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NB DIT IS DE LAATSTE PREEK DOOR DE WEEK VÓÓR DE ZOMER! 
Voor de vakantieperiode is er de Arkmission Vakantie Bijbelgids en voor de gehuwden de 
Gideon Huwelijkschallenge, speciaal voor gehuwden 40 dagen een overdenking in je mailbox. 
Voor de laatste is aanmelding nodig via www.meerkerk.nl. Warm aanbevolen! 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-11:25-30


maandag 8 juli 2019 

Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht 

Waar til je zo zwaar aan?

“…want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht…” (Matteüs 11:30)

Twee keer is in bovenstaande tekst – in deze weergave – het bezittelijk voornaamwoord ‘Mijn’ 
met een hoofdletter geschreven. Jazeker, we krijgen namens onze Heer een last te dragen, 
maar het is wel het juk van Hem dat we op de schouders gelegd krijgen. Waar til je nu nog zo 
zwaar aan?

Christenen die menen dat ze anderen de maat moeten nemen. Ik maak het regelmatig mee en 
moet ook zelf leren niet te snel of te hard te oordelen. Je hebt een bepaalde mening, zoekt er 
passende bijbelteksten bij en: je kunt genadeloos je grote eigen gelijk halen. Maar wie heeft 
gezegd dat dit jouw taak is? Wat als je het verkeerd ziet, voor je beurt spreekt of veel te grote 
woorden gebruikt?

En als je niet te snel anderen veroordeelt, hoe zit het dan met de geneigdheid tot 
zelfveroordeling? Kun je ook genadig voor jezelf zijn? 
Let op. Jezus spreekt in de regels hiervoor over ‘eenvoudige mensen’. Daar wil ik heel graag bij 
horen. Er zijn genoeg mensen die zichzelf belangrijk vinden. Mensen met gewichtige meningen 
en harde oordelen. Maar Jezus zoekt schouders van gewone mensen die eenvoudigweg willen 
dragen wat God van hen heeft gevraagd. Niets meer.

Jezus spreekt tot mensen die door religieuze leiders worden belast met zware regels en morele 
lasten. Scherpslijpers die het leven voor eenvoudige mensen ondoenlijk maken. Het juk drukt 
aan twee kanten pijnlijk in hun schouders: enerzijds voelen ze de schuld, anderzijds de 
schaamte. 

Dan spreekt Jezus. Hij is de perfecte vervulling van de Wet en bevrijdt door zijn eigen 
gehoorzaamheid de mensen van deze zware lasten. Juist omdat Hij het juk op zich genomen 
heeft, zijn wij bevrijd. Nog altijd draagt Hij ons op God lief te hebben boven alles en onze 
naasten als onszelf. Dat is al moeilijk genoeg! 

Om over na te denken  
Waar til jij zo zwaar aan? Wil je over alles het laatste woord hebben, zoek je bevestiging in de 
Bijbel voor iets wat je toch al vindt of zoek je daar biddend naar de wil van God voor jouw 
leven? Neem het juk op dat Jezus je te dragen geeft. Het is niet te zwaar, dat heeft Hij zelf 
gezegd.

Gebed
Dank U, Heer… we zijn bevrijd. Behoed ons ervoor dat we onszelf of elkaar opnieuw 
ondragelijke lasten opleggen.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-11:30


dinsdag 9 juli 2019 

Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht 

Stressbestendig

Weten jullie het dan niet? Hebben jullie het dan niet gehoord? De Heer is de Maker van de hele 
aarde. Hij is een eeuwige God. Hij wordt niet moe en raakt niet uitgeput. Hij is zóveel wijzer dan
wij, dat wij Hem niet kunnen begrijpen. Mensen die moe zijn, geeft Hij nieuwe kracht. 
Uitgeputte mensen maakt Hij weer sterk. Zelfs jonge mensen zullen moe worden en uitgeput 
raken. Zelfs jonge mannen zullen struikelen en vallen. Maar mensen die op de Heer vertrouwen,
zullen nieuwe kracht krijgen. Ze zullen opstijgen als een arend. Ze zullen lopen, maar niet moe 
worden. Ze zullen verder gaan, maar niet uitgeput raken.
(Jesaja 40:28-31, BasisBijbel)

Deze overdenking begint met een wat langer Bijbelgedeelte. Ik hoop dat je de rust hebt om 
deze woorden van de profeet Jesaja tot je door te laten dringen. Ze zijn het meer dan waard.

