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maandag 20 mei 2019 

Bewogenheid zonder burnout

Ga met God

“Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat 
is het grootste en 1ste gebod. Het 2de is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee 
geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.” (Matteüs 22:37-40)

Onlangs maakte ik een foute verkeersinschatting. Door de reactie van de bumperklever kreeg ik
niet de indruk dat er toen sprake was van enige bewogenheid of mildheid van zijn kant. Helaas 
pakte hij niet de kans om iets van Gods hart te laten zien... Het zette me wel aan het denken. 
Ten eerste: zou die man zelf nooit een fout hebben gemaakt? Maar ook, een veel betere vraag: 
hoe reageer ik op fouten van een ander? Is er in mij iets van de bewogenheid van Jezus te vin-
den als ik hen niet mag, mensen zelf fouten maken, er sprake is van 'eigen schuld, dikke bult'? 

Bewogenheid voor de ander, Evert Jan Ouweneel sprak er zondag over. Niet vreemd dat de 
lezingen over liefde gingen. Onmisbaar bij bewogenheid. Maar het is een kunst (en absoluut 
geen kunstje) om zó te kijken dat mensen niet irritatie en aversie oproepen maar juist onze 
liefde en waardering. Zien dat ook die mens kostbaar is, heeft soms kijken met geestelijke ogen 
nodig, de ogen van God, die ook hem/haar/hen maakte en dicht bij Zich wil hebben. 

Een waar verhaal: een voorgangersgezin in een land dat staat op de ranglijst van vervolgde 
christenen moet 3 à 4 keer per jaar verhuizen om aan geweld te ontkomen. (Ze hebben alleen 
bedden en 2 stoeltjes omdat meer lastig is bij verhuizen!) De voorganger is voor de ogen van 
zijn gezin in elkaar geslagen en gestoken. Toch willen ze, ondanks dat de bedreigingen aanhou-
den, de reddende boodschap blijven doorgeven. Als hem de vraag wordt gesteld hoe hij het 
volhoudt om van zijn bedreigers te houden, antwoordt hij: “Vanuit mezelf is dat onmogelijk, 
maar als je niet van bepaalde mensen houdt, kun je toch minimaal voor hen bidden...” 

Toen Jezus bewogen naar Jeruzalem keek (Lukas 19:41-44), zag Hij niet alleen maar Hem 
welgezinde mensen. Hij zag mensen die een 'Hosanna voor de koning' hadden geroepen, maar 
ook mensen die 'Aan het kruis met Hem' zouden schreeuwen. En ja, wie van die twee zou méér
bewogenheid nodig hebben? 
Als je voor God wilt gaan, kun je niet beter beginnen dan mèt God. Met Jezus als voorbeeld, 
waarbij niet onze eigen oplossingen het doel zijn ('Heer, kunt U ze niet aanpakken?!'), maar 
waarin onze en Gods bewogenheid wordt aangesproken. Het gaat uiteindelijk om Zijn wil, Zijn 
Koninkrijk.. Over God en Zijn Koninkrijk gesproken: in Jakobus 3:17 wordt een aantal 
eigenschappen genoemd die van 'boven' zijn: zuiver, vredelievend, mild, meegaand; rijk aan 
ontferming, onpartijdig, oprecht. Nou, daar kunnen we wel wat mee... 

Om over na te denken 
Nadat de vervolgde voorganger had gezegd dat hij tenminste voor hen kan bidden, voegde hij 
eraan toe: “Gaandeweg merk je dat je toch van hem/haar/hen gaat houden...” Even eerlijk: 
schrik je daarvan? Zie je dat als een 'waarschuwing' ('dat wil ik niet/kan ik niet') of een 
bemoediging (dat je niet hoeft te beginnen met vergeven maar dat God Zijn werk zal doen)?

Gebedssuggestie 
Heer, help me open te staan voor de bewogenheid die U in mij wilt zien.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Jakobus-3:17
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-19:41-44
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-22:37-40


dinsdag 21 mei 2019 

Bewogenheid zonder burnout

Bewogenheid, Jezus' liefde in actie

“Wie van deze drie denkt u dat de naaste is geweest van hem die in de handen van de rovers 
gevallen was?” En Hij zei: “Degene die hem barmhartigheid bewezen heeft.” (Lukas 10:36,37a)

In mijn wekelijkse wandelgroep stelde iemand mij eens de vraag: “Jij bent gelovig he, maar 
waar ik het meest moeite mee heb is waarom jouw God zoveel lijden toelaat.” Even zei ik niets 
om de vraag tot me door te laten dringen, was het ook niet mijn vraag? God en het lijden in 
deze wereld, denk niet dat ik deze vraag in dit A5-je oplos, daar is het probleem te complex 
voor. De vraag hield me wel bezig bij het voorbereiden van het thema van de preek: 
bewogenheid. Is God wel zo onverschillig t.o.v. het leed in de wereld? En komen we in Jezus 
niet een heel andere God tegen, juist iemand die bewogen is met het menselijke leed. Er zijn 
talloze plaatsen waar beschreven staat dat Jezus bewogen was, met innerlijke ontferming. 
Denk maar eens aan de confrontatie met de dood van Lazarus en de jongeling te Kaïn. Jezus, 
weende … en Hij handelde, verloste hen uit de dood.

