
Preek door de week+ 
Een handreiking voor het gemeenschapsleven als huiskring, gebaseerd op de 
zondagse dienst. 
Behalve in de huiskringen is de 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 aantal 
collega’s op je werk. 

Zondag 17 september 2017

Prediker: Wigle Tamboer

Titel:  Een nieuw seizoen… 

Bijbellezing: Johannes 3:30 

Hij moet wassen, ik moet minder worden. (NBG'51)

Hij moet groter worden en ik kleiner. (NBV)

Aanvullende bijbellezingen 

Lukas 1 (in het bijzonder de verzen 5-25 en 57-80)

Johannes 1 (in het bijzonder vers 29-31)

Johannes 3:16

Filippenzen 1:6

Een paar opmerkingen

De Franse bijbelgeleerde dr. Fr. Godet (19e eeuw) noemde Johannes 3:30 een 
wachtwoord voor elke dienaar van Christus.

Dr. Leon Morris (20e eeuw) schrijft in zijn commentaar op Johannes 3:30: 
the most high word ever uttered by human lips 
(het meest verheven woord ooit door een mens gesproken)
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De grote kunstenaar Michelangelo beeldhouwde een prachtig paard dat door 
iedereen bewonderd werd. Op de vraag hoe hij dit voor elkaar gekregen had 
antwoordde hij: Het is eigenlijk heel eenvoudig. Ik heb alles weggehakt wat geen 
paard is.

Liederen

Hier in de stilte zoek ik u naar U
Kom met uw Geest mij nabij
En al mijn streven leg ik voor U neer
Voor mij de genade voor U alle eer

Ik heb gezworven ik heb gezocht
Gezocht naar de plek waar ik hoor
Maar al mijn wegen leg ik voor U neer
Voor mij de genade voor U alle eer

Mijn ziel blijft wachten
Hier in uw huis
Totdat het rust vindt bij U
Wat ik kan geven leg ik voor U neer
Voor mij de genade, voor U alle eer

Jezus mijn Heiland, ik schuil bij U
Want U heeft alles volbracht
En heel mijn leven leg ik voor U neer
Voor mij de genade, voor U alle eer
En heel mijn leven leg ik voor U neer
Voor mij de genade, voor U alle eer.

Hier in uw heiligdom,
dicht bij de troon,
vraagt uw aanwezigheid
ons stil te zijn
Zo komen wij tot U,
met heilig ontzag,
als uw Geest ons trekt tot U
 
Rein door uw zuiver bloed,
met zekerheid
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dat wij geborgen
in uw liefde zijn
Staan wij vrijmoedig hier
en antwoordt ons hart
op de roepstem van uw Geest
 
Heer, ik wil horen 
uw zachte stem
Laat and're stemmen
in mij zwijgen
Open mijn ogen, Heer
opdat ik het licht
van uw aangezicht zal zien

O, ziel is je hart vol van zorgen    
en duister, want 't licht is gedoofd    
Er is licht door een blik op de Redder    
en leven voor hem die gelooft    

   
Richt je oog nu op Jezus    
Zijn blik is zo zorgzaam en goed    
En wat hier op aarde belangrijk is    
Het verbleekt bij Zijn goddelijke gloed       

   
Die Jezus heeft alles gedragen    
Hij stierf en maakte mij vrij    
Hij nam al mijn zonden en lasten    
En schiep een nieuw leven in mij    

   
Door een blik op het kruis is er leven en hoop    
Is er leven voor jou en voor mij    
Zie gelovig op Hem, wordt behouden en leef    
Hij betaalde voor allen de prijs

Mocht je de preek en het getuigenis in de dienst gemist hebben, bekijk deze dan 
eerst op onze vernieuwde website www.meerkerk.nl voor je naar je huiskring gaat, 
zodat je uit de eerste hand samen met je kringleden kan delen in de boodschap die 
de Heer in ons midden als Meerkerk heeft neergelegd. 

********************************************* 
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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. Wissel uit waar de preek over ging en wat jou daarin met name aansprak.  

2. In dat wat je aansprak, heb je daarin ervaren dat de Heer tot je sprak? En zo ja, 
hoe zou je Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

3. De titel van de preek was 'een nieuw seizoen'. Er werd een vergelijk gemaakt met 
de start van een schooljaar voor middelbare scholieren (denk aan het Iddink 
boekenpakket) Zie je het nieuwe seizoen als een tijd waarin Jezus je als Zijn leerling 
bij de hand wil neme? Kun je zaken noemen waar je van Hem wil leren?

4. Om Johannes de Doper beter te begrijpen geven Lukas 1 en Johannes 1 veel 
achtergrond informatie. Deel wat je daarin nieuw ontdekt hebt.

5. Johannes 3:16 spreekt over het leren kennen van Jezus Christus als Verlosser. 
Johannes 3:30 spreekt over het kennen van Jezus als Heer. Onze getuigenissen 
spreken vaak over het eerste en veel minder over het laatste. Hoe denk je dat dit 
komt? 

6. Wat zou je in de kring voor elkaar kunnen betekenen in het nieuwe seizoen, meer 
en/of anders dan tot nu toe? Zou je dit aan het begin van het nieuwe seizoen als een
doel kunnen stellen? De Iddinkdoos voor de kring? 

****************************** 
Gebed 

Neem tijd om in eigen woorden te bidden en het nieuwe seizoen op te dragen aan 
de Heer.
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