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maandag 17 januari 2022           

 

Jezus en de vervulling van de Schrift 

 

Jezus maakt het onmogelijke mogelijk! 
 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen 
om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Matteüs 5:17) 
 
Wat een bijzonder gedeelte in de Bijbel is de Bergrede toch! We zijn nog niet eens 
halverwege het eerste hoofdstuk en er komen er nog twee. We kunnen ons blijven verbazen 
over de diepte van Jezus’ woorden.  
 
Hoe zal het geweest zijn voor de mensen die de woorden direct uit Jezus’ mond hoorden? Ik 
denk dat ze van de ene verbazing in de andere vielen. Ingewikkelde woorden. Maar ook 
woorden vol wijsheid en vol van nieuwe inzichten. Woorden waar je heel lang over kan 
mediteren om het steeds beter tot je door te laten dringen. 
 
Wij kunnen af en toe een paar verzen lezen, maar zijn volgelingen kregen de Bergrede in één 
keer voor de kiezen. Stel je dat toch eens voor!  
Als Jezus zegt dat Hij de Wet komt vervullen, zullen ze zeker wel hun oren hebben gespitst. 
Want de wet was voor de Joden van het grootste belang. Deze verzen uit Deuteronomium 6 
kenden ze allemaal: 
Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! Heb de HEER, uw God, lief met heel uw 
hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht. Houd de geboden die ik u vandaag opleg 
steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als 
u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw 
voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad.  
 
Elke Jood wist, als hij eerlijk naar zichzelf keek, dat het niet lukte om zich altijd en overal 
helemaal aan de wet te houden. Het hele Oude Testament liet keer op keer zien dat het volk 
Israël weer afdwaalde en God de rug toekeerde.  
 
Maar Jezus zegt niet alleen dat Hij is gekomen om die wet te vervullen. Om dat te doen wat 
niemand anders voor Hem of na Hem kon. Hij heeft het ook daadwerkelijk gedaan! Hij 
maakte het onmogelijke mogelijk! Hij vervulde de wet en Hij vervulde zelfs de Bergrede. Met 
als ultieme doel om in onze plaats te gaan staan en onze schuld op zich te nemen, zoals 
Johannes de Doper al had gezegd: Zie het Lam van God dat de zonden van de wereld 
wegneemt.  
 
En dat allemaal omdat Hij zoveel van ons houdt! 
 
Gebed 
Heer, wat bent U geweldig groot. Dank U wel voor uw offer, dank U wel voor uw 
onbeschrijfelijke goedheid en genade.  

 
 
 

https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/MAT.5.17
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/DEU.6.4-DEU.6.9


dinsdag 18 januari 2022       
 

Jezus en de vervulling van de Schrift 

 

Vooruit 

 

Drie dagen lang liepen ze door de woestijn, en nergens konden ze water vinden. Toen kwamen 
ze bij de plaats Mara. Daar was wel water, maar het was zo bitter dat het niet te drinken was. 
Daarom heet het meer daar Bittermeer. 
Toen begon het volk te protesteren. Ze zeiden tegen Mozes: “Wat moeten we drinken?” Mozes 
vroeg of de Heer hen wilde helpen. De Heer wees Mozes een stuk hout aan, en Mozes gooide 
dat in het water. Toen werd het water zoet. (Exodus 15:22b-24) 
 
Het Oude Testament ademt de komst van Jezus Christus. Soms is dat duidelijk, soms wat 
minder. Het Bijbelgedeelte waar dit stukje mee begon, laat de komst van onze Verlosser al 
zien.  
Het volk van God is dan net vertrokken uit Egypte. De Israëlieten hadden kort hiervoor klem 
gezeten tussen aan de ene kant de Rietzee en aan de andere kant het naderende leger van de 
Farao. Die had zich bedacht en wilde zijn slavenvolk terughalen.  
Op het laatste moment leidde God zijn volk dwars door de Rietzee waarvan het water 
geweken was. Het leger van de Farao vond in diezelfde Rietzee massaal de dood.  
Eindelijk konden de Israëlieten hun oude slavenleven definitief achter zich laten. Het nieuwe 
leven was gekomen.  
 
Zie je de paralellen met onze doop? Het doopwater vormt de scheiding tussen ons oude en 
ons nieuwe leven.  
 
Een volgende heenwijzing naar Jezus komt het volk tegen bij het Bittermeer, midden in de 
woestijn. De mensen hadden al dagen niets gedronken. Nu vinden ze een groot meer maar is 
het tot hun grote teleurstelling ondrinkbaar.  
Mozes krijgt de opdracht van God om er een stuk hout in te gooien. Prompt wordt het water 
zoet en lessen de Israëlieten hun dorst.  
 
Door het kruishout waaraan Jezus stierf voor onze zonden kunnen wij vooruitkijken naar een 
zoete, hoopvolle toekomst.  
 
