
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 12 november 2017 

Prediker: Peter Kos

Titel: Niets kan ons scheiden van Gods liefde

Bijbellezing: Romeinen 8: 31-39 (NBV)
31 Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? 32  
Zal Hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar Hem omwille van ons allen heeft 
prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? 33 Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God 
zelf spreekt hen vrij. 34 Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is 
opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. 35 Wat zal ons scheiden van de liefde 
van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? 36 Er 
staat geschreven: ‘Om U worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.’ 
37 Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij Hem die ons heeft liefgehad. 38 Ik ben ervan 
overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, 39 
hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde 
van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. 

Een paar opmerkingen

Peter Kos ging deze zondag verder met de genade die vorige week bij de doop centraal stond, niet 
alleen in de redding, maar ook in het leiden van een nieuw leven. Een leven dat niet bespaard blijft
van tegenslag en erger, maar dat wel - 'vast en zeker' - een leven mag zijn waarin niets ons kan 
scheiden van Gods liefde in Christus Jezus (vers 39). 

Dat niets ons kan scheiden van Gods liefde betekent niet alleen dat onze fouten en 
tekortkomingen de liefde van God niet doen verminderen, maar ook dat God ons vasthoudt in alle 
omstandigheden. 

Deze genade is voor Paulus steeds weer een vreugde waar hij kracht uit put, juist ook onder 
moeilijke omstandigheden. Geldt dat voor ons in dezelfde mate of is het in moeilijke 
omstandigheden minder vanzelfsprekend? 
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Moeilijke omstandigheden en al dan niet gebedsverhoring... zonder het volledige overzicht van 
God kunnen we heel verschillend aankijken tegen wat verhoring in bepaalde gevallen inhoudt. 
Houden we ons alleen vast aan het hier en nu en bijbelteksten die ons daarbij goed uitkomen of is 
ons vertrouwen gesteld op Gods hele Woord? 

Aanvullende bijbellezingen  
     
Handelingen 12
1 Omstreeks die tijd nam koning Herodes enkele leden van de gemeente gevangen en mishandelde
hen. 2 Jakobus, de broer van Johannes, liet hij met het zwaard ter dood brengen. 3 Toen hij zag dat
de Joden hier gunstig op reageerden, liet hij ook Petrus aanhouden – dat was tijdens het feest van 
het Ongedesemde brood. 4 Na de arrestatie sloot hij hem op in de gevangenis, waar hij hem door 
vier groepen soldaten van steeds vier man liet bewaken, met de bedoeling hem na het pesachfeest 
ten overstaan van het volk te berechten. 5 Terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten, 
bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God. 6 In de nacht voordat hij voorgeleid zou 
worden, lag Petrus te slapen tussen twee soldaten, aan wie hij met twee kettingen was 
vastgeketend. Ook voor de deur van de kerker stonden bewakers. 7 Toen verscheen er plotseling 
een engel van de Heer en een stralend licht vulde de hele ruimte. De engel stootte Petrus aan om 
hem wakker te maken en zei: ‘Vlug, sta op.’ Meteen vielen de ketens van zijn handen. 8 De engel 
zei tegen hem: ‘Doe je gordel om en trek je sandalen aan.’ Dat deed hij. Daarop zei de engel: ‘Sla je
mantel om en volg mij.’ 9  Petrus volgde de engel naar buiten, maar zonder te beseffen dat de 
dingen die de engel liet gebeuren werkelijk plaatsvonden; hij meende een visioen te zien. 10 Toen 
ze de eerste en tweede wachtpost voorbij waren, kwamen ze bij de ijzeren poort die toegang gaf 
tot de stad. De poort ging vanzelf voor hen open, en toen ze buiten waren gekomen liepen ze nog 
één straat verder, waarna de engel Petrus opeens alleen achterliet. 11 Nadat Petrus weer tot 
zichzelf gekomen was, zei hij: ‘Nu weet ik zeker dat de Heer zijn engel heeft gezonden om me uit de
handen van Herodes te bevrijden en me te behoeden voor wat het Joodse volk hoopte dat 
gebeuren zou.’

