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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 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 29 oktober 2017  
 

Prediker: Remy Splinter 
 

Titel: Buitengewone gewoontes 
 
Bijbellezing: 1 Korintiërs 9:24-27 (NBV)  
 

Weet u niet dat van de atleten die in het stadion een wedloop houden er maar één de prijs kan winnen? Ren 
als de atleet die wint. Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt beheerst zich in alles; atleten doen het voor 
een vergankelijke erekrans, wij echter voor een onvergankelijke. Daarom ren ik niet als iemand die geen 
doel heeft, vecht ik niet als een vuistvechter die in de lucht slaat. Ik hard mezelf en oefen me in 
zelfbeheersing, want ik wil niet aan anderen de spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden 
gediskwalificeerd. 
 

Een paar opmerkingen 
 
De Griekse filosoof Aristoteles zei: “We zijn wat we herhaaldelijk doen. Excellentie is daarom ook niet een 
daad, maar een gewoonte”.  
 
Het aanleren van gewoontes is mensenwerk. Maar met het aanleren van buitengewone gewoontes (jezelf 
dagelijks aan Christus verbinden) geef je God de ruimte in je leven Zijn werk in jou te doen.  
 
Het voorbeeld van Paulus gaat over de zogenaamde Isthmian-spelen. Alle onderdelen in deze spelen waren 
individuele sporten. Daarom konden atleten in hun training voor die sporten niet rustig aan doen, omdat er 
geen teamleden waren op wie je kon terugvallen. Ze moesten er vol voor gaan! Wat betekent dat? Het 
duurde vele maanden en zelfs jaren van zelfopofferende discipline en strenge zelfbeheersing. Deze atleten 
hielden zich vaak aan een streng dieet. Ze zorgden ervoor dat ze elke nacht voldoende slaap kregen. Ze 
trainden dagelijks. Zij voerden kracht- en cardiovasculaire oefeningen uit. Ze onthielden zich vaak van 
drinken en immoraliteit. Alles stond in het teken van hun doel. 
 
Aanvullende bijbellezingen  
       
Filippenzen 3:7-17  
Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles 
beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem 
heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één met hem zijn – 
niet door mijn eigen rechtvaardigheid omdat ik de wet naleef, maar door die van God, de rechtvaardigheid 

http://meerkerk.us2.list-manage.com/track/click?u=7e62bc43f6d7a76c2aa502030&id=40740dd5d1&e=ad0e9227ca
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die er is door het geloof in Christus. Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil 
delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood, in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te 
staan. Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen 
grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb 
bereikt, maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op 
mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept. Hierop moeten wij ons allen als 
volmaakte mensen richten. Mocht u er op enig punt anders over denken, dan zal God het u wel duidelijk 
maken. In ieder geval, laten we op de ingeslagen weg voortgaan. Volg mij na, broeders en zusters, en kijk 
naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij u gegeven hebben. 
 
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. 
 
Liederen:     
 
Wees mijn verlangen – 520  
 
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, 
leer mij U kennen in vreugde en smart 
Laat mijn gedachten op U zijn gericht 
wakend of slapend, vervuld van uw licht 
  
Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer, 
dat ik in U blijf en U in mij Heer, 
U als mijn Vader en ik als uw kind 
dat in uw armen geborgenheid vindt 
 
  
Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd, 
maak mij tot machtige daden bereid 
Wees als een burcht, als een toren van kracht, 
wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht 
  
Wat baat mij rijkdom of eer van een mens: 
bij U te wonen is al wat ik wens, 
met als beloning dat ik op U lijk 
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk 
  
Hemelse Koning, die het kwaad overwon, 
als ik daar kom in het licht van uw zon, 
stralend van vreugde, getooid als een bruid, 
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit 
Stralend van vreugde, getooid als een bruid, 
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit 
 
Dichter bij U – L. Mason/M. Buwalda  
 
Dichter bij U, mijn God.  
Dichter bij U.  
Daar komt mijn hart tot rust.  
Dichter bij U.  
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Daar heeft mijn hart het goed.  
Vrede in overvloed.  
Dichter bij U, mijn God  
Dichter bij U.  
 
