
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 22 oktober 2017 

Prediker: Patrick van der Laan

Titel: Prioritijd

Bijbellezing: Efeziërs 5:15-17 (NBV)

Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als 
verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd.
Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil.

Een paar opmerkingen

Prioriteit stelt kwaliteit en vermogen (capaciteit/wat je aan kunt) vast

Prioriteit geven aan de indeling van je tijd is belangrijk en geldt voor iedereen, 
gelovig en niet-gelovig…onze tijd is beperkt en daardoor heel kostbaar om te geven

Het slechte nieuws: de tijd vliegt voorbij; het goede nieuws: God wil de piloot zijn

Wie weet ben jij wel een volgeling van Jezus met het oog op een tijd als deze 
(naar Esther 4:14)
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Een kleine structurele tijdsinvestering heeft grote consequenties.
Verwaarlozing is nooit onderdeel van succes.
 

Aanvullende bijbellezingen  
      
Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die 
andere dingen je erbij gegeven worden. (Matteüs 6:33) 

Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar 
leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoetkomen en hen 
naar de mond praten. Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar 
verzinsels. Jij echter moet in alles nuchter zijn, je lijden aanvaarden, je werk als 
verkondiger van het Evangelie doen, je dienende taak vervullen. (2 Timoteüs 4: 3-5)

Maar beter is één hand gevuld met rust dan beide vuisten vol gezwoeg en najagen 
van wind. (Prediker 4:6)

U weet zelf wat het betekent ons na te volgen. Toen we bij u waren, hebben we ons 
dagelijks werk niet verwaarloosd. (2 Tessalonisenzen. 3:7)

Het is beter te genieten van iets tastbaars dan te grijpen naar iets onbereikbaars. 
Ook dat is niets dan lucht en najagen van wind. (Prediker 6:9) 

Liederen:   

Ik heb U nodig – 763 

Heer, ik kom en beken,
nu ik hier dicht bij U ben:
zonder U val ik uiteen;
leid mijn hart door stormen heen.

Refrein:
O mijn Heer, ik heb U nodig;
elk moment, zo nodig.
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.
O God, 'k heb U nodig.

Mijn schuld zit diep; U kunt erbij.
U vergeeft en reinigt mij.
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Waar U bent, daar ben ik vrij;
woon in mij en heilig mij.  (Refrein)

Leer mijn lied de weg naar U
als verleiding mij omgeeft.
Als ik niet kan staan, leun ik op U.
Jezus, hoop die in mij leeft! (Refrein) 2 x

U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.
O God, 'k heb U nodig.

U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.
O God, 'k heb U nodig. 

Dit is mijn verlangen – 510

Dit is mijn verlangen: U prijzen, Heer
met mijn hele hart aanbid ik U
Al wat binnen in mij is, verlangt naar U
alles wat ik vinden wil, is in U
 
Refrein:
Heer, ik geef U mijn hart,
ik geef U mijn ziel
ik leef alleen voor U
Leid de weg die ik ga
elk moment dat ik besta
Heer, doe uw wil in mij
 
Heer, doe uw wil in mij

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

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. Als je daarin hebt ervaren dat 
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de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?
 
2. Wat lees jij in de tekst van zondag: Efeziërs 5: 15-17? (In hoeverre) Heeft deze 
tekst betekenis voor jouw persoonlijk leven? 

3. In de bijbeltekst van zondag Efeziërs 5:15-17 wordt gesproken over 'een slechte 
tijd'. Patrick verbond dat met 2 Timoteüs 4: 3-5 (zie Aanvullende bijbellezingen) en 
gaf een populaire geloofshouding onder christenen door: 
1. God bestaat, Hij heeft hemel en aarde gemaakt
2. God verlangt dat we goed, aardig en eerlijk zijn voor mensen
3. Het doel van dit leven is gelukkig zijn
4. God heeft ons wel gemaakt maar bemoeit Zich niet met ons leven totdat wij Hem 
nodig hebben
5. Ook mensen die goed leven komen in de hemel

Hoe kijk jij naar deze 'overtuigingen'? (In hoeverre) Is dat te rijmen met het 
Evangelie dat Jezus bracht? 

4. Wij hebben het allemaal (?) heel druk. Patrick gaf het visuele voorbeeld van de 
stenen en het zand in een glas. Wat zijn voor jou persoonlijk de stenen en wat het 
zand? (NB. Het zand is niet per definitie niet goed!) Hoe is de volgorde van die zaken
in jouw leven? Kun je delen waar dat goed werkt en waar je tegenaan loopt? 

5. Een kleine structurele tijdsinvestering heeft grote consequenties en goede 
rendementen. Denk maar aan elke dag 30 minuten sporten, maar ook aan 
structureel tijd doorbrengen met je partner, kinderen, vrienden, geloof. We weten 
dat het zo is, maar negeren we het niet vaak omdat het ons niet direct resultaat of 
voordeel oplevert? 
Patrick haalde het verhaal van de Verloren Zoon aan met een praktijkvoorbeeld, de 
zoon die op de uitkijk staat naar z'n vader... Zijn er misschien mensen die naar ons 
uitkijken? 
Welke besluiten kun jij maken om te starten met de juiste investering van jouw 
kostbare tijd zodat het positieve consequenties heeft? Of om te stoppen met het 
verwaarlozen van je kostbare tijd zodat de negatieve gevolgen kunnen worden 
omgebogen? 

6. Patrick sprak over het belang van tijdsindeling aan de hand van het belangrijkste 
gebod… heb God lief boven alles en naaste als jezelf… (Lukas 10:27). Hij haalde 
daarbij woorden van Maarten Luther aan: 'Hoe drukker ik het heb, des te meer tijd 
besteed ik aan gebed.' Zo wist hij zeker dat hij zijn focus op Jezus niet zou verliezen 
door alles wat er op die dag op hem af zou komen. 
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Kun je in de kring delen hoe jij dat doet? Hoe zorg jij ervoor dat je de dag kunt 
beginnen zonder dat je hoofd al vol zit met de dingen die 'op je af komen'?

7.  Wie weet ben jij wel een volgeling van Jezus met het oog op een tijd als deze…
Patrick kreeg van een jongere deze vraag: Geloof je dat wij de kerk van de toekomst 
zijn? 
De kerk van (nu en) de toekomst... zie je voor jou ook een rol daarin weggelegd, een
werk dat God heeft bereid? Kun je in de kring delen waar je aan denkt?
Deel gerust ook de goede ervaringen die je al eerder opdeed met de werken die God
heeft bereid! 

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

Bid in eigen woorden over de dingen die je zo in beslag kunnen nemen terwijl je ten 
diepste liever je tijd, aandacht en energie wilt besteden aan God en de dingen die 
Hij voor je heeft weggelegd. 

Je kunt ook gebruikmaken van deze woorden:
Here God, dank dat U een geduldig God bent en dat U niet loslaat het werk dat uw 
hand begon, dat U ook doorgaat wanneer wij zo druk zijn met de minder belangrijke
dingen, dat waar het echt om gaat niet tot zijn recht komt. Here, help ons om - 
persoonlijk en in de kring - tijd te nemen om bij U te rade te gaan, U te loven en te 
danken en zo met U op pad te gaan. 
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