
Preek door de Week+ 

Een handreiking voor het gemeenschapsleven als huiskring, gebaseerd op de 
zondagse dienst.
 
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.
 
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 8 oktober 2017 

Prediker: Joop Strietman

Titel: Jezus weerspiegelen in vrijgevigheid

Bijbellezing: 2 Korintiërs 9: 6-7 (NBV)

Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig 
oogsten. Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of 
dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.
 
Een paar opmerkingen

- Geven is belangrijk, omdat het iets fundamenteels in je verandert.
- Vrijgevigheid staat in verband met een andere kijk op bezit.

Aanvullende bijbellezingen

Het volk bracht zijn gaven met vreugde, want men was van ganser harte bereid een 
bijdrage te schenken. (1 Kronieken 29:9)

Is dit niet het vasten dat ik verkies … je brood delen met de hongerige, onderdak 
bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren 
om je medemensen? (Jesaja 58:7) 
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Ook jullie moeten dus van alle tienden die je van de Israëlieten ontvangt, een vast 
deel aan de HEER afstaan. (Numeri 18:28)

De zegenende ziel wordt overvloedig verkwikt. (Spreuken 11:25) 

“Geven maakt gelukkiger dan ontvangen.” (Handelingen 20:35)

Liederen:

'k Geef mijzelf aan U volkomen (Joh. de Heer 585)

'k Geef mijzelf aan U volkomen, 'k Leg mijn leven voor U neer
'k Wil alleen voor U gaan leven, 'k Leef voortaan mijzelf niet neer.

'k Geef mijzelf aan U, 'k Geef mijzelf aan U,
Heer, aan U geef ik mijn leve, Neem mij, Heiland, nu.

Jezus, alles geef ik U – Opwekking 582

Jezus, alles geef ik U, 
wat ik ben en heb 
en wat ik ooit zal zijn 

Al mijn hoop, 
mijn plannen en mijn tijd 
leg ik in uw hand, 
 vertrouw ze aan U toe 

Door uw wil te doen, 
leer ik om vrij te zijn 

Jezus, alles geef ik U, 
wat ik ben en heb 
en wat ik ooit zal zijn 

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

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.
 

2



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. Vertel de bijbellezing 2 Korintiërs 9: 6-7 in je eigen woorden.
Wat betekenen deze verzen? Wat valt jou in deze verzen het meeste op?

4. Welke andere bijbeltekst(en) ken je met een soortgelijke boodschap?

5. Joop noemde een aantal manieren om te kunnen geven. Op welke manier(en) 
geef jij iets aan iemand / iets / de kerk? (Wanneer) ervaar je dat als blijmoedig 
geven? En wanneer als verplicht (dwang, tegenzin)? 
 
6. Als we beseffen dat wij alles wat ons is toevertrouwd in bruikleen hebben, heeft 
dat dan ook gevolgen voor onze uitgaven? Hoe ga je in je geven om met het verschil 
tussen aardse zaken en die met eeuwigheidswaarde? 
 
7. De bijbeltekst spreekt over karig en overvloedig zaaien. Kunnen we met elkaar 
delen wanneer we iets zien als overvloedig zaaien? 
Welke overvloedige oogst zie je of heb je daarbij voor ogen?
 
8. Als volgelingen van Jezus worden we opgeroepen om vrijgevig te zijn; er zijn ech-
ter ook heel veel mensen die geen christen zijn en toch heel vrijgevig. Waar ligt vol-
gens jou het verschil?
 
9. Heb jij er wel eens over nagedacht wat je ‘geefplan’ is? Zo nee, waarom niet? Zo 
ja, wat betekent dit dan voor je? Zou je daar iets over kunnen en willen vertellen?

*********************************************************************
Gebedssuggestie

Bid in eigen woorden over zaaien en oogsten.  Je kunt besluiten met:
Heer, leer mij om vrijgevig te zijn zoals U dat bedoeld heeft, opdat ik U weerspiegel.
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