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maandag 13 mei 2019 

Opnieuw geboren worden

Verborgen vragen van het hart

‘Rabbi,’ zei hij, ‘wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods 
hulp kan iemand de wondertekenen doen die U verricht.’ Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: 
alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ (Johannes 3:2,3)

Nikodemus, een van de Joodse leiders, komt in de nacht naar Jezus toe. Gewoonlijk slapen 
mensen dan, maar Nikodemus kon kennelijk de slaap niet vatten. Of ging hij in het donker bij 
Jezus langs om niet publiekelijk met Hem gezien te worden? 
Hoe dan ook. Ik ga ervan uit dat de Heer de vriendelijkheid Zelve is, maar zelf zou ik humeurig 
gereageerd hebben op dit nachtelijke bezoek: “Nikodemus, ik weet dat je een belangrijk 
persoon bent, maar zou je misschien overdag kunnen langskomen zodat ik ook van een 
normale nachtrust kan genieten?”

Met zijn openingswoorden spreekt Nikodemus zijn geloof in Jezus uit. Zonder dralen maakt hij 
duidelijk dat hij weet dat Jezus door God zelf gezonden is en dat zijn wonderkracht ook van de 
Allerhoogste komt. Geen verkeerde openingszet. Daarna volgt Jezus’ reactie: ‘‘Waarachtig, Ik 
verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.”
Welke vraag wordt hier beantwoord? Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat Jezus een vraag 
beantwoordde die diep in het hart van Nikodemus leefde. Misschien wel onbewust leefde!

Ik moet denken aan de ontmoeting van Jezus met Natanaël – twee hoofdstukken hiervoor. Hier
is het Jezus die het gesprek opent…
Jezus zag Natanaël aankomen en zei: 'Dat is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog.' 
'Waar kent U mij van?' vroeg Natanaël. Jezus antwoordde: 'Ik had je al gezien voordat Filippus 
je riep, toen je onder de vijgenboom zat.' 'Rabbi, U bent de Zoon van God, U bent de koning van
Israël!' zei Natanaël. (Johannes 1:47-49)

Om over na te denken
Beide dialogen geven voldoende informatie voor uitgebreide bijbelstudies. Daar ontbreekt hier 
de ruimte voor. Maar leer deze les: Jezus kent jou en weet exact wat er in je hart leeft. Val Hem 
lastig met je vragen, zelfs als het eigenlijk tijd is om te slapen.

Gebed
Heer, U weet wie ik ben. U kent de verborgen vragen van mijn hart. Soms weet ik niet eens hoe
ik ze moet stellen! Maar U kent mij volkomen en uw Geest spreekt voor mij met ‘woordloze 
zuchten’ *. 
* Romeinen 8:26

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen-8:26
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-1:47-49
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-3:2-3


dinsdag 14 mei 2019 

Opnieuw geboren worden

Opkijken voor het leven

“De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog 
geheven heeft, opdat iedereen die gelooft, in Hem eeuwig leven heeft.” (Johannes 3:14-15)

“Wanneer u de Mensenzoon hoog verheven hebt, dan zult u weten dat Ik het ben, en dat Ik 
niets uit mijzelf doe, maar over deze dingen spreek zoals de Vader het mij geleerd heeft.” 
(Johannes 8:28)

Toen het volk Israël in de woestijn leefde, ongeduldig werd en klaagde dat ze geen brood en 
water meer hadden, stuurde God giftige slangen op hen af, waardoor vele Israëlieten stierven. 
Ze kregen spijt, gaven toe dat ze gezondigd hadden en vroegen aan Mozes of hij God wilde 
vragen om hen van de slangen te verlossen. In opdracht van God maakte Mozes een koperen 
slang vast op een stok. Iedereen die door een slang gebeten was en opkeek naar de koperen 
slang bleef in leven (Numeri 21:4-9). 

Er was genezing voor het volk Israël, ondanks dat ze gezondigd hadden. Ze moesten eerst 
opkijken naar de koperen slang om genezing te ontvangen en als ze dat deden, bleven ze in 
leven. Ondanks dat de Israëlieten al zo vaak de fout in waren gegaan, bracht God genezing en 
leven. 

In Johannes 8 lezen we dat Jezus zelf een vergelijking maakt tussen Hemzelf en de koperen 
slang. De Mensenzoon moet hoog verheven worden en iedereen die gelooft, iedereen die 
opkijkt naar Hem, ontvangt eeuwig leven. In Openbaring 21:5 kunnen we lezen dat Jezus 
hoogverheven is en op de troon zit (Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak Ik nieuw!’). Jezus 
maakt zelfs alles nieuw. 

