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maandag 6 mei 2019 

zoals de Heer u vergeven heeft...

De kracht van vergeving

Abraham noemde die plaats ‘De Heer zal erin voorzien’. Vandaar dat men tot op de dag van 
vandaag zegt: ‘Op de berg van de Heer zal erin voorzien worden.’ (Genesis 22:14)

Het is alweer heel wat jaren geleden dat mijn broer mij apart nam. Hij vroeg mij vergeving. Hij 
was lange tijd verslaafd geweest en had ons als gezin en ook mij als broer veel aangedaan. Ik 
heb een paar dagen over dat verzoek nagedacht. Wat volgde was een diep en emotioneel 
gesprek van hart tot hart. Ik heb hem vergeven en we vroegen God om te helpen dit écht 
achter ons te laten. Tot op de dag van vandaag hebben we nog steeds baat bij die ene 
ontmoeting van vergeving en verzoening. 

Vergeving neemt in de Bijbel een centrale plek in. Het Oude Testament beschrijft uitvoerig hoe 
je met diverse offers vergeving kunt ontvangen. Dat is vaak een ingewikkeld en langdurig 
proces en geeft aan hoe belangrijk vergeving is. En het is een opdracht van God, zowel in het 
Oude als in het Nieuwe Testament. 
Want vergeving opent de weg naar verzoening, naar weer met respect met elkaar omgaan. 
Naar waardevolle relaties, echte vriendschap en warmte. Het is een noodzakelijke stap als je 
pijn die je elkaar aandeed achter je wilt laten. De keerzijde beschreef Corrie ten Boom met: 'Als
je het zaadje van haat toelaat in je leven, groeit het uit tot een boom die je hele hart 
verbittert.' 

De Bijbeltekst bovenaan deze bladzijde komt uit het even onbegrijpelijke als fascinerende 
verhaal waarin Abraham de opdracht krijgt om zijn zoon Isaak te offeren. Vertrouwen en 
eerbied voor God werden zo op de proef gesteld. Als God uiteindelijk zelf voor het offer zorgt in
de vorm van een ram die Abraham zo voor het grijpen heeft, is het duidelijk: ‘De Heer zal 
voorzien’. Het is een overduidelijke verwijzing naar hoe God zijn eigen Zoon Jezus opoffert, vele
eeuwen later. Het offer van Jezus gaat ook over dat belangrijke thema, vergeving. Dé sleutel 
naar verzoening tussen God en jou. Naar een waardevolle relatie. Vriendschappelijk, warm. 

Hoe ga jij om met vergeving? Ben je in staat vergeving te vragen aan God en het offer van Jezus
te aanvaarden? En kun je vergeving vragen of schenken aan je naaste? 

Gebed
Heer, help mij om anderen te vergeven zoals U mij heeft vergeven. En geef mij de moed om 
vergeving te vragen aan mijn naasten als dat nodig is. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis-22:14


dinsdag 7 mei 2019 

zoals de Heer u vergeven heeft...

Vergeving - verbinding zoeken

“Waar ben je?“ (Genesis 3:9)

Je herkent het wellicht uit je jeugd: je deed iets verkeerd en kreeg te horen: “Ga eerst maar in 
de hoek staan totdat je weet …” Buitengesloten, om eerst na te denken over je daad. 

In Genesis lezen we dat God zo de mens ter verantwoording roept. Na hun zondedaad 
verborgen Adam en Eva zich, weg van God. En God? Hij kwam en zocht hen op: Waar ben je? 
Heb je gegeten van de boom? Waarom heb je dat gedaan? 
God wilde dat ze tevoorschijn kwamen uit de duisternis in het licht, eerlijkheid over wat er was 
gebeurd, verantwoording afleggen. Maar zoals je weet schoof de mens de schuld op de ander, 
de man op de vrouw en de vrouw op de slang. Geen schuldbelijdenis waarop vergeving volgt. 
En zo werd door de zonde de relatie mens - God, en mensen onderling aangetast.

Dit proces van verantwoording, bewustwording mogen we bij vergeving niet overslaan. 
Vergeving is niet 'zand erover' of 'de liefde bedekt alle dingen'. Nee bij vergeving hoort een 
gesprek, wat heeft het jou gedaan, welke pijn veroorzaakte die opmerking of houding, welke 
wond heeft het geslagen? Die erkenning is belangrijk, een wegmoffelen van die pijn kan bron 
zijn van verwijdering of afstand houden.

De eerste tekenen van verzoening en veroordeling van het kwaad zien we al in Genesis. De kop 
van de slang zou vermorzeld worden. Het kwaad, satan, zou uiteindelijk overwonnen worden. 
En de mens, God gaf hen huiden van dieren om zich te bedekken. Er moest een dier geslacht 
worden, een offer gebracht ter bescherming van de mens buiten de hof. God liet het er niet bij 
zitten en zou later zijn eigen Zoon als offer schenken om ons leven te redden van oordeel.
 

