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maandag 1 juli 2019 

Vervuld worden met de Heilige Geest 
 

Ik heb je lief!

Wees niet bang, want Ik zal je vrijkopen, Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij! 
(Jesaja 43:1)

Vorige week sprak ik op de jaarafsluiting van De Meerkerk met een vrouw die vorige week 
zondag lid was geworden. Ze liet me een foto zien waarop zij brood aanreikte tijdens het 
Avondmaal dat toen ook gevierd werd. “Ieder persoon die langsliep en een stukje brood pakte 
keek ik in de ogen. Alsjeblieft, neem maar. Ik voelde me bijna verliefd”, zo vertelde ze. 

Ik nam de tekst die Jurjen ten Brinke afgelopen zondag in zijn overdenking las er nog een keer 
bij en meteen viel het me op. Het woordje ‘liefhebben’ staat wel een stuk of 6/7 keer genoemd
(zie Johannes 14:15-26). Het hele stuk gaat over hoe Jezus ons liefheeft en hoe dat beantwoord
wordt door ons, met liefhebben. Blader je wat terug of wat verder, dan gaat het eigenlijk steeds
over ditzelfde thema: liefhebben. Johannes maakt duidelijk waar het God en Jezus om te doen 
is: een innige relatie met jou en met mij. 

In het Bijbelgedeelte van de overdenking van zondag gaat het ook over de Heilige Geest. Dat is 
Gods Geest die in jou woont. In vers 23 staat het zelfs zo: ‘mijn Vader en Ik zullen bij hem 
komen en bij hem wonen’. 
Het is me een hele geruststelling als ik dit zo lees. Want een innige band onderhouden met 
iemand die niet in de buurt is, dat lijkt me ondoenlijk. En God wist dat natuurlijk ook. Hij is per 
slot van rekening je Maker. In Johannes 14 wordt duidelijk hoe God dit geregeld heeft. De 
Heilige Geest is altijd bij je, verlaat je nooit, helpt je altijd, bij alles wat je doet. Hij is God en 
Jezus tegelijk die samen bij je komen wonen. Dat is de manier waarop je een innige band met 
een nabije God kunt krijgen. 

Een volgeling zijn van Jezus is gebaseerd op liefhebben. God nam daarin het voortouw. Hij had 
jou als eerste lief. Het wederzijdse begon met de komst van Jezus, Zijn dood en opstanding. Vrij 
van zonden ben je een begeerde woonplaats voor de Heilige Geest. De weg is vrij om Hem van 
harte lief te hebben en die Liefde aan te reiken aan anderen. Net als brood bij het Avondmaal. 

Gebed
Heer, dank U dat U mij liefheeft, er altijd bent en mij helpt, elke dag van mijn leven. Laat mij 
zien waar ik uw Liefde uit mag delen. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-14:15-26
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Jesaja-43:1


dinsdag 2 juli 2019 

Vervuld worden met de Heilige Geest 
 

Verder zonder Jezus?

“Nu ga Ik weg, naar Hem die Mij gezonden heeft, maar niemand van jullie vraagt: 'Waar gaat 
U naartoe?' Jullie zijn verdrietig, omdat Ik jullie dat gezegd heb. Werkelijk, het is goed voor 
jullie dat Ik ga, want als Ik niet ga zal de Pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als Ik weg 
ben, zal Ik Hem jullie zenden.” (Johannes 16:5-7)

Jezus kondigt zijn vertrek in duidelijke woorden aan. Het lijkt wel of de werkelijkheid 
desondanks niet tot zijn leerlingen doordringt. Niemand vraagt waar Jezus naartoe gaat, 
iedereen is nog te vol van eigen vertwijfeling en zorg. Misschien willen de leerlingen gewoon 
liever niets horen over Jezus’ naderende afscheid?

