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Preek door de Week+  
 
Een handreiking voor het gemeenschapsleven als huiskring, gebaseerd op de 
zondagse dienst.  
 

Mocht je de preek en het getuigenis in deze 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.  
 

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 1 oktober 2017  
 
Prediker: Wigle Tamboer 
 
Titel:  Onderscheiden waarop het aankomt 
 
Bijbellezing: Filippenzen 1: 3-6, 9-11 (NBG51) 
 
3 Ik dank mijn God, zo dikwijls ik uwer gedenk; 4  immers, in al mijn gebeden bid ik 
telkens voor u allen met blijdschap, 5  wegens uw deelhebben aan de prediking van 
het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. 6  Hiervan toch ben ik ten volle 
overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal 
voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.  
9 En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht 
en alle fijngevoeligheid, 10  om te onderscheiden, waarop het aankomt. Dan zult gij 
rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, 11  vervuld van de vrucht van 
gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot eer en prijs van God. 
 
Een paar opmerkingen 
 
Dit gedeelte spreekt over een goed werk dat God begonnen is in het verleden, Hij 
zet het voort vandaag en in de toekomst: 
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   Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd,  
  dat Hij, die in u een goed werk is begonnen (verleden),   
       dit… zal voortzetten (vandaag en in de toekomst)  
 
Dit voortzetten heeft een doel: 
 
   Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd,  
         dat Hij, die in u een goed werk is begonnen,  
     dit ten einde toe zal voortzetten,  
        tot de dag van Christus Jezus.  
 
Paulus spreekt dus niet over statisch geloof dat stil staat. Ons geloof is in beweging 
en heeft een doel. Je zou het “geloof in opleiding” kunnen noemen, zoals we ook 
doelbewust een opleiding volgen op school, op ons werk, in een cursus.  
 
Tijdens de opleiding komt het er op aan dat we onderscheiden waarop het 
aankomt…. 
 
Aanvullende bijbellezingen  
 
Handelingen 16:6-40 
1 Koningen 3:2-14 
Psalmen 119:66 
Hebreeën 5:12 
 
Liederen     

 
Een hoop die zeker is (Opwekking 628) 
 

Een hoop die zeker is 
een groot geheimenis 
beloofd door God 

is nu aan ons onthuld 

Als een volmaakte schat 
die heel Gods plan omvat 
Christus in ons 
hoop op Gods heerlijkheid 
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Refrein: 
En het leven dat ik leef 
is nu niet meer van mij 
Jezus leeft in mij 
mijn hoop voor eeuwig 

Elke dag dat ik besta 

leef ik niet meer, maar Hij 
Jezus leeft in mij 
mijn hoop voor eeuwig 

 
Liefde die zuiver is 
Vaders getuigenis 
zijn eigen Zoon 

die onze zonde droeg 

Hij heeft zichzelf omhuld 

met onze zondeschuld 

Daar aan het kruis riep Hij: 
'Het is volbracht!' 
 
Leven dat sterker is 
dan dood en duisternis 
en onverslaanbaar 
voor de macht der hel 
Met Jezus doodgegaan 

en met Hem opgestaan 

zullen wij delen in zijn heerlijkheid 
 

Ik kan niet anders (Paul Baloche) 
 
Als ik naar de lucht kijk en ik zie haar schoonheid,  
de zon die wegglijdt in de avondschemering.  
Als ik naar de sterren kijk, zo ver weg en wonderlijk,  
voel ik mezelf zo klein: een groot God ziet in mij zijn kind!  
 
Refrein:  
Dan kan ik U slechts danken,  
kan ik niet anders dan U dienen, Heer.  
Halleluja, halleluja.  
Dan kan ik U slechts prijzen,  
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maak ik van heel mijn leven meer en meer  
een halleluja, een halleluja, halleluja.  
 
En hoor ik verhalen van een God op Aarde,  
die vol genade en vol medelijden was,  
aan het kruis genageld werd, maar niet verslagen,  
weet ik: U maakt alles nieuw, door de kracht die Uw redding bracht!  
 
*********************************************************************  
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 wat jou in de preek met name aansprak.   
 
2.  In dat wat je aansprak, heb je daarin ervaren dat de Heer tot je sprak? Zo ja, hoe 
zou je Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?  
 
3.  Hoe ben jij het nieuwe seizoen ingegaan: heb je het verlangen om volgend jaar 
om deze tijd een (geestelijk) doel bereikt te hebben? Zo ja, welk doel? Hoe kun je 
elkaar helpen dat doel te bereiken? 
 
4. Hoe zijn jullie als huiskring het nieuwe seizoen ingegaan; heb je het verlangen om 
volgend jaar om deze tijd als kring een (geestelijk) doel bereikt te hebben? Zo ja, 
welk doel? Hoe kun je elkaar helpen dat doel te bereiken? 
 
5. Probeer het gebed van Paulus voor de kerk in Filippi (vers 1:9 en 10a) eens in 
eigen woorden te zeggen? Tip: probeer in het bijzonder de zinsdelen ‘in helder 
inzicht en alle fijngevoeligheid’ en “om te onderscheiden, waarop het aankomt” in je 
eigen woorden te zeggen. Hoe zou je dit gedeelte kunnen vertalen naar een 
concreet gebed voor de gemeente in Hoofddorp, voor het stukje gemeente op je 
huiskring, voor je geestelijke broer of zus die naast je zit?   
 
6. Denk terug aan het verhaal van de junior- en seniorschoorsteenveger: “dat Rody 
volgend jaar op zijn eigen busje rijdt”. Vertel aan het kringlid dat naast je zit (verdeel 
de kring in tweetallen) welk potentieel jij in hem/haar ziet. Bespreek vervolgens met 
zijn tweeën tips hoe je dit potentieel zou kunnen bereiken en hoe je elkaar zou 
kunnen helpen dit te bereiken. 
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7. Denk terug aan het verhaal van de trompetles: voor welk doel zou jij 10 minuten 
per dag apart kunnen zetten om het na een jaar te bereiken? 
 
N.B. Bij het bespreken van het bovenstaande zou zomaar de gedachte op kunnen 
komen: “dat kan ik niet”. Denk aan de boodschap die Henk Binnendijk ons op 24 
september 2017 bracht: Doen wat je niet kunt… 
  
*********************************************************************  
 
Gebed  
 
Neem tijd om te bidden. Bid bijvoorbeeld voor elkaar in je eigen woorden de tekst 
uit Filippenzen 1:9a en 10. Als je dat moeilijk vindt kun je ook bidden en danken met 
de woorden van de Schrift:  
 
En dit bidden we, dat onze liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder 
inzicht en alle fijngevoeligheid, 10  om te onderscheiden, waarop het aankomt. Dan 
zullen we rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, 11  vervuld van de 
vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot eer en prijs van God. 
 
*********************************************************************  
 
 

          


