
Preek door de week+ Zondag 29 januari 2017

Prediker: Wigle Tamboer
Titel: Wees in Jezus geworteld en bouw op Hem
Bijbelteksten: Psalm 1 (GNB96) en Kolossenzen 2: 6,7 (GNB96)

Psalm 1 (GNB96)
1 Gelukkig de mens die niet de raad volgt van wie zonder God leven, die niet omgaat
met wie slecht zijn, die niet aan tafel wil zitten met wie alleen maar spotten. 2 
Gelukkig de mens die vreugde vindt in de woorden van de Heer, ze steeds weer 
overdenkt, overdag en ‘s nachts. 3 Hij is als een boom aan het water, een boom die 
altijd vrucht draagt als het de tijd ervoor is, en waarvan nooit de bladeren verdorren.
Zo’n mens zal slagen, wat hij ook doet. 4 Maar zo gaat het niet met mensen die 
zonder God leven. Zij lijken op het kaf, weggeblazen door de wind. 5 Niets blijft er 
van hen over als God komt oordelen. Als Hij zijn volk bijeenroept, sluit de Heer hen 
buiten. 6 De rechtvaardigen worden door Hem geleid, mensen die leven zonder Hem 
gaan ten onder.

Kolossenzen 2: 6,7 (GNB96) 
6 U hebt Christus Jezus aanvaard als de Heer; leef dan in verbondenheid met Hem. 7 
Wees in Hem geworteld, bouw op Hem, houd onwankelbaar vast aan het geloof 
zoals het u onderwezen is, en laat uw hart overvloeien van dankbaarheid. 

Aanvullend Bijbelgedeelte:

Gedenk dan uw Schepper in uw jongelingsjaren, voordat de kwade dagen komen en 
de jaren naderen, waarvan je zegt: Ik heb daarin geen behagen 
(Prediker 12:1 - NBG51

5 Ik denk vaak aan het oprechte geloof dat je grootmoeder Loïs en je moeder Eunike 
hadden en dat - daarvan ben ik overtuigd - jij nu ook hebt. (2 Timotheus 1:5 - NBV)

16 Draag zorg voor jezelf en voor het onderricht, en volhard daarin. Door dat te doen
red je jezelf en hen die naar je luisteren. (1 Timotheus 4:16 - GNB96)

31 Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons
zijn? 32 Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen 
overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? 33 Wie zal 
uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt; 34 wie zal 
veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter 
rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. 35 Wie zal ons scheiden van de liefde van
Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of 
gevaar, of het zwaard? 36 Gelijk geschreven staat:
Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen.



37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft 
liefgehad. 38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch 
machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, 39 noch hoogte noch diepte, 
noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in 
Christus Jezus, onze Here. (Romeinen 8:31-39 - NBG51)

24 “Ieder die mijn woorden hoort en doet wat Ik zeg, lijkt op iemand die zo 
verstandig was zijn huis op een rots te bouwen. 25 De regen viel neer, de rivieren 
traden buiten hun oevers, de winden waaiden en beukten tegen dat huis. Maar het 
stortte niet in, want het was gebouwd op een rots. 26 Ieder die mijn woorden hoort 
maar niet doet wat Ik zeg, lijkt op iemand die zo dom was zijn huis op zand te 
bouwen. 27 De regen viel neer, de rivieren traden buiten hun oevers, de winden 
waaiden en teisterden dat huis. En het huis stortte in, het werd een grote bouwval.”
28 Toen Jezus deze woorden had uitgesproken, waren de mensen diep onder de 
indruk van wat Hij hun geleerd had. 29 Want Hij sprak met gezag, heel anders dan 
hun schriftgeleerden. (Mattheüs 7: 24-28 - GNB96)

Lied: Opwekking 717 Stil, mijn ziel, wees stil

Stil mijn ziel wees stil, en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds Hij is er bij,
in je beproevingen en zorgen.

Refrein:
God U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wankelen 
Vredevorst vernieuw een vaste geest binnen in mij 
die rust in U alleen

Stil mijn ziel wees stil en dwaal niet af 
dwars door het dal zal Hij je leiden
stil, vertrouw op Hem
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding

Stil mijn ziel wees stil en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft
wacht wacht op de Heer de zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt

Ik rust in U alleen.

God U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wankelen 
Vredevorst vernieuw een vaste geest binnen in mij 
die rust in U alleen 



*************

Wortelen heeft alles te maken met je voorbereiden op de dag dat het gaat waaien 
en stormen.