Plaatsmaken voor de pleitbezorger
Jezus weet precies waar Hij naartoe gaat: naar het huis van de Vader. Daarvandaan zal Hij zijn 
Geest naar de aarde zenden. De leerlingen kunnen op dat moment nog niet zien hoe dit ooit 
tot een betere situatie zou kunnen leiden. Wat moet er in ’s hemelsnaam gebeuren als Jezus er 
niet meer is? Hoe kan het ooit goed voor hen zijn dat Hij uit beeld verdwijnt?

Jezus wilde plaatsmaken voor de Pleitbezorger, een naam voor de heilige Geest- Gods onzicht-
bare aanwezigheid op aarde. Het is belangrijk om te begrijpen wat de taak van deze pleit-
bezorger zal zijn: de Geest van God zal opkomen voor de kinderen van God. Hij zal de gelovigen
beschermen en voor hen bij de Vader spreken met ‘woordloze zuchten’. (Romeinen 8:26)

Advocaat
Maar de Geest zal ook invloed hebben op de wereld, want Hij zal hun zonde aan het licht 
brengen. De Geest zal duidelijk maken dat Jezus teruggegaan is naar de plaats die Hem 
toekomt: aan de rechterhand van God de Vader. De Geest zal ook met overtuiging tonen dat de
tegenstander van God kansloos verslagen is. Jezus zegt over deze Geest: “Wanneer Hij komt zal
Hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is: zonde – dat ze niet in mij 
geloven, gerechtigheid – dat Ik naar de Vader ga en jullie Me niet meer zien, oordeel – dat de 
heerser over deze wereld is veroordeeld.” (Johannes 16:8-10)

God is groter dan ons hart
De woorden van Jezus zijn bedoeld als geruststelling, maar toch kun je behoorlijk ongerust 
worden als je Hem zo hoort spreken over zonde, gerechtigheid en oordeel. Staan we wel aan 
de goede kant als ons leven tegen het licht wordt gehouden en er een oordeel wordt 
uitgesproken over wie wij zijn en wat wij met ons leven hebben gedaan? Mag ik je geruststellen
met een paar mooie teksten? In Johannes 12:47 zegt Jezus: “Ik ben immers niet gekomen om 
over de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden.” In Romeinen 8:1 zegt Paulus: ‘Dus 
wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld’ en in 1 Johannes 3:20 staat deze 
geruststelling: ‘En zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart, Hij weet alles.’ 
Misschien blijft je onzeker of angstig. Ik raad je aan om dan Romeinen 8 en 1 Johannes 3 te 
lezen en te herlezen. Je bent vrijgekocht door Jezus – neem dat feit dankbaar in geloof aan. 

Gebedssuggestie Dank ...   

                                                      (Overdenking uit Jesus was a Fisherman’s Friend – Paul Abspoel - Ark Media)

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Johannes-3:20
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen-8:1
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-12:47
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-16:8-10
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-16:5-7


woensdag 3 juli 2019 

Vervuld worden met de Heilige Geest 

Vol is vol... 

“Als je Mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal Ik de Vader vragen jullie een andere 
Pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan Hem 
niet ontvangen, want ze ziet Hem niet en kent Hem niet. Jullie kennen Hem wel, want Hij woont
in jullie en zal in jullie blijven.” (Johannes 14:15-17)

Zondag sprak Jurjen ten Brinke in De Meerkerk over Vervuld worden met de (door Jezus 
beloofde) Heilige Geest. Een preek met veel om te onthouden, ik pikte er het volgende uit: de 
Heilige Geest is geen kracht maar een Persoon, 'een persoonlijke, Goddelijke bewoner van het 
hart van een christen'. Als je vervuld wordt met de Heilige Geest, zul je een onvoorstelbare 
goddelijke vreugde en kracht ervaren. Je leven verandert in het besef dat er een glorieus 
persoon permanent binnen de muren van jouw leven woont. Een glorieus persoon die niet zal 
stoppen voordat wij glorieus zijn. Die Geest is de Geest van de waarheid en is ook een 
Pleitbezorger. Hij wijst voortdurend naar Jezus die de eerste Pleitbezorger is. 

