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maandag 8 april  2019 

Jeses helpt mij in noot

Gaan voor de boodschap

“De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.” (Lukas 19:10)

Wat een prachtige titel deze week: 'Jeses helpt mij in noot.' Het is de nieuwste bijbelvertaling 
van bovenstaand vers, door de achtjarige zoon van Patrick, de spreker van zondag. De jongen 
had deze tekst op zijn arm getekend en trots laten zien. Dat is nog eens een statement! En dat 
er niet foutloos was gespeld, kon hem echt niet boeien. Terecht natuurlijk, het gaat om de 
boodschap, niet om de (taal)kwaliteiten van de boodschapper. 

Ik heb een aantal keren mail gehad waarin mij een flink bedrag werd toegezegd. Ik hoefde 
alleen maar een bedrag over te maken voor de administratiekosten. Er zaten zoveel 
(ver)taalfouten in dat 99% van de mensen direct in de gaten had dat het niet klopte: ‘U heb 
60.000 dollar gwonne, u kreigt het meteen op uw rekening als u vandaag noch 100 overmaakt 
voor de koste.’ Duidelijk: de boodschap deugt niet omdat de boodschapper niet deugt. 

Maar meestal is het niet zo duidelijk of boodschappers betrouwbaar zijn of niet. De zoon van 
Patrick echter wel, omdat hij een boodschap doorgaf die werd uitgesproken door de Waarheid 
Zelf (zie Johannes 14:6). Dat mensen een taalfoutje zien, doet niets af aan de boodschap. Er zit 
zelfs een goede les in om niet op de fouten en andere 'randdingen' te letten, maar te focussen 
op de boodschap zelf. 

We zagen het zondag in de lezing over de tollenaar Zacheüs (Lukas 19:1-10). Jezus kwam om 
het verlorene te zoeken en te redden, maar wat een gedoe en wat een meningen eromheen! 
Die zoveel van het zicht op de boodschap tenietdeden, dat de omstanders de boodschap 
gewoon aan zich verloren lieten gaan. Niet slim, kunnen we denken. Maar de Bijbel is niet 
alleen voor ons geschreven, maar gaat ook óver ons. 

Om over na te denken
Het is lang niet altijd gemakkelijk om alle randverschijnselen en uiterlijkheden weg te zeven en 
te  focussen op wat er echt toe doet, zeker niet als het om mensen of groepen van mensen 
gaat die heel aantrekkelijk of heel onaantrekkelijk lijken. 
Wij hebben in onze tuin een vetbol en een net met pinda's voor de vogels hangen. Hoe moeilijk
is het voor mij om het goed te vinden als grote lawaaimakende kraaien het verslinden terwijl ik 
het voor kleine, schattige vogeltjes had bedoeld Terwijl ik weet dat de grote vogels 
waarschijnlijk het meeste/veel nodig hebben…
Een onschuldig voorbeeld, maar in onze grotemensenwereld kan het veel schrijnender zijn en 
is het oppassen geblazen niet zomaar mee te gaan met wat je aan de buitenkant ziet. Hoe zeef 
ik, hoe zeef jij alle ballast weg om de boodschap van Jezus voor mensen centraal te krijgen?  

Gebedssuggestie
Here God, Jezus kwam om het verlorene te zoeken en bij U te brengen. Help me om nooit meer
in de weg te staan bij het thuisbrengen van mensen bij God en me in alle omstandigheden op 
uw boodschap en uw plan met mij en anderen te blijven focussen. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-19:1-10
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-14:6
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-19:10


dinsdag 9 april 2019 

Jeses helpt mij in noot

Waar kom je vandaan?