Acht jaar geleden heb ik voor mijn werk een training ‘persoonlijke stressbestendigheid’ 
gevolgd. We stonden aan het begin van een groot ICT-project en die cursus moest mij 
voorbereiden op de grote werkdruk. Een van de belangrijkste lessen voor mij was dat stress 
niet alleen veroorzaakt wordt door de hoeveelheid werk, maar meer door de manier waarop je
ermee omgaat. Door relativeren en dingen in het juiste perspectief zien ga je minder gebukt 
onder de werkdruk.

De training was nuttig voor mij. Ik denk dat mijn geloof in de eeuwige God mij heeft geholpen 
om ‘aardse’ problemen kleiner te zien worden in een hemels perspectief. Bijbelgedeeltes zoals 
hierboven zijn voor mij van onschatbare waarde. Ze laten zien dat kracht en energie niet te 
maken hebben met jeugdigheid. Waar het om gaat is dat je op de Heer vertrouwt. Dan zul je 
lopen en niet moe worden. Dan zul je verder gaan en niet uitgeput raken.

Dat wens ik jou de komende zomermaanden toe, of je nu wel of niet op vakantie gaat. Dat je 
alles, wat op je af komt, kunt zien in het perspectief van de God die zo wijs is dat wij Hem lang 
niet altijd kunnen begrijpen. Dat je Hem vertrouwt en daardoor nieuwe kracht zult ontvangen.

O ja, je vraagt je misschien af hoe het afgelopen is met dat grote ICT-project op mijn werk. 
Bijna 200 mensen hebben hier heel hard aan gewerkt. Na een paar jaar moest worden 
toegegeven dat dit project mislukt is. Alle inspanningen waren voor niets geweest.

Zij, die hun vertrouwen hadden gesteld op de goede afloop van dit project, waren moe en 
uitgeput. Het heeft mij nog eens duidelijk laten zien dat er maar Eén is die ons vertrouwen 
verdient. Eén die ons onbeperkt kracht en energie geeft!

Gebedssuggestie
Heer, U kent mijn situatie. Wilt U voor mij elke dag de Krachtbron zijn? Amen.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Jesaja-40:28-31


woensdag 10 juli 2019 

Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht 

Werkelijke rust voor je ziel: zielsgelukkig

“Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en 
leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw 
zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.” (Matteüs 11:28-30 NBG51)

In een winkel in Duitsland zag ik allerlei bordjes met sprekende oneliners, leukigheden en 
levenstips. O.a. deze: 'Ach, aan ieders leven mankeert wel iets, maar als je je zórgen maakt, 
maak je dat dat dubbel telt.' Mijn Duits is niet best, maar zo ongeveer stond het er. Ongetwij-
feld goed bedoeld, maar ik had wel iets van: zeker geen ervaring met echte problemen. Ik heb 
het bordje ook niet willen kopen. 
Jezus heeft wel van alles meegemaakt. In armoedige omstandigheden op de wereld gekomen, 
als kind vluchteling, anders dan anderen (eenzaam geweest, gepest?), later idool geworden 
maar onbegrepen, vervolgd, uitgejouwd, bespuwd, vernederd, door vrienden in de steek 
gelaten, onrechtmatige rechtspraak ondergaan, gemarteld, gedood. 
Als je dan ziet hoe Hij daarmee omging, hoe Hij in alle omstandigheden zijn leven leidde, kan 
het niet anders dan dat we grote waarde mogen (moeten) toekennen aan wat Hij ons wil 
meegeven: Komt tot Mij en Ik zal u rust geven, neem mijn juk op en leer van Mij want Ik ben 
zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. 

