
 

 

PddW+ 
 

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 15 oktober 2017  
 

Prediker: Wigle Tamboer 
 

Titel: Opbouwende woorden, die goeddoen… 
 

Bijbellezing:  Efeziërs 4: 25-32 (NBV)   

 

Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledematen. Als 

u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, geef de duivel geen 

kans. Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken om 

iets weg te kunnen geven aan wie het nodig heeft. Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar 

alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goed doen aan wie ze hoort. Maak Gods 

heilige Geest niet bedroefd, want Hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de 

verlossing. Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, en alle 

kwaadaardigheid. Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus 

vergeven heeft. 

 

Uitgelicht vers 29:  

Laat geen vuile rede uit uw mond gaan, maar hetgeen nuttig is tot  stichting, waar het nodig is, 

opdat het aangenaam zij te horen. (NBV) 

 

Laat geen enkel slecht woord over uw lippen komen, maar spreek een goed woord, opbouwend, 

waar het nodig is, tot zegen voor de hoorders. (WV) 

 

Een paar opmerkingen 
 

En in mijn enthousiasme en vooral naïviteit vroeg ik hem: zou je mij ook geen viool kunnen 

leren…? Hij keek me met ’n glimlach aan en zei: ‘Heb je 10 jaar?’    

 

Toen Henk Binnendijk geroepen werd in dienst van Gods Koninkrijk en daar grote moeite mee had, 

sprak de Heer en zei: ‘Beste Henk, Ik vraag je niets, ik bied je iets aan.’ 

 

Efeziërs 1 en 2 laten zien wat God ons in Christus allemaal aangeboden heeft. 

 

http://meerkerk.us2.list-manage.com/track/click?u=7e62bc43f6d7a76c2aa502030&id=40740dd5d1&e=ad0e9227ca


 

 

Efeziërs 3:19 vat samen wat we in Christus ontvangen hebben: het kennen van de liefde die alle 

kennis te boven gaat, het volstromen met Gods volkomenheid. 

 

Waar het hart vol van is, stroomt de mond van over… 

 

Een menselijk advies: voor je reageert, eerst tot 10 tellen en diep ademhalen… 

Een Bijbels advies: voor je reageert eerst volstromen met Gods volkomenheid… 

 

Aanvullende bijbellezingen 

 

Efeziërs 1:3-5 (NBG51) 

3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in 

Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. 

4 In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om 

voor Hem heilig en zuiver te zijn, 5 en Hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in 

Jezus Christus zijn kinderen te worden, 6 tot eer van de grootheid van Gods genade, ons 

geschonken in zijn geliefde Zoon.  

 

Efeziërs 3:19 

Ja, de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods 

volkomenheid. 

 

Filippenzen 1:6 

Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag 

van Christus Jezus. 

 

Efeziërs 2:8-10 (NBG51) 

Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; 

niet uit werken, opdat niemand roeme. Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om 

goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. 

 

Efeziërs 4:1b  (GNB96) 

Leid een leven dat in overeenstemming is met uw roeping.  

 

Psalm 19:15 

Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart. U welgevallig zijn, o HERE, 

mijn rots en mijn verlosser. 

 

Romeinen 8:32 

Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen over gegeven heeft, ons 

met Hem ook niet alle dingen  schenken. 

 

1 Timotheüs 4:7 (NBG51) 

Maar wees afkerig van onheilige oudevrouwenpraat. Oefen u in de godsvrucht. 

 

Jacobus 3:1-12 

1 Broeders en zusters, u moet niet allemaal leraar willen zijn. U weet dat ons leraren een strenger 

oordeel te wachten staat. 2 En hoe vaak struikelen we niet allemaal! Wie nooit struikelt in het 

spreken kan zich een volmaakt mens noemen, die in staat is om zelfs het hele lichaam in toom te 

houden. 3 Paarden doen we een bit in de mond om ze te laten gehoorzamen, en zo kunnen we hun 

hele lijf sturen. 4 En kijk eens hoe reusachtige schepen, voortgestuwd door hevige wind, met een 

klein roer in de richting worden gestuurd die de stuurman bepaalt. 5 Zo is ook de tong een klein 



 

 

orgaan, maar wat een grootspraak kan hij voortbrengen! Bedenk eens hoe een kleine vlam een 

enorme bosbrand veroorzaakt. 6 Onze tong is net zo’n vlam: een wereld van onrecht, die onze 

lichaamsdelen in brand steekt. Want hij besmet het hele lichaam, hij steekt het rad van het leven in 

brand, met vuur uit de Gehenna. 7 De mens heeft alle mogelijke soorten dieren weten te temmen, 

wilde dieren, vogels, kruipende dieren en zeedieren, 8 maar er is geen mens die de tong kan 

temmen, dat onberekenbare kwaad, vol dodelijk venijn. 9 Met onze tong zegenen we onze Heer en 

Vader, en we vervloeken er mensen mee die God heeft geschapen als zijn evenbeeld. 10 Uit dezelfde 

mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters? 11 Laat een 

bron soms uit eenzelfde ader zoet en bitter water opwellen? 12 Of kan een vijgenboom olijven 

voortbrengen, of een wijnstok vijgen? Net zomin geeft een zilte bron zoet water. 

