gij zult rust vinden voor uw zielen; 30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”
Het kan soms een hele kunst zijn om van Jezus te leren én het in praktijk te brengen. Maar is er 
een betere weg om je leven te leven dan uit Hem, door Hem en tot Hem? 

Gebed
Heer, dank U voor Jezus; help ons het leven te leiden dat Hij ons voordeed, dat ook in onze
levens wáár wordt wat Jezus heeft gezegd. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-11:28-30
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-26:53
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-5:39
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-6:68
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Korintiers-12:7
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-27:1


vrijdag 8 maart 2019 

Dan zullen jullie werkelijk rust vinden...

Vandaag in dichtvorm een ode aan de Bijbel, maar daarin natuurlijk de ode aan de Persoon van
de Bijbel. In de overdenking zondag kwam naar voren dat al in het Oude Testament te zien is 
dat God een God van relaties is, en dat Jezus de vervulling is van dat Godsverlangen. Hij biedt 
ons de werkelijke diepe rust aan als wij bij Hem komen met al onze lasten en vermoeienissen. 
Het Goede Nieuws van Jezus is geen voedsel voor allerlei leerstellingen, maar voor het léven. 
Het leven waarin de woorden van Jezus van toepassing zijn en door ons toegepast kunnen 
worden. 

Lees en lééf

De Bijbel is een heilrijk boek
Bedoeld om te verbinden

De vaste waarden die ik zoek
Zijn in het Woord te vinden

Steeds weer wordt het verhaal verteld
Dat ruimte zoekt vanbinnen

Het is de Meester die het meldt
Hij zoekt een mens te winnen

De Troost die menigeen ontbeert
Ligt als een schat begraven

Wie dagelijks Zijn wegen leert
Zal zich aan Hem gaan laven

De wereld wordt nu schone schijn
Met klatergoud omhangen

Een korte vreugde leidt tot pijn
De Bijbel stilt verlangen

Behoudend zicht komt van omhoog
De zoeker vindt Zijn vrede

Bemoedigd door het goddelijk oog
Loopt Jezus met hem mede

Op elke bladzij is Hij daar
En wil Zich laten kennen

Dit groot geheimenis is waar
Laat je door Hem verwennen!



zaterdag 9 maart 2019

Afgelopen zondag sprak Evert Jan Ouweneel over Matteüs 11:28-30 (NBV). 
Titel van de overdenking: Dan zullen jullie werkelijk rust vinden...

Evert Jan legde uit dat in het Oude Testament duidelijk is dat God altijd al verlangde naar een 
relatie (Henoch wandelde met God – afgodendienst was het verzaken van de (liefdes)relatie. En
waar er in de Psalmen over de wet gesproken wordt, is dat nooit religieus wettisch/ 
dogmatisch, maar relationeel.)
Jezus Christus is de vervulling van Gods verlangen, Hij laat in Matteüs 11 ons in Zijn hart kijken, 
waar hij ons terug wil brengen naar de relatie.
Het Evangelie is er voor eenvoudige gelovigen om een levende relatie te kunnen hebben met 
Jezus Christus. Een levende relatie die je door het leven heen helpt en je tot wèrkelijke rust 
brengt.  

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

Er is een gevaar dat we 'onze kaarten meer op de leer zetten dan op het leven'. Hoe zie jij dat 
onderscheid en hoe werkt dat in de praktijk? In hoeverre ligt het één in het verlengde van het 
ander? Hoe bewaar jij de leer en het leven daaruit? 

Jezus roept ons allen op, tot Hem te komen opdat Hij zijn rust kan geven. En zegt ook: 'Neem 
mijn juk op je en leer van Mij'. Hoe ga jij hier in de praktijk mee om? 
In welke situaties heb jij moeite om alles wat je te dragen hebt, bij Hem en Zijn juk te brengen 
en het - door te delen, is daar niet juist een juk voor? - lichter te maken? 

Wat zijn voor jou uitdagingen om de (liefdes)relatie met Jezus aan te gaan?

Wat zijn voor jou uitdagingen om de (liefdes)relatie met Jezus niet te verzaken? Hoe ga je 
daarmee om? Breng je ook dat bij Jezus? 

***
Morgen spreekt Wigle Tamboer over Filippenzen 2:5-11 (HSV)
Titel van de overdenking: De gezindheid van Christus. 

GELOVEN BEGINT THUIS

Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en 
jongeren van morgen, zondag 10 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: Wie helpt mij? (Lukas 10:30-37)
Kleuterbouw: De verloren zoon (Lukas 15:11-32)
Onderbouw: Jezus vertelt gelijkenissen (Lukas 10:30-37, 15:8-17, Matteüs 7:24-28, 21:28-32)
Bovenbouw: Zo klein als een mosterdzaadje (Matteüs 13:31-35)
X-pact: De wijsheid van Salomo (1 Koningen 3:5-14)

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-2:5-11
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Koningen-3:5-14
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-13:31-35
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-21:28-32
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-7:24-28
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-15:8-17
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-10:30-37
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-15:11-32
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-10:30-37
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-11:28-30


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.