In de Bijbel is er juist de nadruk om pro-actief te werk te gaan en diep te wortelen 
om bestand te zijn tegen die dag. We proeven daar iets van in Prediker 12:1: Gedenk
dan uw Schepper in uw jongelingsjaren, voordat de kwade dagen komen en de jaren 
naderen, waarvan gij zegt: Ik heb daarin geen behagen - vertaling: NBG51

De Bijbel noemt ook vele voorbeelden waar het volk re-actief God zoekt wanneer 
het diep in de problemen zit. Het boek Richteren is daar een sprekend voorbeeld 
van. Wat een genade dat God ons ook dan hoort en uitkomst biedt.

De preek van deze zondag legt echter alle nadruk op de wijsheid die God ons 
aanreikt om Hem in het heden (pro-actief) te zoeken en 'te investeren in je 
wortelgestel.' 

Twee wijze adviezen: 
Sla je wortels uit nu het kan / Je moet God zoeken als je Hem niet nodig hebt. 

Net als het natuurlijk wortelen van bijvoorbeeld bomen is ook het geestelijk 
wortelen in Christus een proces dat tijd neemt en ook nodig heeft. Hoe dieper en 
breder de wortels, hoe meer bestand tegen de stormen van het leven. 

Op het podium stond een Kerstboom die het nog bijzonder goed deed. Het geheim? 
De boom had een kluit die in een grotere pot met verse aarde was geplaatst - meer 
ruimte dus voor de wortels om te groeien.

Neem ik de ruimte om mijn wortels uit te slaan? 

Wigle gaf het voorbeeld van een vriend die totaal onverwacht te horen kreeg dat hij 
kanker heeft. Hij bleek zijn wortels diep te hebben en getuigde: ik ben verzekerd, dat
noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, 
noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen 
scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here. 

In deze dienst nam Paul Verhoeff afscheid als hoofd Kinderwerk in De Meerkerk. Paul
vertelde dat hij in de afgelopen jaren onder andere geleerd heeft hoe kostbaar het is
om elke week naar de kerk te kunnen om je geloof te voeden, maar ook dat je zelf 
verantwoordelijk bent je geloof goed te houden, je emmer te vullen en gevuld te 
houden. Ook wees hij op het grote belang om thuis met het geloof bezig te zijn. 
(“Geloven begint thuis”) 
Wigle sprak een Meerkerk-vader die vertelde dat hij en zijn vrouw en dochter 
begonnen waren met elke dag in de Bijbel te lezen, ieder op eigen tempo en volgens 



eigen leesplan, maar niet los van elkaar, nee, ze vertellen elkaar de rijkdommen die 
ze ontdekken. Samen wortelen, hoe mooi!
In deze dienst gaf ook een stel jonge Meerkerk-meiden hun getuigenis over het lezen
van de Bijbel in hun gezin. Een van hen is deel van het Meerkidsteam en geeft zo 
gehoor aan het doorgeven van Gods blijde boodschap. Je wortels uitslaan heeft niet 
alleen te maken met het horen van Gods Woord, maar juist ook het doen (vergelijk 
Mattheus 7: 24-28). “Je bent wijs als je Mijn woord hoort en doet”, zegt Jezus. 

************************************************* 
Neem tijd om - in stilte - naar boven te halen wat jou in de dienst heeft geraakt en 
hoe God daarin tot je heeft gesproken. Mocht je tijdens de dienst aantekeningen 
hebben gemaakt, neem ze erbij. 

Vragen om met elkaar te delen in de huiskring:

1. Wat heeft je geraakt in de dienst? Hoe heeft God daarin tot je gesproken? 

2. Niet nu… maar later… Als je zegt geen tijd te hebben om te wortelen. Wat is dan 
de werkelijke reden? Heb je er geen tijd voor of maak je er geen tijd voor? 

3. Gelukkig de mens die vreugde vindt in de woorden van de Heer, ze steeds weer 
overdenkt, overdag en 's nachts. Hoe kun je elkaar helpen de Bijbel dagelijks te 
lezen? Geef elkaar je 'best practices'.

4. Geloven begint thuis… Grootmoeder Loïs, moeder Eunike, Timotheüs… Vertel iets 
aan elkaar over het geloof (of ongeloof) van je ouders en grootouders. Wat leerde je 
van hen? Hoe werkt dat naar de generaties onder je, daar waar je zelf kinderen en 
kleinkinderen hebt? En waar je geen kinderen hebt: waar en aan wie kun jij je geloof
doorgeven? Hoe? 

*******************

Gebed
Here, maak ons hongerig naar Uw Woord en mogen we door Uw Woord en door Uw 
Geest steeds meer wortelen in onze Here Jezus Christus. In Zijn naam bidden we U. 
Amen.