In bovenstaande bijbeltekst speelt zich de confrontatie met de wetgeleerde af. Hij kent de wet 
en daagt Jezus uit met de vraag: “Wie is mijn naaste?” Geloven is niet alleen kennis hebben 
van, maar moet ook te zien zijn in je daden. Daden die voortkomen uit je hart, je diepe 
drijfveren van waaruit je iets doet.

Dan vertelt Jezus hem de bekende gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Ik haal er enkele 
punten uit. In vers 33 zien we de diepe motivatie van de Samaritaan: 'en toen hij hem zag, was 
hij met innerlijke ontferming bewogen.' Zijn beweegreden om te helpen was zijn bewogenheid. 
Sommige commentaren zien een gelijkenis met Jezus, ook wij liggen daar 'berooid' langs de 
weg en zijn op Gods ontferming aangewezen. Zou de wetgeleerde, die Jezus wilde beproeven 
juist omdat hij beweerde God te zijn en dus ook zijn liefde vroeg, hier wel oog voor hebben 
gehad? 

Het tweede wat opvalt: hij is gul in zijn hulp aan de berooide man en gaf de waard 2 
penningen, beloofde zelfs als dat te weinig was hij bij zijn terugtocht bij zou betalen. Is dit de 
tweede mijl gaan? (Matteüs 5:41) Vaak willen we onze grenzen aangeven, en dat is goed, maar 
hoe snel kan het ook niet een uitweg zijn om je niet langer te verdiepen in de nood van de 
ander? Cijferen we ons zelf nog weg? Pastor Tim Keller zegt: “Barmhartigheid bestaat uit 
spontaan overvloedige liefde die voortkomt uit de ervaring van de genade van God.” *

Jezus' barmhartigheid gaat uit naar de Samaritaan en de jood; niet in het houden van de wet 
maar in het volgen van Jezus ligt het geheim van het christelijk leven.

Gebedssuggestie
Wie is jouw naaste? Neem de tijd om na te denken wat voor haar/hem/hen te bidden.

*T. Keller in : Geroepen tot barmhartigheid. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-5:41
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-10:33
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-10:36-37


woensdag 22 mei 2019 

Bewogenheid zonder burnout

Heerser over alle dingen 

“Ik ben de Heer, de God van al wat leeft. Niets is onmogelijk voor Mij.” (Jeremia 32:27)

Ken je dat? Je bent bewogen en wilt iets voor een ander betekenen. Met gemak kun je een 
flink aantal teksten in de Bijbel aanwijzen die je aansporen om aan een ander te denken. Jezus 
zelf benoemt het als Hij een samenvatting van de wet geeft: ‘heb uw naaste lief als uzelf’. 
Sommige teksten gaan nog verder door te stellen dat je een ander uitnemender moet achten 
dan jezelf. Aan de slag dus. Maar waar moet je beginnen? 

Het antwoord is even simpel als ingewikkeld: Bij God. Van de tips die Evert Jan Ouweneel 
afgelopen zondag gaf, spraken deze mij het meeste aan: ‘Laat los’ en ‘zoek het grote’. Ik moest 
denken aan het lied ‘Heerser over alle dingen’. Zijn almacht wordt bezongen en het is duidelijk 
dat God het overzicht houdt. ‘Eeuwen komen, eeuwen gaan. Voor altijd blijft Uw trouw 
bestaan. Uw naam weerklinkt in het heelal. Die was en is en komen zal’. Hij is er altijd al 
geweest en zal er altijd zijn. 

Maar waarom is dat simpele beginnen bij God dan zo ingewikkeld? Ik denk omdat wij meestal 
beginnen bij onszelf. En daar gaat het mis. De Bijbel maakt duidelijk dat God de leidraad is van 
deze wereld én van ons leven. De samenvatting van de wet die Jezus in Matteüs 22 geeft, 
begint met: ‘Heb de Heer, uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw 
verstand. Dat is het grootste en eerste gebod’. En al veel eerder zei Jezus tegen zijn discipelen: 
“Zoek liever eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, dan zullen die andere dingen je 
erbij gegeven worden.” (Matteüs 6:33) Wat al die andere dingen zijn, lees je ook in dit 
hoofdstuk. 