Wat doen wij als er sprake is van schuld? In het Onze Vader staat het zo mooi: 'Als jullie de 
mensen vergeven wat ze verkeerd doen, zal jullie hemelse Vader jullie ook vergeven wat jullie 
verkeerd doen' (Matteüs 6:14). Predikant Tim Keller zegt hierover: 'Als we de zonden niet inzien
en geen radicale vergeving hebben gevraagd aan God, zullen we niet in staat zijn om hen die 
ons onrecht aangedaan hebben te vergeven.' 
Het besef dat wij leven onder de gratie van God maakt ons vergevingsgezind voor de zonden 
van anderen. Desmond Tutu zegt: 'Vergeving is een daad van liefde aan jezelf en bevrijdt je uit 
de gevangenis van wraak. Niet vergeven is alsof je in een huis woont waarin je de ramen niet 
lapt.' Tevens bevrijd je de ander uit de gevangenis van schuld. Niet altijd zal de ander zijn 
schuld willen erkennen. Zie maar in het verhaal van Genesis; Adam en Eva ontliepen hun 
verantwoordelijkheid. Maar ook al zal de ander niet altijd toegeven, we hebben een 
verantwoordelijkheid om te vergeven wat de ander er ook mee doet. 
Vergeving is een wilskeuze (soms een heel moeilijke): kies je voor verbittering en haat, of voor 
vergeving en verzoening?

Gebedssuggestie
Lees de tekst uit het Onze Vader nog eens en onderzoek je hart of er iemand is die je zou 
moeten vergeven.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-6:9-15
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-6:14
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis-3:9


woensdag 8 mei 2019 

zoals de Heer u vergeven heeft...

(O) v e r g e v e n 

Wie is een God als U, die schuld vergeeft en aan zonde voorbijgaat? U blijft niet woedend op 
wie er van uw volk nog over zijn; liever toont U hun uw trouw. (Micha 7:18)

Mijn jongste kleinkinderen is duidelijk geleerd: 'Samen spelen, samen delen'. En het is mooi om
te horen hoe zij, peuters nog, elkaar daaraan helpen herinneren! Wel jammer dat ze het 
natuurlijk alleen gebruiken wanneer het hen zelf goed uitkomt, ze zelf willen hebben wat de 
ander heeft en ze voorbijgaan aan het feit dat het een kwestie van ontvangen èn delen is. 
Gelukkig, ze zijn nog jong en kunnen nog veel bijleren. Ik moest hieraan denken toen ik hoorde 
dat als het over vergeving gaat, het wel lijkt dat we als christenen meer aandacht geven aan het
bevrijd zijn VAN (onze zonden die ons in Christus vergeven zijn) en veel minder aan het bevrijd 
zijn TOT (het in Christus vergeven wat ons aan zonden is aangedaan).

Ik heb Micha 7:18 gekozen omdat het zo mooi aangeeft hoe vergevingsgezind God is. Dwars 
door alles heen is Hij er met zijn beloftevolle trouw. Micha betekent: 'Wie is als Jahweh?' Ik 
weet het antwoord: Niemand! Dat moge duidelijk zijn. Vergeven zoals God... het zit er niet in, 
zo lijkt het. Zeker als het om onmenselijke dingen gaat. Iedereen kent wel voorbeelden van 'dat
kan ik niet', misschien zit je wel in zo'n situatie. Dat kan ik niet... maar God kan het blijkbaar 
wel. Of mag ik zeggen: mèt God kan het wel. Denk maar aan het voorbeeld van Corrie ten 
Boom en haar kampbeul. Ze moest zelf een stap zetten en God gaf de bijzondere beloning.

Niemand is als God - de wens om dat te worden leidde zelfs tot de val van satan - maar we 
worden (in Filippenzen 3) wel opgeroepen te streven naar wat boven is, nu we de oude mens 
en zijn leefwijze hebben afgelegd en de nieuwe mens hebben aangetrokken. 
We zijn niet als God, maar laten we - als nieuwe mens - niet te snel denken 'dat het niet kan'. 
Als we streven naar vergeving náár ons en ván ons, kan God in jou en mij veel meer bewerk-
stelligen dan wijzelf ook maar kunnen bedenken. Er zijn veel verhalen over onmenselijke, 
onmogelijke vergevingen die dat bewijzen. Na de aanslagen in Sri Lanka vertelde dominee 
Mahesan: “We zijn gekwetst en boos, maar wij zeggen tegen de zelfmoordterrorist en tegen de
groep die hem stuurde: Wij houden van je en vergeven je. Want wij geloven in de Heere Jezus 
Christus. Hij zei aan het kruis: 'Vader, vergeef het hun; want zij weten niet wat zij doen.' Wij 
tonen hen die in de duisternis zijn het licht van Jezus Christus. Alleen in Jezus is onze Hoop.”