 

Liederen:    

 

Spreek, o Heer – 689 

 

Spreek, o Heer, door uw heilig woord, 

dat ons hart U hoort en verzadigd wordt 

Zaai uw woord, plant het diep in ons 

en verander ons naar uw evenbeeld, 

zodat Christus’ licht in ons zichtbaar is, 

onze daden maakt tot getuigenis 

Spreek, o Heer, en voltooi in ons 

wat uw hand begon tot uw heerlijkheid 

 

Leer ons Heer, uw volmaakte weg, 

echte need’righeid en gehoorzaamheid 

Toets ons hart en ons denken nu 

in het heilig vuur van uw zuiverheid 

In geloof zien wij dan uw majesteit 

en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid 

Woord van hoop, dat ons leven deed, 

overwinning geeft over ongeloof 

 

Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw, 

laat de diepten zien van uw plan met ons 

Woord dat klonk voor de tijd begon, 

onze vaste grond tot in eeuwigheid 

Uw genade geeft ons de zekerheid: 

al wat U belooft, wordt eens werk’lijkheid. 

Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk, 

en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid 

 

Uw genade geeft ons de zekerheid: 

al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid 

Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk 

en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid 

 

Spreek, o Heer, en voltooi in ons 

wat uw hand begon tot uw heerlijkheid 

 

 

 



 

 

Ik verlang naar uw aanwezigheid – 566  

 

Ik verlang naar uw aanwezigheid  

in alles wat ik doe,  

dat uw Geest mij op mijn wegen leidt  

daarom wijd ik heel mijn leven aan U toe 

 

Jezus, Koning van de eeuwigheid,  

uw volk gelooft uw Woord   

Heel de aarde toont uw heerlijkheid  

en uw woorden brengen leven  

aan wie hoort 

 

Refrein: 

Machtig Heer, alles wat leeft 

zingt tot uw eer in eeuwigheid  

Hier zijn wij, U toegewijd  

wij aanbidden U 

 

Neem mijn leven, laat het Heer...  Gezang 228 

 

Neem mijn leven, laat het Heer 

toegewijd zijn aan Uw eer 

Neem mijn uren en maak ze nu 

tot een stroom van lof voor U 

tot een stroom van lof voor U 

 

Neem mijn zilver en mijn goud 

Geef dat ik niets achterhoud 

Neem mijn kennis en verstand 

Neem mijn leven in Uw hand 

Neem mijn leven in Uw hand 

 

Neem mijn liefde daarmee, Heer 

Leg ik 't laatste voor U neer 

Neem mijzelf: ik wil voortaan 

Als Uw kind door t' leven gaan 

Als Uw kind door het leven gaan 

 

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

 

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. We worden opgeroepen geen slechte woorden uit onze mond te laten komen. Het Griekse woord 

voor slecht betekent onder meer ‘rot’, ‘nutteloos’. Zie Matthéüs 7:17 en 18, waar het zelfde woord 

wordt gebruikt (slechte vruchten). Het alternatief is goede, gezonde woorden spreken. Noem aan 

elkaar voorbeelden van gezonde woorden.  

 

4. Jacobus zegt in 3:2 dat niemand van ons de tong in toom heeft. We zijn dus in goed gezelschap 

als we falen . Gelukkig mogen wij om vergeving vragen bij het eventuele ‘slachtoffer’ en bij onze 

Heer en bidden om vervanging door goede woorden. In hoeverre ben jij hier bewust mee bezig, 

wanneer je je tong niet in bedwang had?  

  

5. Heb je 10 jaar? Kun je een voorbeeld geven waar je iets aangeleerd hebt door heel veel te 

oefenen (zie 1 Timotheüs 4:7)? Hoe zou je jezelf kunnen oefenen om te voorkomen dat je slechte 

woorden spreekt. Geef elkaar concrete tips. 

 

6. Hoe zou je elkaar kunnen helpen de kring nog meer een plek te maken waar geen enkel slecht 

woord over onze lippen komt, maar waar we een goed woord spreken, opbouwend, tot zegen voor 

de mede-kringleden.  

 

7. Binnenkort (zondag 5 november) is de volgende doopdienst. Durf in de kring te bespreken hoe je 

elkaar kunt helpen daar waar je de stap tot de doop nog niet genomen hebt. 

 

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

Gebedssuggestie 
 

Bid in eigen woorden.  

 

Aanvullend zou je ook de woorden van Psalm 19:15 kunnen bidden: 

 

Mogen de woorden van onze mond en de overleggingen van ons hart, U welgevallig zijn, o HERE, 

onze rots en onze verlosser. 
 