Veel om over te denken. Bijvoorbeeld over de onvoorstelbare vreugde en kracht die je zult 
ervaren in een met de Heilige Geest vervuld leven. Ik kan me goed voorstellen dat mensen zich 
daar wel naar willen uitstrekken: die vreugde en kracht wil ik ook! Het is heel verleidelijk om de
Heilige Geest te willen ontvangen om Zijn macht of kracht te krijgen, maar echt vervuld worden
van de Heilige Geest is anders: vol worden van de Heilige Geest in jou om wie Hij is en hoe Hij 
daardoor jou kan gebruiken en niet andersom. (zie Handelingen 8:5-24 over de magiër Simon) 

De Heilige Geest is een Persoon die door zijn Goddelijke liefde (en geduld!) in ons wil wonen en
ons in onze zwakte te hulp komt en bij de Vader voor ons pleit met onuitsprekelijke verzuch-
tingen (Romeinen 8:26). Net als de Vader en de Zoon geeft Hij niet op voordat het Godsplan tot
voleinding is gekomen. Ik denk dat bijna alle Preek door de Week-lezers wel een met de Geest 
vervuld leven willen. Maar hèbben we het ook? Is de persoon van de Heilige Geest leidend in 
ons? Aan mezelf wil ik het wel vragen: hoe welkom is de heilige Geest in mijn woning? Mag Hij 
er 100% zijn in alle kamers van mijn hart? En om met Jurjens voorbeeld van de logees te spre-
ken: Heb ik mijn huis opgeruimd en is alles aan kant voor een warm welkom waar Hij zich thuis 
en gewenst zal weten? O, het op orde maken kan Hij beter dan jij en ik, maar is het vreemd om 
te denken dat Hij liever niet uit alle macht begint voordat Hij ziet dat wij het ook echt willen? 

Om over na te denken
Mijn leven is vol. Geen probleem. Maar als mijn leven te vol is met van alles wat eigenlijk niet 
goed is of in de weg staat, hoe kan ik dan plaatsmaken voor de Heilige Geest? Want vol is vol, 
waar het een zit, kan het ander niet komen. Ik denk aan Bethlehem: Jezus, de Koning der 
Koningen en de Heer der Heren kreeg geen echte plek want vol is vol. Zelfs voor Hem gold dat. 
Gelukkig is dat voor God geen reden om te stoppen. Maar toch. Henk Binnendijk hoorde ik 
eens zeggen: Je zult dáár zijn wat Hij hier van je heeft kunnen maken. Hoe kijk jij daar 
tegenaan? Hoe maak jij ruimte voor de heilige Geest in je hart en in je leven?

Gebed Heilige Geest, ik besef dat ik meestal bid tot de Vader en de Zoon, op wie U altijd wijst, 
maar dank voor uw liefde, kracht, macht en betrokkenheid op mijn leven. Amen.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Romeinen-8:26
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-8:5-24
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-14:15-17


donderdag 4 juli 2019

Vervuld worden met de Heilige Geest 
 

Wie onderwijst ons?

“De Heilige Geest (…) die zal u in alles onderwijzen en in herinnering brengen alles wat Ik u 
gezegd heb.” (Johannes 14:26)

Afgelopen zondag sprak Jurjen ten Brinke over de vervulling met de Heilige Geest. Hij zei 
letterlijk: “Vervuld zijn door iemand is aan iemands lippen hangen en elk woord in je 
opnemen.” Waar laten wij ons door vullen, welke woorden nemen wij tot ons? En wat is nodig 
om de woorden van God te ontvangen? Welke hartsgesteldheid of voorbereiding moeten we 
treffen? Kunnen we Gods woord zomaar verstaan en wat is de rol van de Geest daarin?
Van ouds komt het woord van God tot ons via de prediker. In de vroegere Katholieke kerk werd 
de uitleg daarvan voorbehouden aan priesters. Wij mogen gelukkig allemaal zelf Gods woord 
tot ons nemen. Maar toch blijft het ook voor ons vaak een verborgen woord en is het lastig de 
kern te ontdekken.