Bij de talloze wetten in het Oude Testament wordt de vooruitwijzing pas duidelijk als Jezus 
zegt dat Hij de vervulling ervan is. Geen letter, geen leesteken mag je weglaten. De 
schriftgeleerden waar Jezus het voortdurend mee aan de stok had, vonden dat ook, maar 
wilden je laten leven in het keurslijf van de létter van de wet.  
Jezus bevrijdt je daarvan door te wijzen op de geest van de wet. Er straalt vreugde en vrijheid 
vanaf als Hij die samenvat met de woorden: “Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf.” 
(Matteüs 22:37-39) 
 
Heer Jezus. Dank U dat U ons bevrijdde van het keurslijf van de wet. En dank U dat de hele 
Bijbel van kaft tot kaft ons vooruit doet kijken naar U en naar Uw komst. Wij zijn bevoorrecht 
om U te mogen kennen.  
 

https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/EXO.15.22-EXO.15.24
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/MAT.22.37-MAT.22.39


woensdag 19 januari 2022       
 

Jezus en de vervulling van de Schrift 

 

Alles wijst op Jezus 

 

“Johannes was een lamp die helder brandde, en u hebt zich een tijd in zijn licht verheugd. 
Maar Ik heb een belangrijker getuigenis dan Johannes: het werk dat de Vader Mij gegeven 
heeft om te volbrengen. Wat Ik doe getuigt ervan dat de Vader Mij heeft gezonden. De Vader 
die Mij gezonden heeft, heeft dus zelf een getuigenis over Mij afgelegd. Maar u hebt zijn stem 
nooit gehoord en zijn gestalte nooit gezien, en u hebt zijn woord niet blijvend in u 
opgenomen, want aan degene die Hij gezonden heeft, schenkt u geen geloof. U bestudeert de 
Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de Schriften getuigen over Mij, 
maar bij Mij wilt u niet komen om leven te ontvangen.” (Johannes 5:35-40 NBV21) 
 
We weten dat Johannes de Doper een radicaal leven leidde en een ernstige oproep deed tot 
bekering. In alles leek hij op een oudtestamentische profeet. Jezus verwijst in dit gedeelte 
naar Johannes wanneer Hij de joodse leiders weerwoord geeft. 
 
Veel van wat we in het Oude Testament lezen komt op ons, mensen van het nieuwe verbond, 
streng over. De Wet en de profeten moesten Gods volk terugbrengen op zijn weg en een 
strenge boodschap was nodig om hardleerse mensen te disciplineren. Voor ons is dit nog 
altijd een teken dat we met levensbelangrijke zaken te maken hebben – al leven wij in de tijd 
van genade, de tijd na het kruis.  
 
Jezus heeft mysterieuze dingen gezegd over Johannes de Doper: “Ik verzeker jullie: er is onder 
allen die uit een vrouw geboren zijn nooit iemand opgetreden die groter was dan Johannes de 
Doper; maar in het koninkrijk van de hemel is de kleinste nog groter dan hij.” (Matteüs 11:11) 
 
Je zou kunnen zeggen dat Jezus de Deur is en Johannes de Doper als het ware het scharnier, 
als kantelpunt tussen het Oude en Nieuwe testament. Feitelijk vereenzelvigt Jezus hem met 
de grote oudtestamentische profeet Elia, die terugkeren zou. (Lees maar in Matteüs 11:14).  
 
Het Koninkrijk van Jezus zet de wereld volledig op z’n kop. Kinderen staan nu centraal, de 
kleinsten zijn het belangrijkst. Daarmee is de boodschap van het Oude Testament niet 
ontkracht, maar vervuld! Alles in de Schriften verwijst uiteindelijk naar Jezus, de Gever van 
Leven. Hij die Zelf klein werd, een Offer werd – is de Allerhoogste Heer. 
 
Gebed 
Heer, open ons hart voor uw Woord, geef ons inzicht! 
 
  
 
  

https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/JHN.5.35-JHN.5.40
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/MAT.11.11
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/MAT.11.14


donderdag 20 januari 2022        

 

Jezus en de vervulling van de Schrift 

 

Leefregels en kernovertuiging  
 

‘Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de Geest die in 
Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood.’   
(Romeinen 8:1-2 NBV) 
 
Regels zijn er niet voor niets. Ze maken het leven logischer, geven richting aan hoe je moet 
leven en hoe je met elkaar moet omgaan. In het Oude Testament kun je veel wetten en 
regels lezen, maar ook in het Nieuwe Testament. Deze regels geven richting hoe je met God 
kunt leven. 
 