Om mezelf te helpen eerst het Koninkrijk van God te zoeken, maak ik iedere morgen van mijn 
handen een soort kommetje. ‘Heer, ik kom met lege handen en heb U niets anders te bieden 
dan wat ik van U heb gekregen. Wilt U mij gebruiken en mijn handen vullen met wat ik vandaag
voor een ander mag betekenen. In Uw naam’. Probeer zelf ook maar eens om je dag te starten 
en alles te verwachten van Hem. En kijk aan het einde van de dag terug op wat God je heeft 
gegeven. 

Gebed
Neem mijn leven, laat het Heer, toegewijd zijn aan uw eer. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-6:33
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-22:37-40
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Jeremia-32:27


donderdag 23 mei 2019 

Bewogenheid zonder burnout

Geduldig afwachten en blijven vertrouwen

Als u zich buigt onder de sterke hand van God, zal Hij u oprichten als Hij vindt dat de tijd 
daarvoor gekomen is. Geef al uw zorgen en problemen over aan God, want Hij houdt van u en 
zorgt voor u. (1 Petrus 5:6,7 Het Boek).

Als het even niet meer gaat is het mooi te merken dat er mensen zijn die het voor je opnemen 
of die (een deel van) de last van je schouders halen. Soms heb je geen keuze en moet je dit 
laten gebeuren – ik spreek uit ervaring.

Buigen onder de sterke hand van God… Dat roept misschien eerst een beeld op van een 
hemelse onderdrukker die je hardhandig dwingt te knielen. Maar dat is niet in 
overeenstemming met het karakter van God – Hij die zoveel vrijheid geeft, zelfs wanneer we 
tegen Hem kiezen. Ik denk dat je als kwetsbaar mens naar God mag opzien in de wetenschap 
dat Hij eeuwig is, het overzicht behoudt en nooit kracht of wijsheid tekortkomt. Het is niet 
moeilijk om te buigen voor een liefdevolle God die je laat voelen dat je niet sterk genoeg bent 
om zonder Hem door te gaan. 

Dat het beeld van de sterke hand van God niet onderdrukkend opgevat moet worden blijkt ook 
wel uit wat erop deze woorden volgt: Hij zal je oprichten, te Zijner tijd – letterlijk – als Hij vindt 
dat de tijd ervoor gekomen is. 

Het geduldig afwachten, het vertrouwen blijven behouden, dat is de kunst in een periode van 
moeite en zorgen. Je wilt het liefst zo snel mogelijk (en in eigen kracht) weer opstaan, maar dat 
heeft geen zin wanneer je dat nog niet kunt of wanneer de omstandigheden daar nog niet rijp 
voor zijn.

Vooral als je een gepassioneerd mens bent, vol ijver en levenslust, dan is het zwaar om stilgezet
te worden. Je hebt op alle uitdagingen steeds hetzelfde antwoord gegeven: hard werken, en als
het nodig is – nóg harder werken. Totdat het niet meer gaat.

Dit is een tijd van genade. Een tijd van pas op de plaats. Een moeilijke tijd voor ongeduldige 
zielen en bevlogen geesten. Maar je ziel, geest en lichaam vormen een geheel – je kunt niet 
ongestraft de signalen negeren die je oproepen rust te nemen. Vertrouw, laat los.

Geef al uw zorgen en problemen over aan God, want Hij houdt van u en zorgt voor u. 

Gebed
Dank U. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Petrus-5:6-7


vrijdag 24 mei 2019 

Bewogenheid zonder burnout

Het verlangen van je hart

Zoek je geluk bij de Heer, 
Hij zal geven wat je hart verlangt.
(Psalm 37:4)

“Ik wil wel iets voor God en mijn medemensen doen, maar ik weet niet zo goed wat…”, is dat 
op dit moment een van jouw gedachten? Leg je vragen voor aan God, want Hij weet als geen 
ander wat goed voor jou en voor de mensen om je heen is. Maar ga ook rustig in gesprek met 
jezelf en stel daarbij deze vragen: Wat doe je graag? Waarin schep jij genoegen? Wat geeft jou 
een gevoel van tevredenheid?

Er zijn mensen die uit plichtsbesef, lievigheid of schuldgevoel allerlei taken op zich nemen. Het 
is natuurlijk mooi om de handen uit de mouwen te steken en soms moet je inderdaad dingen 
doen omdat ze nu eenmaal moeten gebeuren. De oude prediker geeft ons niet voor niets dit 
goede advies: ‘Doe wat je hand te doen vindt, doe het met volle inzet.’ (Prediker 9:10)

Maar wil je écht tot je recht komen? Wil je dingen doen die niet alleen maar energie kosten, 
maar ook energie en voldoening teruggeven? Dan heb je geluk! God is een goede Vader en 
geen slavendrijver. Hij heeft je vrijgekocht voor de allerhoogste prijs en Hij wil je gebruiken op 
een manier die past bij de mogelijkheden en talenten die Hij speciaal aan jou gegeven heeft. 