Als we terugkijken op de overdenking van afgelopen zondag, waar we hebben nagedacht over 
opnieuw geboren worden, is het eerste wat we mogen doen om vernieuwd te worden: 
opkijken naar Jezus. Als we naar Hem opkijken en Hem aannemen als onze Verlosser en Heer, 
ontvangen we het leven. Ondanks alles wat we verkeerd gedaan hebben, maakt Jezus ons 
nieuw. 

Om over na te denken
Waar denk je aan als Jezus zegt dat Hij alles nieuw maakt? 
Heb je een specifiek onderdeel in je leven waar je verlangt naar vernieuwing?

Gebedssuggestie
Heer Jezus, zoals de Israëlieten opkeken naar de koperen slang en leven ontvingen, zo wil ik 
opkijken naar U en het leven ontvangen. Wilt u mij vernieuwen. Amen. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Openbaring-21:5
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Numeri-21:4-9
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-8:28
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-3:14-15


woensdag 15 mei 2019 

Opnieuw geboren worden

Door de Geest doordrenkt of... God erbij...? 

Hij (Johannes de Doper) verkondigde: “Na mij komt iemand die meer vermag dan ik (…) Ik heb 
jullie gedoopt met water, maar Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest.” (Markus 1: 8) 

Dopen is óndergaan. Ik denk dan aan volledig, zoals eens 'de kennis van de Heer de aarde zal 
vervullen, zoals het water de bodem van de zee bedekt' (Jesaja 11:9). Daar mogen we naar 
uitzien, wat een dag zal dat zijn! Dit kwam me te binnen bij het nadenken over wedergeboorte,
ofwel opnieuw geboren worden/zijn. Wedergeboorte houdt geen aangepast 'netjes' leven in, 
maar nieuw, ánder leven. Waarbij het geestelijke (God is Geest) het uitgangspunt is en niet het 
materiële waar we als mensen ons zo naar kunnen uitstrekken of zorgen over kunnen hebben. 
In 1 Korintiërs 2:12-16 lezen we o.a. Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar 
de Geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft 
geschonken. Daarover spreken wij, niet op een manier die ons door menselijke wijsheid is 
geleerd, maar zoals de Geest het ons leert: wij verklaren het geestelijke met het geestelijke.

In Johannes 3:7 lezen we dat Jezus zei: “Wees niet verbaasd dat Ik zei dat jullie allemaal 
opnieuw geboren moeten worden.” Allemáál... het geldt dus ook voor jou en mij, hoe we ook 
staan in het geloof en hoe anderen ook over ons denken. Geloven dat er een God is, is één, 
maar je leven door Zijn Geest laten doordrenken, is nog wat anders. De gezindheid (de 
gedachten) van Christus, zou je kunnen zeggen. Wie wil dat niet?! Maar eerlijk is eerlijk: is het 
niet een uitdaging om standaard altijd te leven als een wedergeborene, te midden van alles 
wat er speelt en wat zich probeert op te dringen in ons leven? Zelfs grootheden als Petrus en 
Paulus kenden hun moeiten daarin. Van Petrus is bekend dat hij het ene moment het door God 
geopenbaarde woord verkondigt (“U bent de Messias, Zoon van de levende God”) en even later
opkomt voor wat het verstand en het gevoel hem ingeeft. (Matteüs 16:17, 22) 
En Paulus zegt in Romeinen 8:15: 'Wat ik doe, doorzie ik niet, want ik doe niet wat ik wil, ik doe 
juist wat ik haat.' Het komt me helaas bekend voor. Het is van alle tijden en van alle (?) 
mensen. Daarom is het nodig om zo dicht mogelijk bij God te blijven, je door zijn Geest te laten 
doordrenken. Zodat de beslissingen die je te nemen hebt daardoor ook altijd zullen worden 
beïnvloed en Gods Geest zullen ademen. In de allereerste Psalm lezen we o.a. 1. Gelukkig de 
mens (…) die 2 vreugde vindt in de wet van de Heer en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. 3 
Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren 
verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei.

Om over na te denken
In de titel staat 'God erbij'; dat kun je opvatten als dat God er altijd bij is òf als dat we God erbij 
hebben - naast al het andere - voor als het ons uitkomt. Wat komt bij deze gedachte bij jou 
naar boven? Hoe voed jij je met Gods Geest en 'het nieuwe leven'?