Jezus spreekt over meer dan gewone rust: geestelijke rust, goddelijke rust die wèrkelijke rust en
vrede geeft, in alle omstandigheden. Als je in de Bijbel zoekt naar rust, zie je teksten die het 
vooral hebben over rust met God, vrede met God, ofwel: dat het goed is tussen God en jou. 
Wat of wie kan daar tegenop? 

In de mallemolen van het leven draaien ook wij, christenen, onze rondjes mee. En terwijl we 
weten hoe nodig rust is en bij Wie we de werkelijke rust vandaan kunnen halen, is het 
temidden van alles om ons heen een hele opgave om je los te maken van al die druktemakers 
anno nu. Wie worstelt daar niet mee? Of zijn we het al gewoon gaan vinden? 

Koning David spreekt met zijn bewogen leven uit ervaring als hij zegt: Alleen bij God vindt mijn 
ziel haar rust, van Hem komt mijn redding. Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, 
nooit zal ik wankelen. (Psalm 62:1-2) Een paar verzen later geeft hij nog een goede tip mee: 
Vertrouw niet op geweld, op iets vluchtigs, ook al groeien geld en goed, houd je hart ervan vrij. 
(…) De macht is aan God. Bij U, Heer, is ontferming. En in Psalm 34:8 zegt hij: Proef, en geniet 
de goedheid van de Heer, gelukkig de mens die bij Hem schuilt.

Om over na te denken 
Probeer eens terug te kijken naar de drukte in je leven 'vroeger' en nu in 2019. (Waarin) zie je 
dat de drukte, stress, 'het juk en de last' is toegenomen? 
Als je je moe voelt - lichamelijk of 'vol in je hoofd'- is het gaan naar Jezus dan voor jou de 
'oplossing' of voel je je juist dan daarvoor te moe? Of verzeker je van rust als basis door altijd 
bij Jezus te beginnen en dicht bij Hem te leven? Welke ervaringen heb jij daarmee? 

Gebedssuggestie Here God, Here Jezus, dank voor het juk dat Jezus ons biedt, een juk om het 
dragen van wat er te dragen is lichter te maken. Dank dat U nabij bent in alle omstandigheden. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-34:8
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Psalmen-62
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-11:28-30


donderdag 11 juli 2019

Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht 

De weg naar rust

Dit zegt de Heer: Ga op de kruispunten staan, denk na, kijk naar de oude wegen. Welke weg 
leidt naar het goede? Sla die in, en vind rust. (Jeremia 6:16)

In bovenstaande Bijbeltekst spreekt de profeet Jeremia in opdracht van God tot het volk Israël. 
Hij roept ze op om naar God te luisteren, om tot inkeer te komen en om de goede weg in te 
gaan. Deze Bijbeltekst is voor mij, naast een onderdeel van de geschiedenis van het volk Israël, 
een inspirerende tekst. Vers 16 springt er voor mij uit. Ik word vooral aangesproken door deze 
twee woorden: kruispunt en rust. 

De zomervakantie zal voor veel mensen een tijd zijn waarin ze iets afsluiten en daarna kunnen 
uitrusten. Denk bijvoorbeeld aan het afronden van je werk, voordat je op vakantie gaat. Of het 
maken van de laatste verslagen voor school, voordat de zomervakantie begint. Vervolgens kun 
je na de zomervakantie weer met een frisse blik starten met een nieuw schooljaar of nieuwe 
uitdagingen op je werk. 

Als je met Jeremia 6:16 in je achterhoofd denkt aan de zomervakantie, sta je wellicht zelf op 
een kruispunt. Je kijkt achterom en je ziet wegen die je bewandeld hebt, je denkt na over welke
weg je kunt inslaan en je kunt kiezen uit meerdere wegen om te gaan bewandelen. Als je op 
het kruispunt staat, denk je na. En dan staat er in de Bijbeltekst heel treffend: 'welke weg leidt 
naar het goede?' 

Je kunt je afvragen wat 'het goede' precies betekent en wellicht is dat voor iedereen anders. 
Maar wat heel duidelijk in de tekst staat, is dat als je de goede weg inslaat, je rust zult vinden. 
Hoe/waar vind jij rust? Wat betekent rust voor jou? 