Ik zal U loven, Heer. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, U troost mij. 
God, Hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de Heer is mijn sterkte, 
Hij is mijn beschermer, Hij heeft mij redding gebracht.
(Jesaja 12:1-2 NBV)

‘Belachelijk, niet normaal, hij moet juist in de gevangenis’. Zomaar een paar reacties van 
kinderen nadat ik ze het verhaal over de koning en zijn knecht had verteld. (Matteüs 18:23-35) 

Het is een gelijkenis van Jezus om ons iets duidelijk te maken. De knecht was de koning een 
grote som geld schuldig. Met knikkende knieën verschijnt hij voor zijn heer. Tot zijn stomme 
verbazing wordt zijn schuld kwijtgescholden en mag hij vrijuit gaan. Dansend van vreugde 
verlaat hij het paleis. Dan komt hij iemand tegen van wie hij nog een klein bedrag krijgt. Die 
laat hij in de gevangenis gooien totdat hij de schuld tot de laatste cent heeft afbetaald. 
Iedereen snapt dat dit heel onrechtvaardig is en dat deze knecht beter zou moeten weten. Hij 
weet toch waar hij zelf vandaan komt?

Heb je het Bijbelboek Jesaja weleens doorgelezen? Je ziet daar in grote lijnen hetzelfde thema 
als die van de gelijkenis van Jezus terugkomen. Over mensen die zich aan van alles en nog wat 
schuldig maken en zich daarmee de woede van God op de hals halen. Het lukt ze maar niet om 
zich aan de richtlijnen van God te houden. Hij had immers bepaald dat je Hem lief moet 
hebben boven alles en je naaste als jezelf. God ontsteekt in woede, Hij straft, Hij vergeeft, Hij 
zegent. Niets lijkt te werken. Steeds weer vervallen mensen in hun oude patroon van egoïsme, 
eigen belang en de ander de maat nemen. Niet Hij maar ik. 

In onze tijd is het niet veel anders. De plaats van God en Zijn richtlijnen zijn achteropgeraakt, 
vaak ook bij christenen. Het is goed om jezelf regelmatig de vraag te stellen waar je zelf 
vandaan komt. Verootmoediging noemen ze dat in de meer traditionele kerken. Het is zoveel 
als nederig zijn, weten dat je verloren was. Maar nu ben je gered, dankzij Jezus, de Zoon van 
God. Weten waar je zelf vandaan komt helpt enorm om ieder ander mens te zien door de ogen 
van Jezus, als jouw gelijke. En om God lief te hebben boven alles. 

Om over na te denken
God houdt niet van ons omdat wij zo waardevol zijn; wij zijn zo waardevol omdat God van ons 
houdt. 

Gebedsuggestie
Vader, U weet hoe snel we eerst aan onszelf of degenen die we liefhebben denken. Help ons 
breder te zien, als U, open onze ogen Vader en geef ons Uw zicht op juist die mensen die U op 
het oog heeft. Leer ons zien, leer ons geven, zoals U ziet en geeft… leer ons leven.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-18:23-35
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Jesaja-12:1-2


woensdag 10 april 2019 

Jeses helpt mij in noot

Liever in de kroeg dan in de kerk

“Heeft niemand u veroordeeld?” “Niemand, Heer”, zei ze. “Ik veroordeel u ook niet”, zei Jezus. 
(Johannes 8:10b,11a)

'Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld.' (Romeinen 8:1)

Ik wilde zo graag bij de kinderen van de kerk horen. Maar ik stond altijd achter in de rij. Ik was 
te werelds. Ik hoorde er niet bij. Dus ging ik op mijn tenen lopen. Deed elke cursus die er te 
doen was, paste me aan alles aan, en ging geloven dat het aan mij lag. Ik was bezig met religie 
en hoe de mensen naar mij keken. Ik wilde voldoen aan hun wensen, want dan hoorde ik erbij, 
maar het hield me bij Jezus vandaan. Ik leefde in twee werelden. In de wereld werd ik wel 
gezien. En gerespecteerd. Maar in de kerk deed ik het altijd verkeerd. 

Ik werd voor de zoveelste keer teruggestuurd naar mijn gewelddadige man, en eindelijk had ik 
de moed om te gaan scheiden. Dat werd veroordeeld. Ik moest schuld belijden in de kerk, 
omdat ik wegging bij een man die alles en iedereen misbruikte. Toen heb ik de kerk en God de 
rug toegekeerd. 