**********************



OVER PREEK DOOR DE WEEK+

Misschien ben je al gewend om Preek door de Week (PddW) te ontvangen, de 
dagelijkse overdenking van maandag t/m zaterdag. Deze persoonlijke overdenkingen
voor doordeweek zijn gebaseerd op de preek van de zondag daarvoor in De 
Meerkerk. Voor hen die deze zondag moesten missen is de preek, alsook de hele 
dienst, beschikbaar op onze website. 

Dit seizoen willen we de zondagse dienst ook nemen als basis voor onze Meerkerk-
huiskringen.

Inspiratie daartoe vinden we aan het slot van Handelingen 2. We lezen daar over de 
eerste christenen dat zij dagelijks in de tempel bijeenkwamen en vervolgens hun 
leven deelden van huis tot huis. Tempel en huis lagen in elkaars verlengde. Wat in de
tempel geleerd en beleefd werd, kreeg verdieping en uitwerking thuis en vice versa. 

Dat ‘thuis’, zo lezen we, was niet alleen een individuele verwerking en verdieping. 
Integendeel. Wat gezamenlijk in de tempel beleefd werd, kreeg gezamenlijk een 
vervolg aan huis. De eerste christengemeente was een leefgemeenschap die 
dagelijks met elkaar optrok in de tempel en aan huis. Bij ons westerse christenen, 
2000 jaar later in Nederland, is er weinig over van het leven als dagelijkse 
gemeenschap van tempel en huis. Toch doen we ons best om er iets van te proeven. 
Op zondag in de diensten. Doordeweeks in de huiskringen.

Met Preek door de Week+ willen we een handreiking geven voor het 
gemeenschapsleven als huiskring. PddW+ geeft net als PddW handreikingen om 
verder aan de slag te gaan met de zondagse boodschap. PddW voor in je 
persoonlijke stille tijd. PddW+ voor samen in je huiskring. Waarbij natuurlijk gezegd 
moet worden dat het individuele en gezamenlijke leven elkaar versterkt en net als bij
de eerste christenen niet te scheiden is. Zo wordt de zondag en de week met elkaar 
verbonden, individueel en gezamenlijk. De zondagse dienst speelt daarbij een 
centrale rol. Het is het begin van de week, persoonlijk en gezamenlijk. Het samenzijn
als gemeente is als een steen die op zondag in het water valt en golven maakt die 
doorwerken in de week die volgt.

Hoe mooi zou het zijn als we elkaar op de kring de vraag zouden stellen: Hoe heeft 
God tot je gesproken afgelopen zondag in de dienst? In het beeld van de steen en 
het water: wat heeft je geraakt en hoe hebben de golven doorgewerkt in je hart en 
leven?

Als we op deze manier de zondag gaan beleven en de boodschap van God tot ons 
nemen, komt ieder voorbereid naar de huiskring. Je hebt in de dienst iets ontvangen



wat je meeneemt in je hart. En wellicht heb je aantekeningen gemaakt van dingen 
die je geraakt hebben en die je opgeschreven hebt voor verdere doordenking.

Thuisgekomen na de zondagse dienst ligt deze PddW+ in je mailbox. En op maandag 
komt de eerste PddW. Zo kan het zondagse samenzijn een verdere uitwerking krijgen
en kan God verder tot Zijn doel komen, met jou maar ook door jou heen naar je 
geloofsgenoten in de huiskring, en vice versa. Zo wordt de kring meer kring van 
delen wat God in onze levens doet, net als in Handelingen 2. Tempel en huis liggen 
dan inderdaad in elkaars verlengde.

Hiervoor vind je de PddW+ voor deze week om mee aan de slag te gaan. Het zal 
misschien nog even wennen zijn. Maar Gods Geest is ons nabij. We mogen 
verwachtingsvol zijn. Heel veel zegen met en voor elkaar! 

NB Mocht je onverhoopt de dienst niet hebben kunnen bijwonen en deze ook niet 
op de website bekeken hebben, vraag een van je kringleden om je ‘bij te praten’. 
Elkaar op deze manier helpen zal het ‘samen’ van de huiskring dienen.

************************* 

Naast het gebruik in de huiskring is PddW+ ook geschikt voor momenten
waarop je je geloof wilt delen met anderen buiten je huiskring. Bijvoorbeeld

met je partner of kinderen, met je vrienden, in je bedieningsteam in de kerk of
met een paar collega’s op je werk. 

Als Meerkerk hopen we dat PddW+ een aanvullende hulp is voor verdere 
geloofsverdieping en de uitwerking daarvan in het samen gemeente zijn. 

Ontvang je nog geen PddW? Abonneer je dan gratis via onze website en ontvang 
samen met PddW (maandag t/m zaterdag) ook PddW+ (zondag). 