Wigle sprak afgelopen zondag naar aanleiding van de tekst in Matteüs 11, waarin Jezus zegt dat
Hij ons rust zal geven (vers 28) en dat wij werkelijk rust vinden als we Hem volgen (vers 29). 

Als we op een kruispunt staan en we zijn op zoek naar rust, dan mogen we opkijken naar Jezus. 
Want zoals Hij heeft beloofd, zullen we dan werkelijk rust vinden. 

Om over na te denken
Is de zomervakantie voor jou een periode om op kruispunten te staan, oude wegen te bezien 
en na te denken welke weg je zal inslaan? Hoe bepaal je welke weg naar het goede leidt? 
Of ben je in je vakantieperiode vooral op zoek naar rust? Welke rol speelt Jezus hierin?

Gebed
Heer, leid mij op de goede weg, zodat ik werkelijk rust vind bij U. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-11:25-30
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Jeremia-6:16


vrijdag 12 juli 2019 

Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht 

Genieten...

Want wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet van al het goede dat hij 
moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God. (Prediker 3:12)

Voor velen van ons ligt de vakantieperiode weer voor de deur. Even geen planning maken en 
geen dingen moeten, maar genieten en ontspannen. Zorg er echter wel voor dat je van je 
vakantie geen prestatie maakt. Ik herinner me nog een vakantie met mijn zoon in Rome; na 
talloze kerken en kathedralen bezocht te hebben verzuchtte hij: “Pa, wordt het niet eens tijd 
voor een biertje op een terrasje?” Ik moest zoveel mogelijk zien en vergat te genieten.

Genieten, past dat eigenlijk wel bij geloven? Vaak wordt geloven geassocieerd met: ge- en 
verboden, soberheid, saai, je mag niks. Of hebben we een verkeerd beeld?

Het is notabene Prediker, de schrijver die bekend staat om zijn spreuk: 'alles is ijdelheid', die 
juist de klemtoon legt op dat genieten. De uitdrukking: 'geniet van het goede' komt als een 
telkens terugkerend refrein zelfs 7 keer voor. Want wat Prediker vooral ziet in het leven is de 
betrekkelijkheid van alle dingen. Al zijn zwoegen, brengt hem eigenlijk tot niets. Rijkdom, bezit, 
je kunt er hard voor werken maar dan ineens kan het ook rampzalig aflopen (5:12) Denk eens 
aan bijvoorbeeld de beurscrash, zorgvuldig opgebouwd kapitaal verdween als was voor de zon.
Je kunt in Prediker drie hoofdlijnen ontdekken: het vluchtige karakter van het leven, de 
levensvreugde die overblijft, en de schaduw van de dood. Hij brengt ze alle drie in verbinding 
met God. De levensvreugde is een geschenk van God, je mag dus genieten van wat Hij schenkt. 
Tegenover onze eindigheid staat het blijvende werk van God (3:11): 'de mens kan het werk van 
God niet van het begin tot het eind doorgronden' en (14) 'alles wat God doet, doet Hij voor 
altijd'). En Hij is het die over dood en leven beschikt. Hij heeft als geen ander grip op de 
werkelijkheid (3:1-11) 

Eigenlijk wil Prediker ons dit leren: het leven is te complex voor ons om er controle op te 
hebben, hoewel we dat op allerlei manieren wel proberen. Er zijn teleurstellingen, tegenslagen,
het leven is eindig. Maar daarom is Prediker nog niet pessimistisch, nee God schenkt 'het 
goede', opdat wij ons kunnen verheugen ondanks tegenslagen. Hij ziet het duidelijk als een 
geschenk van God of 'in de hand van God' (5:18) of 'het loon dat God geeft' (9:9). 
Heb er oog voor en ga er niet aan voorbij.
Juist in je vakantieperiode mag je je toeleggen op datgene wat de Schepper je wil geven om te 
genieten. In de prachtige natuur, de stilte, een goed gesprek bij een glas wijn, en gezellig samen
eten. Die momenten zijn je echt gegund door je Maker.