Gebed
Dank U, Heer, voor de doop in water en geest die U aanbiedt, waardoor we opnieuw geboren 
kunnen worden. Moge dat nieuwe leven een bron van zegen zijn voor onszelf maar zeker ook 
voor de mensen om ons heen en tot eer van U. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-1:1-3
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen-8:15
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-16:17-22
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-3:7
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Korintiers-2:12-16
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Jesaja-11:9
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Marcus-1:8


donderdag 16 mei 2019 

Opnieuw geboren worden

De rozengeur en maneschijn mag later komen

In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. 
Op het moment dat Hij uit het water omhoogkwam, zag Hij de hemel openscheuren en de 
Geest als een duif op zich neerdalen, en er klonk een stem uit de hemel: “Jij bent mijn geliefde 
Zoon, in Jou vind Ik vreugde..” Meteen daarna dreef de Geest Hem de woestijn in. Veertig 
dagen bleef Hij in de woestijn, waar Hij door satan op de proef werd gesteld. (Markus 1: 9-13a)

Zondag spraken we over opnieuw geboren worden, eigenlijk: 'van boven geboren worden'. 
Deze 'wedergeboorte' is uit de Geest, Goddelijk. En waar we eens het aardse lichaam moeten 
afleggen of achterlaten, is het de Geest die eeuwig Leven geeft, we lezen het onder andere in 
Romeinen 8:10-14: Als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, 
maar de Geest schenkt u leven, omdat u door God als rechtvaardigen bent aangenomen. Want 
als de Geest van Hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal Hij die Christus heeft
opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeft. Broeders en 
zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. Als u dat wel doet, zult u 
zeker sterven. Als u echter uw zondige wil doodt door de Geest, zult u leven. Allen die door de 
Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. 

Alle reden voor een feest dus als Gods Geest in je komt wonen en je door het opnieuw geboren
worden, deel wordt van Zijn Koninkrijk. Je bent nog niet in het hemels Koninkrijk, maar bent er 
wel deel van, sterker: het is in je komen wonen. Je kunt er vanuit leven!
Maar we zijn er nog niet. We leven te midden van allerlei omstandigheden waar de 
aanwezigheid van God vaak niet duidelijk te zien is. Bij Jezus' doop lezen we dat de Geest op 
Jezus neerdaalt en de Vader laat merken dat Jezus zijn geliefde Zoon is. Maar dan... leidt de 
Geest Jezus de woestijn in! Waar Hij veertig dagen door satan op de proef wordt gesteld...

De Geest en Jezus weten beter dan wie ook hoe moeilijk het voor ons kan zijn om doorlopend 
'geestelijk (met God) te leven' temidden van aardse omstandigheden, verleidingen en tegen-
stand. Ik kan me voorstellen dat daarom een periode van bezinning en vasten werd ingelast. 
Om zich voor te bereiden en toe te leggen op het geestelijke en tijd te nemen (en beproefd te 
worden) om de juiste volgorde van leven vast te stellen: eerst het geestelijke (denk aan God), 
dan het aardse (denk aan de mens). Dat is ook het beste voor de mens. 
Toen ik onlangs een periode van vasten afsloot, kreeg ik een mail toegestuurd met deze 
boodschap: 'Dank God dat Christus in jou leeft, dat de wereld niet langer je thuis is, maar dat je
een nieuw thuis hebt gekregen in zijn nabijheid. Nu al. En in de eeuwigheid.' 
Ik had het niet passender kunnen verzinnen.

Gebedssuggestie
Heer, U gaat mij alles teboven. U eerst, dan het andere. Dank voor uw Heilige Geest die mij het 
nieuwe leven heeft aangeboden/gegeven. Help me daarin te blijven staan en te blijven gaan, 
wat er ook speelt. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen-8:10-14
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Marcus-1:9-13


vrijdag 17 mei 2019 

Opnieuw geboren worden

Een andere werkelijkheid

U weefde mij in de schoot van mijn moeder, U deed mij ontstaan.
Ik dank U, want het is een wonder zoals ik ben gemaakt.
Alles wat U maakt, is een wonder. Dat besef ik heel goed.
Ik was voor U niet verborgen toen ik in dat duister groeide,
als in het binnenste van de aarde.
(Psalm 139:13-15, GNB96)

De manier waarop David schrijft over de wording van een nieuw mens spreekt tot de 
verbeelding. Niet zelden kom je teksten uit Psalm 139 tegen op een geboortekaartje. Dit 
tekstgedeelte is niet alleen prachtig door de poëtische schrijfstijl. Het allermooist is dat de 
verwondering over een nog niet geboren schepping leidt tot bewondering van de Schepper van
dit nieuwe leven. David vond het ontstaan van een mens niet gewoon. Het was niet minder dan
een wonder.