Moeder Theresa wist wat God van haar vroeg. Ze gaf zorg en liefde aan de allerarmsten in 
Calcutta. Ze raakte de mensen aan die door vrijwel iedereen op afstand werden gehouden. 
Iemand zei haar: “Ik zou dat werk voor geen miljoen willen doen.” Moeder Theresa 
antwoordde: “Ik ook niet.” 

In Psalm 37 worden twee groepen mensen tegenover elkaar geplaatst: mensen die de wil van 
God zoeken en mensen die kwaad doen en alleen hun eigen doelen nastreven. Het is mooi 
wanneer het verlangen van je hart is om het slechte te vermijden en datgene te doen wat God 
van je vraagt. En ik geloof vast en zeker dat God je tegemoet wil komen en je taken zal geven 
die bij je hartsverlangen passen. Misschien is dat zelfs wel werk waar anderen de neus voor 
ophalen.

Om over na te denken 
Waarom doe je wat je doet en wat is je hartsverlangen? Als je geduld moet opbrengen, zou dit 
dan voorbereidingstijd kunnen zijn?

Gebed 
God, maak me duidelijk wat U van mij persoonlijk vraagt. Ik ben bereid uw wil te doen.

(uit Psalmen to go, Woorden voor onderweg; Paul Abspoel, Ark Media)

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-37:4


zaterdag 25 mei 2019

Afgelopen zondag sprak Evert Jan Ouweneel over 'Bewogenheid zonder burnout'. 
Bijbellezingen: Matteüs 22: 35-40, 1 Korintiërs 13:1-13 

Liefhebben is een gebod, maar kun je wel op commando liefhebben? Evert Jan Ouweneel 
leerde ons dat de Bijbel niet oproept tot geforceerde gevoelens maar tot het disciplineren van 
onze zintuigen. “Wij mensen kunnen anderen (en gemeenschappen, dieren, organisaties, etc.) 
zó waarnemen dat zij onze irritatie en aversie oproepen, maar ook zó dat zij juist onze liefde en 
waardering oproepen. Het liefdegebod zegt ons: doe het laatste. Lang niet altijd gemakkelijk. Je
hebt er soms geestelijke ogen voor nodig om door de rauwe werkelijkheid heen te kijken en 
tóch iemands Godgegeven kwaliteiten en waardigheid te zien.”

Als je eenmaal zo naar de wereld kijkt, kun je over heel veel bewogen raken. Om daar niet aan 
onderdoor te gaan, maar er juist ontspannen mee om te gaan, gaf Evert Jan waardevolle tips 
aan de hand van de volgende onderwerpen: 1. Selecteer je bewogenheid, 2. Laat los, 3. Vier je 
eenzijdigheid (je hoeft niet alles te kunnen en (alleen) te doen), 4. Zoek het grote (God is de 
Heer voor wie niets onmogelijk is), 5 Vier het kleine (sta stil bij en wees dankbaar voor 
vorderingen, ook kleine verbeteringen en kleine overwinningen). 

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

Welke bewogenheid heeft God jou in het hart gelegd? Wat ráákt jou, wat houdt jou het meest 
en het diepst bezig? Waar kom je bijna niet van los? 
Wat uit de preek kan jou helpen er - ondanks de bewogenheid - ontspannen mee om te gaan?

Ervaar je dat het veel moeilijker is om bewogen te zijn met mensen die in de ogen van veel 
mensen eigenlijk geen medelijden verdienen? 
Kun je het opbrengen ook voor hen iets te betekenen? Hoe?
 

Veelzijdigheid is een gave die bewondering opwekt, maar begrijp je dat het net zo goed genade
is om niet alles te kunnen of alleen te hoeven doen? In welke samenwerkingsverbanden kun jij 
dingen bewerkstelligen? 

Zoek het grote en vier het kleine... Schrijf eens op hoe je daar invulling aan geeft/kan geven.
***
Morgen spreekt Peter Kos over Johannes 21:1-19. 
Titel van de overdenking: God wil jou gebruiken!

GELOVEN BEGINT THUIS

Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en 
jongeren van morgen, 26 mei 2019. 

Peuters: De twee zonen (Matteüs 21:28-31) 
Kleuters: Hemelvaart (Handelingen 1:1-11)
Onderbouw: De kostbare parel (Matteüs     13:45)
Bovenbouw: Voetwassing, wie is Jezus? (Johannes 13:1-17)
X-pact: David geroepen (1 Samuël 16)

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-13:1-17
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Samuel-16
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-13:45
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-1:1-11
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-21:28-31
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-21:1-19
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Korintiers-13:1-13
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-22:35-40


 

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.
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