Leestip
Lees Prediker eens door op die scharnierpunten: zie Prediker 2:24; 3:12; 3:22; 4:17-18;8:15; 
9:7-9; 11:9

Gebedssugestie
Lied: You raise me up (youtube) 

Bron: Genieten met een donker randje: Egbert Brink ( docent TU Kampen) 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Prediker-11:9
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Prediker-9:7-9
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Prediker-8:15
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Prediker-4:17-18
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Prediker-3:22
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Prediker-3:12
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Prediker-2:24
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Prediker-9:9
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Prediker-5:18
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Prediker-3:1-11
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Prediker-3:14
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Prediker-3:11
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Prediker-5:12
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Prediker-3:12


zaterdag 13 juli 2019

Afgelopen zondag sprak Wigle Tamboer over Matteüs 11:25-30 (NBV). 
Titel van de overdenking: Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

Op deze laatste zondag voor de zomervakantie keek Wigle met ons terug op het afgelopen 
seizoen in de zin van: wat heeft God met mij persoonlijk en ons als gemeente tezamen gedaan; 
wat leerden en ervoeren we, zijn we gegroeid in de persoonlijke omgang met God, staan we 
anders, dieper geworteld in Jezus in het leven? 

De vakantieperiode staat voor de deur. Wat verwachten we van deze tijd, wat verwachten we 
van God? Is het wat ons betreft ook een beetje vakantie van God of zien we er juist naar uit 
méér tijd met God door te brengen? Dicht bij Hem te zijn zoals volgelingen van een rabbi. 

Wigle schetste een beeld van de rabbi's in Jezus' tijd waarin alleen het 'crème de la crème' van 
geleerde en toegewijde leerlingen (van 'wijzen en verstandigen') in aanmerking kwam om 
volgeling van een rabbi te mogen zijn. Hoe anders Jezus! Hij zegt: Komt tot Mij, allen (!), die 
vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben 
zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht 
en mijn last is licht. (Matteüs 11:28-29 NBG51) 
In vers 25 bad Jezus: “Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U deze dingen voor 
wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt 
onthuld.” Jezus nodigt allen uit en laat zien hoe de Vader oog heeft voor de 'gewone mensen'. 

Het geheel anders zijn geldt niet alleen voor Jezus als rabbi, maar ook voor zijn volgelingen. 
Denk aan 'Gij geheel anders - Gij hebt Christus leren kennen' uit Efeziërs 4: 20. In Hem hebben 
we een volstrekt-tegenovergestelde levensstijl leren kennen. Dicht bij Hem, waardoor Hij ons 
tot in onze ziel werkelijke rust kan geven. Zowel binnen als buiten de vakantieperiode.

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

Hoe kijk jij tegen de zomerperiode aan? Een werkelijk vrij zijn van alle druk en stress, van alle 
jukken en lasten, wellicht ook een vrij van de westerse levensstijl? Wat komt zoal in je op?

En rust voor je ziel, wanneer ervaar jij dat? Wanneer meer en wanneer minder? 
Als het te maken heeft met de mate van vertrouwelijke omgang met God, zie je dan 
mogelijkheden om in deze vakantietijd de gelegenheid te benutten die te versterken? Hoe?
***
Morgen spreekt Joop Strietman in De Meerkerk. 

GELOVEN BEGINT THUIS - programma's van de kinderen morgen, 14 juli 2019
Als je als ouder een keer bij je kind bij Meerkids wilt meekijken, weet je zeer welkom!
Peuters: Het kleine poortje (Markus 10:24-25)
Kleuters: Paulus op Malta (Handelingen 28:1-10)
Onderbouw: DVD over Jozua
Bovenbouw: Cornelius hoort erbij (Handelingen 10:9-36 en 10:44-48)
In verband met de zomerperiode zitten de jongeren van X-pact in de grote zaal. 

NB. Voor gehuwden: je kunt je op de website aanmelden voor de Huwelijkschallenge, veertig 
dagen een overdenking in je mailbox met betrekking tot het huwelijk. Vlot geschreven, 
uitdagend, inspirerend en huwelijkverrijkend. Warm aanbevolen!

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-10:44-48
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-10:9-36
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Handelingen-28:1-10
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Marcus-10:24-25
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Efeziers-4:20
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-11:28-29
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-11:25-30


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.