Aan het woord is Judy, een kostbare schat van 75 jaar: 

Maar God keerde mij niet de rug toe. Hij stak zijn handen uit toen ik met mijn auto de gracht in 
gleed. ‘Als door een wonder gered’, kopte de krant. Het was alsof God tegen me zei: “Ik wil je 
niet kwijt. Ik heb een plan met je leven.” Ik besefte dat God echt van me hield. Hij heeft me uit 
zoveel benarde situaties gered. Ik heb mijn identiteit gevonden in Jezus.

Ik heb eindelijk geleerd dat ik gewoon Judy mag zijn! Als je als kind een gezond fundament 
mist. Het gewone, veilige fundament van een gezin en je moet dan terechtkomen bij een 
hemelse Vader die van je houdt... en dan ook nog bij Zijn gezin... Daar snapte ik niks van. Echt 
niet. 

Waar ik naar zocht, dat was daar helemaal niet. Ik zat liever in de kroeg dan in de kerk. Ik vond 
het in de christelijke wereld nog erger dan in de wereld. Want de solidariteit was in de wereld 
groot. Bij de meisjes in de observatiekliniek, die achter de ramen vandaan kwamen. Maar ook 
gewoon in de kroeg. Het is lastig om te zeggen, maar het is wel zo. Als je in een gemeenschap 
terecht komt, waar alle normen en waarden vastliggen, dan zijn er mensen die zo kunnen 
aanschuiven. Maar ik kon dat niet. Ik werd afgewezen. 

Gebed
Heer, vergeef ons onze veroordeling. Naar allen die onze liefde juist zo nodig hebben. Dank U 
wel, dat U de verdrukten op het oog heeft, leer ons, Vader…

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen-8:1
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-8:10-11


donderdag 11 april 2019 

Jeses helpt mij in noot

Te klein…

Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet 
vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. (Lukas 19:3)

Het was de allereerste opnamedag van The Passion en ik had er echt alles aan gedaan om op 
tijd in Gouda te zijn. Een uitvoering van het lijdensverhaal, midden in het centrum van een van 
onze mooiste steden – dat wilde ik voor geen goud missen!

Het leek wel of het niet mocht. Er ging iets mis met de treinen en ik bracht enige tijd door in 
Leiden (onder meer om op een machinist te wachten!) en zag de ruim bemeten tijd die ik 
mezelf voor de reis gegund had steeds krapper worden. Maar toch, ik kwam tenslotte in Gouda
aan terwijl het wel al levendig op de Markt was, maar nog geen drukte van belang. Je kon nog 
overal lopen en kijken, het was een mooie dag. 

Ik besloot om wat te gaan drinken in een van de cafés die op deze plek in het hart van de oude 
stad in overvloed te vinden zijn. Mijn vertrouwde camera hield ik binnen handbereik – ik was 
vast van plan om een paar mooie plaatjes te schieten tijdens de live-uitvoering van het 
muziekspektakel.

Het was gezellig binnen en ik raakte aan de praat. Na verloop van tijd vond ik dat ik maar weer 
eens naar buiten moest om niets te missen van al het moois. Buitengekomen zag ik hoe het 
marktplein inmiddels was volgestroomd en hoe de mensen rondom het podium stonden te 
dringen. Ik had te lang binnen gezeten en moest achteraan sluiten om, met mijn imponerende 
lengte van 1 meter en 73 centimeters, langs de hoofden van ‘het gemiddeld langste volk ter 
wereld’ (ja, dat zijn de Nederlanders) te kijken. 

Er stond een boom vlakbij. Maar daar was een hek omheen gezet. Ik zou het sowieso niet in 
mijn hoofd gehaald hebben om in die boom te klauteren, maar ik ging Zacheüs steeds beter 
begrijpen.  