Om over na te denken
Vergeven kun je niemand opleggen. Het moet van binnenuit komen, of van God... Geen 
opgedrongen, verwrongen vergeving, maar van harte. Als dat er (nog) niet inzit, kun je het dan 
misschien wel óvergeven, ofwel bij God neerleggen met iets als: 'Heer, ik kán het gewoon niet, 
hier is het. Alstublieft, wilt U zien wat er aan gedaan kan worden?' En laat je hart maar 
openstaan. 

Gebedssuggestie
Heer, wat een geluk dat U bent wie U bent. Ik kan daar niet aan tippen, maar wil graag gehoor 
geven aan wat U wilt dat wij doen: het licht van Jezus aan de wereld laten zien, door Hem - ook
in vergeving - na te volgen. Waar het te moeilijk is, Heer, mogen we het dan aan U overgeven?

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Micha-7:18


donderdag 9 mei 2019 

zoals de Heer u vergeven heeft...

Innerlijke vrede

Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van 
één lichaam... (Kolossenzen 3:15)

Er zijn positief ingestelde mensen die je kunnen vertellen dat het wel meevalt met de ellende 
in de wereld. We vernemen veel over geweld, maar dat heeft ook te maken met alle 
communicatiemiddelen die ons wereldwijd ter beschikking staan. 

Het is niet zo dat het eeuwen geleden veel vreedzamer was op aarde. Het geweld is van alle 
tijden en er is sprake van beteugeling wanneer er een goede staatsorde is met onafhankelijke 
rechtspraak en betrouwbare handhaving. 

Bij alle zorgen die we – terecht – hebben, mogen we dankbaar zijn voor het feit dat wij in een 
land leven waar we als burgers in de regel tegen elkaar en tegen externe bedreigingen 
beschermd worden. Hoe beperkt en gebrekkig ook, geweld wordt beteugeld en kwaad kan niet
ongeremd en ongestraft voortwoekeren. Het lukt niet altijd en overal, en het is niet optimaal 
en perfect, maar we mogen dankbaar zijn voor deze bescherming van bovenaf. 

Het is goed om zaken in perspectief te plaatsen, ook om elkaar niet onnodig ongerust te 
maken. Wel is het duidelijk dat het geweld tegen christenen wereldwijd toeneemt en daar 
mogen we niet onze ogen voor sluiten - tenzij we dat doen om te bidden. Bidden is de sterkste 
vorm van geweldloze strijd, het gebed is een wapen dat nooit onderschat mag worden. Bidden 
voor deze wereld, speciaal ook voor je broers en zussen in het geloof, dat is veel heilzamer en 
effectiever dan zelf agressief worden, piekeren en wakkerliggen. 

Paulus leefde met zekerheid niet in een vredige tijd. De Romeinen brachten weliswaar een 
vorm van rechtspraak en orde, op een schaal die nog altijd indrukwekkend is, maar de overheid
was barbaars in oorlogvoering en bestraffing, het recht gold niet voor iedereen en massa’s 
mensen werden gruwelijk onderdrukt en wreed vervolgd. En in een wereld vol van al die 
ellende roept Paulus medegelovigen op de vrede van Christus in hun hart te laten heersen. Niet
de ‘pax Romana’, niet de ‘orde’ die de Romeinen zouden brengen, maar de ‘pax Christi’ – de 
‘vrede die alle verstand te boven gaat’. (Filippenzen 4:7)

Om over na te denkeny
Paulus wijst erop dat we invloed hebben op de gesteldheid van ons eigen hart. Hoe bewaar jij 
je innerlijke rust en vrede? Ook benoemt Paulus het feit dat we samen één Lichaam vormen. 
Hoe bewaken we de vrede binnen de geloofsgemeenschap?

Gebed
Dank voor de vrede die U geeft in onze harten, trouwe Heer.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Filippenzen-4:7
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Kolossenzen-3:15


vrijdag 10 mei 2019 

zoals de Heer u vergeven heeft...

Dankbaarheid

…en wees dankbaar. (Kolossenzen 3:15)

Na zijn oproep om onze innerlijke vrede te bewaren, de vrede die Christus geeft in ons hart, en 
na zijn woorden over onze onderlinge verbondenheid als ‘leden van één Lichaam’, laat Paulus 
nog wat woorden volgen die bijna aan onze aandacht ontsnappen: '…en wees dankbaar'. 

Het staartje van deze tekst wordt er soms afgeknipt. De woorden die eraan voorafgaan geven 
ons al zoveel huiswerk – die dankbaarheid die komt dan vanzelf wel wanneer de vrede heerst 
in ons hart en in de geloofsgemeenschap. Zou het zo zijn?