Paulus schrijft hierover in de eerste Korinthe-brief. Er is verdeeldheid ontstaan in de gemeente. 
De een zei: “Ik ben van Paulus ”, een ander: “Ik ben van Apollos” en een derde: “Ik ben van 
Cephas.” Zo kwam de boodschapper centraal te staan en niet de boodschap. 
Persoonsverheerlijking van mensen in plaats van de eer aan God. 
Nee, zegt Paulus dan in 1 Korintiërs 2:10-15: 'wat wij verkondigen is geopenbaard door de 
Geest van God.' Tegenover de wijsheid van de wereld verkondigt Paulus de wijsheid van God: 
'Christus en die gekruisigd.' (1 Korintiërs 2:2)
Maar hij geeft ook een waarschuwing: 'Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat 
van de Geest komt, want voor hem is het dwaasheid.' (1 Korintiërs 2:14).
Zonder de Geest ligt er een bedekking op Gods woord, we kunnen het niet begrijpen. 

Ik las een mooi voorbeeld dat het wellicht kan verduidelijken. Iemand vergeleek het tot je 
nemen van Gods woord zonder de Heilige Geest als het eten van droge Brinta; je krijgt het niet 
door je keel. Pas als je er melk bij doet, kun je het naar binnen krijgen. Die melk is als het ware 
als de Heilige Geest.
Gods woord is voedzaam, gezondmakend, versterkend maar zonder de Heilige Geest kun je het 
niet tot je nemen. Je kunt bezig zijn met het woord zonder te groeien in je geloof. Je vragen zijn
veeleer gericht op het verwerven van kennis en niet op persoonlijke toepassing en groei.

Paulus zegt dan ook later in de brief: zet ons predikers niet op een voetstuk, want wij zijn 
dienaren van God en hebben meegewerkt aan het fundament. “Het is niet belangrijk wie plant 
of wie begiet, alleen God is belangrijk, want Hij doet groeien.” Wat een vertrouwen in het werk 
van God. Wij zijn tenslotte zijn tempel waarin de Heilige Geest woont, een bouwwerk om Gods 
grootheid te laten zien aan de wereld om ons heen.

Gebed
Heer, leer mij de boodschap te aanvaarden die U door uw Geest in mij geplant hebt.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Korintiers-2:14
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Korintiers-2:2
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Korintiers-2:10-15
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-14:26


vrijdag 5 juli 2019 

Vervuld worden met de Heilige Geest 

Versnippering

“Ik zeg u dus: Laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten.” 
(Galaten 5:16)

De Geest van God, onlosmakelijk deel van de Drie-eenheid met Vader en Zoon, ademt 
inspiratie en zin voor gemeenschap. De Geest is niet een windvlaagje, geen wazige nevel. De 
Geest van God wordt beschreven als een krachtig Persoon, met een wil, karakteristieken en 
emoties. Als gelovigen doen we onszelf enorm tekort wanneer we het werk van Gods Geest 
niet (her)kennen.

Het Woord van God – de verzameling heilige boeken van christenen – is samengesteld over een
aantal eeuwen door een diverse groep schrijvers. Elk van hen heeft een eigen toon, een 
specifieke stijl, onderwerp en doelgroep. Toch blaast door al die woorden Dezelfde Geest. En 
dat is veelzeggend: de adem van de Geest brengt woorden tot leven, maar verstikt de personen
niet die deze woorden mogen doorgeven. Het is als dezelfde lucht die door verschillende 
blaasinstrumenten heengaat: inspiratie, kracht en diversiteit in geluid en verschijningsvorm. 
Ook als wij biddend lezen blaast de Geest de woorden kracht in.

Uit Zweden komt het boek ‘Leven vanuit rust’ van Tomas Sjödin. Ik mocht nauw bij deze uitgave
betrokken zijn – er worden woorden doorgegeven die de vredige Geest van Christus ademen 
en de rust van God doorgeven. In deze hectische wereld hebben we daar grote behoefte aan!