Binnen de cognitieve gedragstherapie heb je ‘leefregels’. Dit zijn regels die je jezelf oplegt en 
die je moet navolgen om het goed te doen of om grip te krijgen op bepaalde situaties. 
Leefregels geven sturing aan je gedrag. Een leefregel zou bijvoorbeeld kunnen zijn: ik moet 
voor mijzelf opkomen. Het gedrag dat daaruit voortkomt, is dat je daadwerkelijk in bepaalde 
situaties voor jezelf probeert op te komen. Door je leefregels na te volgen en je gedrag 
daarmee richting te geven, kun je destructief gedrag afleren en alternatief gedrag aanleren.  
 
Als je leefregels vormt die betrekking hebben op jouw relatie met God kun je wellicht 
leefregels hebben als deze: ik moet iedere dag een moment met God hebben, ik wil wekelijks 
een stuk uit de Bijbel lezen. Deze leefregels activeren jou om contact met God te zoeken. 
Maar blijft het dan slechts bij het volgen van een leefregel of gaat het dieper? 
 
Vanuit de cognitieve gedragstherapie kun je ook een kernovertuiging hebben. Dit is een 
overtuiging hoe je naar jezelf kijkt en wat je over jezelf denkt. Die kernovertuiging heeft 
invloed op jouw leefregel(s) en je gedrag. Wat zou het waardevol zijn als je in jouw 
kernovertuiging God betrekt. Hoe kijkt God naar jou? En wat denkt God over jou?  
 
De tekst uit Romeinen 8 is een voorbeeld van zo’n kernovertuiging over hoe God naar je kijkt. 
Je bent bevrijd door Jezus Christus en je wordt niet meer veroordeeld. Je bent vrijgemaakt 
van de wet van de zonde.  
 
Is jouw kernovertuiging dat Jezus Christus jou bevrijd heeft? Is Jezus Christus zelf de kern van 
jouw overtuiging? En is jouw leefregel dat je bevrijd van zonde mag leven?  
 
 

Vader in de hemel, we bidden dat U de kern van onze overtuiging bent, tot in het diepst van 
ons hart. En dat daaruit ons denken en ons gedrag vervuld mag zijn van U.     
 

https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/ROM.8.1-ROM.8.2


vrijdag 21 januari 2022        
 

Jezus en de vervulling van de Schrift 

 

Door Jezus vervuld   
 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen 
om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Matteüs 5:17 NBV21) 

 

Ik neusde wat rond in een Evangelische boekwinkel. Er kwam een man binnen die op zoek 
was naar de waarheid van de Bijbel. Hij vroeg naar boeken over archeologie, ‘want als het 
waar is wat in de Bijbel staat móet je bij opgravingen daar veel van terug kunnen zien.’  
Ik heb zo’n boek in huis en dat is inderdaad geloofopbouwend mooi. Maar nog mooier vind 
ik: vervulling van profetieën als een soort omgekeerde archeologie. Waar terugkijken iets 
menselijks is, is vooruit kunnen kijken, vooruit kunnen wéten, alleen iets van God. Hij staat 
buiten de tijd en is allesoverziend. De profetieën bewijzen dat.  

 

Ik heb me laten vertellen dat de kans dat 1 iemand aan 8 door Jezus vervulde profetieën zou 
voldoen, 1 op honderd biljard zou zijn, een 1 met 17 nullen. Als in de berekening alle door 
Jezus vervulde profetieën worden meegenomen, zou dat een niet te bevatten getal opleve-
ren. Bedenk dat Jezus niet een todo-lijstje had om aan de Messias-verwachtingen te voldoen, 
nee, een aantal voorzeggingen had Hij als mens niet in de hand. Want welke mens kan zijn 
eigen geboorteplaats bepalen bijvoorbeeld. En zo zijn er zo veel die wijzen op ‘van Boven’.  
 

Wat zou God er nog meer aan hebben kunnen doen om te laten zien dat Jezus werkelijk de 
Messias is? Ik moet denken aan Adam en Eva in het paradijs. Temidden van alle pracht en 
genietingen hoefden ze alleen maar van één vrucht niet te eten. Eén vrucht als teken van 
gehoorzaamheid aan God om te beseffen wie God is en wie mens is en te kunnen kiezen bij 
Hem te willen horen. In dit geval: Wat had God nog minder kunnen vragen?  
 

Waarom is Jezus’ vervulling van de profetieën zo belangrijk? Waarom zegt God dit alles al van 
tevoren? Is het niet:   
- zodat we, wanneer het gebeurt, weten dat God er al lang weet van heeft en er géén is 

zoals Hij (Jesaja 46:8-10) 
- als vertroosting en bemoediging voor de dagen dat we dat nodig hebben: God heeft er 

weet van, is erbij, heeft het beste met ons voor en laat ons absoluut niet los.  