Juist als het gaat om ‘vrede’ mogen we niets vanzelfsprekend gaan vinden. De vrede in ons land
is niet op een goedkope manier afgedwongen. Er is veel bloed vergoten om ons de vrijheid 
terug te geven. Voor de vrede met onze Schepper heeft Christus Zelf de hoogste prijs betaald – 
een offer dat haat en kwaad een halt toe roept, een geschenk dat voor eeuwig verzoening 
brengt. Denk er eens rustig over na en laat die woorden van Paulus niet wegsterven: '…en wees
dankbaar.'

Jaren geleden was ik een week in Ethiopië. De armoedige ellende die ik daar zag heeft mijn blik
op mijn eigen leefwereld en persoonlijke omstandigheden ingrijpend veranderd. Mijn 
‘problemen’ verdwijnen in het niets bij de uitdagingen van zoveel mensen die in veel 
zwaardere situaties moeten zien te overleven. Daarmee zeg ik niet dat mijn leven niet 
moeizaam of uitdagend kan zijn (dat is het soms wel), maar er is heel veel aanleiding om 
bovenal erg dankbaar te zijn. En Paulus, de man die ons deze opdracht geeft, had het zeker niet
gemakkelijk. We mogen zijn woorden daarom in onze oren knopen en tot ons hart laten 
spreken. Ik denk namelijk dat die dankbaarheid de brandstof is van de vrede die daar mag 
heersen.

Om over na te denken
Klachtenlijstjes zijn gauw gevuld. Maar neem nu eens de tijd om een opsomming te maken met
alle dingen waar je dankbaar voor mag zijn. Kijk naar de grote en naar de ‘kleine’ dingen (die 
laatste categorie is niet onbelangrijk!). Een focus op dankbaarheid is zoveel heilzamer voor 
onze ziel dan aandacht voor kritiek en geklaag. Juist als je verdrietig bent, juist als je zorgen 
hebt: benoem waar je dankbaar voor mag zijn en vertrouw op Gods genadige goedheid voor al 
het overige.

Toon je dankbaarheid op creatieve wijze en laat anderen daarin delen.

Gebed
Dank U, Heer!

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Kolossenzen-3:15


zaterdag 11 mei 2019

Afgelopen zondag sprak Wigle Tamboer over Kolossenzen 3:12-15 (NBV). 
Titel van de overdenking: zoals de Heer u vergeven heeft...

De verzen 12 en 13 luiden: Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en Hij u 
liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid
en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals
de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. 

Aansluitend op Goede Vrijdag en Pasen en deze zondag van 5 mei Bevrijdingsdag, ging Wigle in 
op het centrale christelijke thema van Vergeving. Hij deed dat aan de hand van Kolossenzen 3, 
waarin gesproken wordt over het verlost zijn van het oude leven en het opgewekt zijn met 
Christus (Pasen) tot een nieuw leven waar we de dingen van boven en van Christus zoeken. 

Wat opvalt is dat ons gedeelte in algemene zin spreekt over het grote contrast tussen het oude 
leven waarvan we bevrijd zijn en het nieuwe leven waartoe we bevrijd zijn. Juist in het 
praktijkvoorbeeld van vergeven wordt Christus ons als bron en voorbeeld genoemd:
zoals de Heer u vergeven heeft...

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

In De Meerkerk is Geraakt & Geroepen een bekend begrip geworden. We vinden dat ook terug 
in de formulering van onze missie (zie achterzijde van papieren versie van de Preek door de 
Week). Als we dat invullen in het kader van vergeving: 
In hoeverre ben jij gegrepen door de vergeving die je van Christus hebt mogen ontvangen en in
hoeverre voel je je geroepen om zelf anderen te vergeven? 
In welke gevallen ervaar je vergeven als moeilijk of te moeilijk? Hoe ga je daarmee om?

Wat uit Kolossenzen 3 kan jou helpen bij het schenken van vergeving?

***
Morgen spreekt Remy Splinter over Johannes 3:1-15. 
Titel van de overdenking: Opnieuw geboren worden. 

GELOVEN BEGINT THUIS

Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en 
jongeren van morgen, 12 mei 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 verloren schaap (Lukas 15:4-7)
Kleuters: De verschijning van Jezus aan het meer van Tiberias (Johannes 21)
Onderbouw: Luisteren naar Jezus (Lukas 10:38-42)
Bovenbouw: Jozef in Egypte (Genesis 41:33-57)
X-pact: Girl power (Esther)

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-3:1-15
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Ester-1
http://33-57https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis-41:33-57
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-10:38-42
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-15:4-7
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Kolossenzen-3
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Kolossenzen-3:12-15


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: 
Bennebroekerweg 517 
2132 MD 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.