De muziek klonk, het publiek werd stiller. En hier, direct naast die boom, op flinke afstand van 
het podium, stond zangeres Do, de eerste blonde versie van Maria. En ik kon, nog wel steeds 
tussen de boomlange landgenoten, van dichtbij een plaatje van haar schieten. *)

Om over na te denken
Hoe dicht bij Jezus kun jij komen?

Gebed
U ziet mij gelukkig wel, Heer.

*) voor een video hiervan zie https://youtu.be/YvGjj9Fd1m8

https://youtu.be/YvGjj9Fd1m8
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-19:3


vrijdag 12 april  2019 

Jeses helpt mij in noot

Jezus' nazorg… heden moet Ik in uw huis zijn

“Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem 
binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.” (Openbaring 3:20)

In De Meerkerk volgt er na elke zondagse preek een gebed met daarin een moment van stilte 
voor een eigen persoonlijk gebed. In die stilte wordt de ruimte geboden om Jezus' stem te 
horen en daarop persoonlijk te antwoorden. Ook na de dienst wordt zo’n moment geboden bij 
het kruis voorin de zaal. Waarin je je eigen levensverhaal mag verbinden met Gods verhaal. 

Een voorbeeld hiervan vinden we in het verhaal van Zacheüs in Lukas 19:1-10. We zien daar 
hoe Jezus het verlorene terugbrengt bij God. Jezus was op weg naar Jeruzalem waar Hij 
gekruisigd zou worden. Maar Hij maakte een tussenstop in Jericho. Met een doel voor ogen: 
'Hij was gekomen om te zoeken en zalig te maken' (Lukas 19:10). Zacheüs, een tollenaar, 
iemand die door het volk om zijn praktijken werd veracht, wilde Jezus wel eens zien. Was hij 
nieuwsgierig, we weten het niet. In ieder geval had hij een goede verkenningspost gekozen. In 
een boom, onopvallend. Maar Jezus zag de verstekeling, en noemde hem bij naam. 

Dit is het eerste punt wat we kunnen leren van hoe Jezus zichzelf verbindt aan ons 
levensverhaal. Hij zag mensen, ook die 'buiten' stonden, die afgewezen werden vanwege hun 
gedrag. De les: we hoeven ons voor Jezus niet te verbergen. Hij kent je en ziet je, nodigt je zelfs 
uit te komen. Het tweede wat opvalt is dat Jezus zegt: “Heden wil Ik in uw huis verblijven.” Wat 
de reden ook was dat Zacheüs uitliep om Jezus te zien, Jezus was naar hem op zoek. We lezen 
twee reacties: de tollenaar: 'ontving Hem met blijdschap' (vers 5) en de schare: Zij morden 
onder elkaar en zeiden: “Hij is bij een zondig man binnengegaan.” (vers 7) Zij hadden het doel 
van Jezus' komst niet begrepen, veroordeelden Hem zelfs. De tweede les die we hieruit kunnen 
leren is: we kunnen misschien een ongemakkelijk gevoel ervaren tijdens het moment van stil 
gebed of het naar voren gaan naar het kruis. Laat je echter niet afhouden door schaamte of wat 
dan ook, maar laat je - net als Zacheüs winnen door de liefde en genade van Jezus.

Zodra mensen in contact kwamen met Jezus, gebeurde er iets. Zacheüs zette zijn eerste reactie 
om in daden van herstel. Hij besefte dat hij fout was geweest en vergoedde dat wat hij teveel 
had gevraagd. Pastor Andries Bakker zei eens: “De kwaliteit van het geloof kun je aflezen aan 
hoe je je gedraagt.” Zacheüs begreep: Jezus aanvaarden betekent ook verandering van leven.