Peter Halldorf, een andere Zweedse christelijke auteur, was spreker op Opwekking. Hij schreef 
‘Vol van de Geest’, een omvangrijk maar toegankelijk boek over de Heilige Geest. Ook hij heeft 
een woord van waarschuwing voor mensen in onze tijd:
“De uitrekking van de ziel, distentio, is de belangrijkste oorzaak van burn-out. In korte tijd is dat
een volksziekte geworden die de proporties van een contemporaine (eigentijdse/hedendaagse)
ramp begint aan te nemen. Burn-outs en stress zijn tekenen van een tekort aan rust, echter 
niet zozeer rust van het werk maar rust tijdens het werk. Een grote hoeveelheid werk op zich is 
nooit de oorzaak van burn-out. In tijd gemeten werken we nauwelijks meer dan eerdere 
generaties, eerder minder. Maar we zijn meer bezet, we ‘hebben’ minder tijd en meer haast. 
De demon die ons de das omdoet is de versnippering van het bestaan.” (Vol van de Geest, blz. 
305)

Om over na te denken
Waar zijn we vol van? Wat doet versnippering met onze kracht?

Gebed
Heer, maak ons weer vol van uw Geest, herstel onze innerlijke kracht. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Galaten-5:16


zaterdag 6 juli 2019

Afgelopen zondag sprak Jurjen ten Brinke over Vervuld worden met de Heilige Geest. 
Bijbellezing: Johannes 14:15-26 (en 1 Johannes 2:1), beide NBV. 

Veel mensen zien de Heilige Geest niet als een Persoon, maar als een kracht. Maar een kracht 
is geen persoon, is uiteindelijk dus heel ónpersoonlijk, en dat terwijl de Heilige Geest net zo 
persoonlijk is als Jezus: een Goddelijk persoon in het centrum van ons leven. De Bijbel zegt dat 
we vervuld kunnen worden met de Heilige Geest, waardoor we een onvoorstelbare Goddelijke 
vreugde en kracht zullen ervaren. 

Toen Jezus de aarde verliet (zijn Hemelvaart) beloofde Hij ons de Heilige Geest te zenden die 
loyaal aan ons is, tot het eind. Een advocaat. Iemand die er voor je is, die voor je pleit, voor je 
in debat gaat. Hij verdedigt ons tegen onze vijanden hier op aarde, maar ook tegen de vijanden 
in ons eigen hart. 

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

Jurjen vertelde dat de beste definitie over de Heilige Geest die hij ooit hoorde is: 
De Heilige Geest is een persoonlijke, Goddelijke bewoner van het hart van een christen. 
Hoe zou jij de Heilige Geest omschrijven? 

Over hoe de vervulling met de Heilige Geest werkt, vertelde Jurjen uit zijn kinderjaren over een
bezoek van een paar dominees uit Nigeria. “Het bezoek had overal invloed op... het huis was 
opeens keurig schoon en ordelijk en iedereen gedroeg zich op zijn best. Geen toneelspel, we 
waren gewoon blij met onze gasten. En wilden het beste met hen! Vervuld zijn met de Geest 
lijkt hierop. Je leven verandert in het besef dat er een glorieus persoon permanent binnen de 
muren van jouw leven woont...
Weet/besef jij wie er in je leven woont? Veranderde/verandert dit je manier van leven? Hoe? 

***
Morgen spreekt Wigle Tamboer over Matteüs 11: 25-30 (NBV). 
Titel: Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

GELOVEN BEGINT THUIS

Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en 
jongeren van morgen, 7 juli 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 kleine poortje (Markus 10:24-25)
Kleuters: Paulus lijdt schipbreuk (Handelingen 27:1-44)
Onderbouw: Terugblik op het afgelopen jaar (Genesis 1:1 - Openbaringen 22:21)
Bovenbouw: De man uit Ethiopië (Handelingen 8:26-40)
X-pact: Radiostilte (Maleachi)

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-11:25-30
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Maleachi-1
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-8:26-40
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Genesis-1
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-27:1-44
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Marcus-10:24-25
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Johannes-2:1
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-14:15-26


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 kunen 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.


	Ik heb je lief!