Zelfs als de avond valt,  
Donker en koud.  
Wordt u geboren  
in wat mij benauwt.  
Licht dat het duister splijt,  
Mij mijn bestemming wijst. 
Dichter bij U, mijn God  
Dichter bij U.  
 
Waar mij de weg ook leidt,  
ik vind mijn veiligheid.  
Dichter bij U, mijn God  
Dichter bij U. 
 
Houd vol – Mozaiek0318 
 
Wij zijn het volk van God  
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar. 
Een leven lang te gast  
er ligt een hemels vaderland voor ons klaar. 
 
Houd vol, houd vol  
Hij laat niet los. 
 
Het is een zegetocht  
van heiligen en twijfelaars bij elkaar. 
Maar kijk wij lopen nog 
wij lopen wat God heeft beloofd achterna. 
 
Houd vol, houd vol  
Hij laat niet los. 
 
God is voor ons, God is naast ons 
God is altijd om ons heen. 
Laat maar komen, wat hierna komt 
want hij laat ons nooit alleen. 
 
En nu wij zijn omringd door zoveel helden  
die ons voor zijn gegaan. 
Nu geven wij niet op 
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan. 
 
Houd vol, houd vol  
Hij laat niet los. 
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God is voor ons, God is naast ons 
God is altijd om ons heen. 
Laat maar komen, wat hierna komt 
want hij laat ons nooit alleen. 
 
Houd vol, houd vol  
Hij laat niet los. 
Houd vol, houd vol  
Hij laat niet los. 
 
Houd vol, houd vol  
Hij laat niet los. 
Houd vol, houd vol 
Hij laat niet los. 
 
God is voor ons, God is naast ons 
God is altijd om ons heen. 
Laat maar komen, wat hierna komt 
want hij laat ons nooit alleen. 
 
God is voor ons, God is naast ons 
God is altijd om ons heen. 
Laat maar komen, wat hierna komt 
want hij laat ons nooit alleen. 
 
********************************************************************* 
 
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 de Heer tot je sprak, 
hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten? 
  
2. 1 Korintiërs 9:24-27 beschrijft de metafoor van de atleet die traint om te winnen. Bespreek met elkaar 
hoe deze metafoor vertaald kan worden naar ons leven als christen: 

 welke principes noemt Paulus en wat betekenen die in de praktijk?  

 waaraan kun je zien dat een christen zo’n ‘atleet’ is? 
 
3. Het kennen en volgen van Christus is buitengewoon. Door gewoontes geven we  continuïteit aan onze 
prioriteit en kunnen we dus ook “het buitengewone” een dagelijkse praktijk maken in ons leven. Welke 
buitengewone gewoontes zijn al deel in jouw leven?  
 

4. Welke buitengewone gewoonte zou je willen aanleren of verder ontwikkelen? Welke stappen zou je 
daarvoor vandaag al kunnen zetten? Hoe zou de huiskring je daarbij kunnen helpen? 

 
5. Het aanleren van gewoontes gaat vaak gepaard met het afleren van andere gewoontes. Zijn er 
gewoontes die je zou willen afleren? Hoe zou de huiskring je daarbij kunnen helpen? 
 
6.  Gewoonten kunnen gewoontjes worden. Hoe zou je buitengewone gewoontes ook buitengewoon 
kunnen houden? 
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********************************************************************* 
Gebedssuggestie 

 

Bid in eigen woorden. 
 
Je kunt ook gebruikmaken van deze woorden: 
 
Vader in de hemel, buitengewone God, bedankt dat U ons gewone mensen ziet staan en U in ons een werk 
bent begonnen dat U ook zult afmaken. Wilt U ons geven wat we nodig hebben om gewoontes aan te leren 
die ons dagelijks verbinden aan U, omdat U alleen ons hart kan veranderen. Opdat we iedere dag weer 
mogen beseffen dat het kennen van Christus, onze Heer, alles overtreft. Amen.

 
 