De derde les: denk niet dat je voor niets ingaat op Jezus’ uitnodiging en je teleurgesteld 
terugkomt. In de ontmoeting met Jezus gebeurt er iets. Het oude leven mag worden 
opgeruimd en er komt ruimte vrij voor een nieuw begin. Dat is wat er mag gebeuren wanneer 
je je levensverhaal overgeeft aan Jezus, mag neerleggen bij het kruis; je schuld mag je 
neerleggen en net als Zacheüs bevrijd je weg vervolgen. Zo kun je Gods woord, uitgesproken in 
de dienst, verbinden met jouw persoonlijke leven. Wat mag jouw antwoord zijn als Jezus bij je 
op 'bezoek' komt? Misschien schroom je en kruip je weg 'in je boom'. Weet: Jezus ziet je 
verdriet en kent je naam. Hij wil bij je binnenkomen en - zoals Openbaring 3:20 ons leert - 
maaltijd met je houden.

Gebedssuggestie  Heer, ik kom bij U… 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-19:1-10
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Openbaring-3:20


zaterdag 13 april 2019

Afgelopen zondag sprak Patrick van der Laan over Lukas 19:1-10 (NBV). Titel van de 
overdenking: Jeses helpt mij in noot.

Nee, er is in de titel geen sprake van een taal- of schrijffout, maar het is de zin die Patrick las op
de arm van zijn achtjarige zoon. Hij had het vol trots laten zien, maar de eerste reactie was: 
‘Dat heb je niet goed geschreven. Het is: Jezus helpt mij in nood.’ Waarop zijn antwoord was: 
boeien. 
Patrick: Het was alsof God sprak: Je kunt gefocust zijn op de fouten OF op de boodschap... 
Focus op de fouten brengt het risico met zich mee dat je de waarde van de boodschap niet 
meer ziet. En dat kan in allerlei situaties, ook in de kerk, ook in de Bijbel, ook in het leven met 
andere mensen.

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

Hoe moeilijk of gemakkelijk is het voor jou om de boodschap (wat die ook is) los te zien van 
bijvoorbeeld de boodschapper, hoe hij zich presenteert, en zijn of jouw achtergrond? 
Wat zijn voor jou storende 'fouten' van anderen die de boodschap in de weg kunnen staan? 
Hoe zou je daar los van kunnen komen om 'de boodschap' te kunnen ontvangen? 

In de lezing stond dat allen (!) die er waren het maar niks vonden dat Jezus meeging met 
Zacheüs. Een kleine, niet te vertrouwen tollenaar! Omdat wij niet kunnen tippen aan Jezus, is 
het goed om na te denken over zijn lessen. Ken jij situaties uit je eigen leven waarin je net zo 
veroordelend dacht als die 'allen' uit het Evangelie? 
Ben je in de loop van je leven (als christen) daarin meer zoals Jezus gaan denken en doen? 
Zou je dat (nog meer) willen? Hoe zou je dat kunnen bereiken?

Jezus zei over zijn gaan naar Zacheüs: “De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden 
wat verloren was.” Velen van ons doet het waarschijnlijk denken aan evangeliseren en dat 
maakt het logischer dat Jezus zo handelde. Maar zou Jezus' houding ook goed kunnen worden 
toegepast als er niet (direct) sprake is van het brengen van het Evangelie? Waaraan denk je? 
***
Morgen spreekt Joop Strietman in De Meerkerk over 'geloof'. Wat is geloof eigenlijk en hoe 
werkt dat in ons leven? Hoe verhoudt geloof zich tot de inzichten van de moderne 
wetenschap? Is geloof niet iets wat achterhaald is? Waar is dit geloof op gebaseerd?

GELOVEN BEGINT THUIS

Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en 
jongeren van morgen, zondag 14 april 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: Het huis op de rots (Matteüs 7:24-27)
Kleuters: Palmpasen (Matteüs 21:1-11, Lukas 19:28-44)
Onderbouw: Jezus stierf voor ons (Matteüs 21:1-11, 26:17-35)
Bovenbouw: Jezus komt in Jeruzalem (Markus 11:1-11)
X-pact: Het leven van Daniël (Daniël)

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Daniel-1
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Marcus-11:1-11
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-26:17-35
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-21:1-11
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-19:28-44
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-21:1-11
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-27:24-27
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-19:1-10


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.
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