 

Wij kijken achteraf en snappen misschien niet dat anderen het niet zien. Vooral Schrift-
geleerden en Farizeeën krijgen er nogal eens van langs. Zij die er hun werk van hadden 
gemaakt om de Schriften te onderzoeken en hun bevindingen door te geven, zagen de 
vervulling niet toen die voor hun ogen plaatsvond. Maar het is niet aan ons om anderen te 
oordelen of te becommentariseren, veeleer is het een oproep of aansporing om onszelf te 
onderzoeken. Waaraan houden wij vast? Kijken we voor ons leven en onze toekomst naar de 
praktijk van alledag en de woorden van de media of de meerderheid of houden we ons vast 
aan Gods Woord? Is dat ons houvast en trekken wij ons daaraan op?  
 

Gebed  
Dank, Heer, dat U er alles aan doet en voor over heeft om ons bij U te laten horen. Open onze 
ogen, harten en handen om alles van U te ontvangen en waar mogelijk door te geven.  

https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/MAT.5.17
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/ISA.46.8-ISA.46.10


zaterdag 22 januari 2022  
 

Afgelopen zondag sprak Remy Splinter in de prekenserie over de Bergrede over Matteüs 5:17-
20. Titel: Jezus en de vervulling van de Schrift. 

 

Jezus brengt de profetieën van het Oude Testament over de Messias in vervulling. Hij leeft de 
Schrift perfect na, openbaart de betekenis in Zijn onderwijs, je kunt ook zeggen dat Zijn leven 
en Zijn onderwijs de Schrift tot voltooiing brengt. Maar wat het ons in elk geval leert is dat 
Degene die de Wet en de Profeten vervult belangrijker is dan de Schrift zelf, want Hij is de 
climax waar het allemaal naartoe werkt, Hij is de Persoon waar alle tekenen naartoe wijzen.  

 

We kunnen Jezus niet begrijpen zonder het Oude Testament: de wetten, de verhalen over het 
volk van Israël, de profetieën en psalmen. Daarnaast kunnen we het Oude Testament niet 
begrijpen als je niet ziet dat alles over Jezus gaat. Elk verhaal, elke wet, elk offer, elke priester 
en elke profeet is om ons Jezus te laten zien. Want Hij is de ultieme Profeet, de ultieme 
Priester, de ultieme Koning. 

 

Het naleven van wetten en regels kan ons niet redden, dat betekent echter niet dat die wet-
ten en regels niet nog steeds heilig zijn en blijven (zolang hemel en aarde bestaan). Wat het 
wel betekent is dat wij niet heilig zijn. En in die zin wijst het ons naar Christus, onze Redder, 
die ons bevrijdt uit de macht van de zonde. En als mensen gered uit de greep van het kwaad, 
wordt de wet niet meer een juk waaronder we gebukt gaan, maar wordt het een vreugde 
vanuit een verlangen God lief te hebben door Hem te gehoorzamen (Johannes 14:23) 

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

 

Uit de lezing van zondag blijkt ook dat Jezus een enorm hoge visie op de Bijbel heeft, want 
zelfs de kleinste letter en het kleinste leesteken zijn van onmiskenbaar belang. NB. De teksten 
die Jezus aanhaalt uit de Bijbel, betreffen allemaal teksten uit het Oude Testament, het 
Nieuwe testament was er nog niet. Hoe belangrijk is voor jou de Bijbel? Maak je verschil 
tussen het lezen van het Oude en Nieuwe Testament? Waarom wel/waarom niet? 

 

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 16 januari 2022 op de website. 
*** 

De dienst van morgen, 23 januari, begint om 10:00 uur. Bijbeltekst: Matteüs 5:20 (NBV21)   
Titel: De Bergrede: De gerechtigheid van de schriftgeleerden en farizeeërs.  
Voor een beperkt aantal personen is er weer ruimte om zondags de dienst fysiek bij te 
wonen. Reserveren is daarvoor noodzakelijk. De dienst is ook te zien en mee te beleven via 
de livestream op www.meerkerk.nl om 10:00 uur.  

 

GELOVEN BEGINT THUIS 
Ook voor Meerkids en de jongeren van X-pact geldt dat ze van harte welkom zijn op de 
Bennebroekerweg èn reserveren daarvoor nodig is. 
NB. Meerkids voor door de week vind je in de Weekinfo en via www.meerkids.nl 

 

De programma's van de kinderen en jongeren van morgen:  
Meerkids: zie de Weekinfo van 21 januari 
X-pact: Zorg. Vrijgevigheid, 2 Korintiërs 

 

Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.  
 

https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/MAT.5.17-MAT.5.20
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/MAT.5.17-MAT.5.20
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/JHN.14.23
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/MAT.5.20
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/2CO.1


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 10:00 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 
 

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.  

 

Of beluisteren via podcast? De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te 
beluisteren via de podcast. Je vindt ‘m op Spotify, Apple podcast en Google podcast. 