In de preek van afgelopen zondag hoorden we over een gesprek tussen Jezus en Nicodemus. 
Jezus heeft het met deze belangrijke Farizeeër over een nóg wonderlijker geboorte.
“Ik verzeker u”, antwoordde Jezus, “niemand kan het koninkrijk van God binnenkomen, als hij 
niet geboren wordt uit water en Geest.” (Johannes 3:5, GNB96). 
Hoe geleerd Nicodemus ook was, hij leek het maar moeilijk te kunnen bevatten. Gelukkig 
hebben wij in onze tijd naast het Oude Testament ook het Nieuwe Testament ter beschikking. 
Door uitspraken van Jezus en uitleg van bijvoorbeeld Paulus wordt deze andere werkelijkheid 
steeds duidelijker voor ons. Een tekst die dit wonder voor mij persoonlijk op een duidelijke 
manier weergeeft is van Paulus:
Want wie één is geworden met Christus, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het 
nieuwe is gekomen. (2 Korintiërs 5:17, GNB96)

Vorige week werd ik geraakt door het bericht van overlijden van zangeres Kinga Bán. Al zeven 
jaar leed zij aan borstkanker. Wat mij zo trof, was dat haar laatste jaren niet in het teken 
stonden van het voorbijgaande 'oude' leven, maar van het al begonnen 'nieuwe' leven. Tot de 
laatste dagen van haar leven hier op aarde bleef zij zingen over haar Schepper. In haar 
overlijdensbericht getuigt zij van die andere werkelijkheid:
“De stad bruist, de mensen zingen. Een feest als nooit tevoren. Dan klinkt mijn naam, mijn 
nieuwe naam. Ik ben opnieuw geboren.”

Om over na te denken
Lees de bovenstaande verzen uit Psalm 139 eens met die andere geboorte, uit water en Geest, 
in gedachte. Waarover kun jij je dan verwonderen?

Gebedssuggestie
Ik loof U voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel. (Psalm 139 vers 14, NBV) 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-139:14
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Korintiers-5:17
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-3:5
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-139:13-15


zaterdag 18 mei 2019

Afgelopen zondag sprak Remy Splinter over Johannes 3:1-15 (NBV). 
Titel van de overdenking: Opnieuw geboren worden.
Tijdens de diensten op deze Moederdag werden kinderen aan God opgedragen.

Het verhaal van Nicodemus laat niet alleen zien dat hij het geestelijke opnieuw geboren 
worden niet begreep, maar ook dat die 'wedergeboorte' niet alleen nodig is voor de (nog) 
'zwakken' maar net zo goed ook voor de 'groten in geloof' zoals Nicodemus gezien werd. 
Door ons te focussen op het niet-begrijpen van Nicodemus lopen we het gevaar de woorden 
van Jezus te missen terwijl die natuurlijk de bedoeling waren voor de verslaglegging. We lazen 
in het bijbelgedeelte o.a. dat Jezus zegt:
Alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het Koninkrijk van God zien; 
Niemand kan het Koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. 
Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. 
Wees niet verbaasd dat Ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden.

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

Wat komt bij jou naar boven bij wedergeboorte?

Als je wedergeboren bent, kun je aangeven wat de verschillen zijn tussen je oude en je nieuwe 
leven? 

Het kan - temidden van alles wat in een mensenleven speelt - een uitdaging zijn om altijd te 
leven vanuit je nieuwe leven als wedergeboren mens. Hoe onderhoud en voed jij dat nieuwe 
leven? 

Als je verlangt naar meer van de Geest, hoe strek je je daarnaar uit?

***
Morgen spreekt Evert Jan Ouweneel over Bewogenheid zonder burnout. 
Bijbellezingen: Matteüs 22: 35-40, 1 Korintiërs 13:1-13 (beide NBV)

GELOVEN BEGINT THUIS

Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en 
jongeren van morgen, 19 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 huis op de rots (Matteüs 7:24-27) 
Kleuters: Gods wil doen (Efeziërs 3:16-17)
Onderbouw: Jezus volgen (Psalm 86:10)
Bovenbouw: Jozef en zijn broers (Genesis 44:18-45:8)
X-pact: Samuël geroepen (1 Samuël 3)
  

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Korintiers-13
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-22:35-40
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Samuel-3
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis-44:18
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-86:10
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Efeziers-3:16-17
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-7:24-27
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-3:1-15


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.