Psalm 44
21  Hadden wij de naam van onze God vergeten, onze handen uitgestrekt naar een vreemde god, 
22 zou God dit niet hebben ontdekt? Hij kent de geheimen van ons hart. 23 Toch worden wij dag 
na dag om U gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. 24 Word wakker, Heer, waarom 
slaapt U? Ontwaak! Verstoot ons niet voor eeuwig. 25 Waarom verbergt U uw gelaat, waarom 
vergeet U onze ellende, onze nood? 26 Onze ziel ligt neergebogen in het stof, ons lichaam 
vastgekleefd aan de aarde. 27 Sta op, kom ons te hulp, verlos ons, omwille van uw trouw. 

1 Johannes 4:16
God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God en God in Hem.  (1 Johannes 4:16)

Liederen   

Lopen op het water – Opwekking 789

U leert me lopen op het water 
De oceaan is weids en diep 
U vraagt me alles los te laten 
Daar vind ik U, en ik twijfel niet.
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Refrein:
En als de golven overslaan 
Dan blijf ik hopen op uw Naam 
Mijn ziel vindt rust 
Want in de storm bent u dichtbij 
Ik ben van U, en U van mij

De diepste zee is vol genade 
Uw sterke hand die houdt mij vast 
En als mijn voeten zouden falen 
Dan faalt U niet, want Uw trouw houdt stand    

Refrein: En als de golven overslaan...

Geest van God, leer mij te gaan over de golven 
In vertrouwen u te volgen, te gaan waar U mij heen leidt 
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen 
Ik vertrouw op uw genade, want ik ben in uw nabijheid (6x)  
 
Refrein: En als de golven overslaan...

Stil, mijn ziel, wees stil – Opwekking 717 

Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen
God omgeeft je steeds; Hij is erbij
in je beproevingen en zorgen

Refrein:
God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U en zal niet wank’len
Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnen in mij,
die rust in U alleen

Stil, mijn ziel, wees stil en dwaal niet af;
dwars door het dal zal Hij je leiden.
Stil, vertrouw op Hem en hef je schild
tegen de pijlen van verleiding.

(Refrein)

Stil, mijn ziel, wees stil en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer; de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.

(Refrein) 2 x
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Niets – Ramon Plakke

Wie kan ons beschuldigen?
Onze God verklaart ons rein
Wie zal ons veroordelen?
Als wij voor Hem rechtvaardig zijn?

Refrein:
Niets zal ons nog kunnen scheiden
Van Hem die ons heeft liefgehad
Wij zijn meer dan overwinnaars
Door Jezus die het heeft volbracht
Alles is volbracht

In de hoogten, in de diepten
In de toekomst en vandaag
Mag ik weten dat U, Vader
Altijd met ons gaat

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

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 dienst 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. In Romeinen 8:32 staat dat God ons alles wil schenken. Wat betekent alles in dit vers volgens 
jou? 

3. Is het je ervaring dat Hij je alles geeft? Is welvaart daar een onderdeel van? Waarom wel, 
waarom niet?

4. Een van de populairste Bijbelteksten is Jeremia 29:11: “Mijn plan met jullie staat vast - spreekt 
de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.” 
Hoe rijm je dit met lijden dat gelovigen ondergaan, zoals Jacobus in Handelingen 12:2 en vandaag 
de dag gelovigen in o.a. Iran? 

5. In Lukas 9:23 staat: Tegen allen zei Hij (Jezus): “Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf 
verloochenen en dagelijks zijn kruis opnemen en Mij volgen.” Hoe zie jij 'kruis' in onze tijd en onze 
omstandigheden? Is er ook in je eigen leven sprake van 'kruis'? Op welke manier? 

6. Reageer op de volgende stelling: Als je als christen geen lijden meemaakt, moet je jezelf de 
vraag stellen of je Hem wel werkelijk volgt. 
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7. We hebben gelezen dat niets ons kan scheiden van Gods liefde. Op wat voor momenten heb jij 
Gods liefde het sterkst ervaren? Deel dit met elkaar en probeer vervolgens of je een lijn in de 
ervaringen kunt ontdekken.

8. Romeinen 8:36 is een citaat uit Psalm 44:23. Het lijden dat beschreven wordt in deze Psalm is 
niet zozeer een gevolg van zonde, als wel van het onrecht dat hen aangedaan wordt vanwege hun 
geloof in God. Heb jij (of iemand in je directe omgeving) onrecht meegemaakt vanwege het 
geloof? Kun je delen waarom het ging en hoe ermee is omgegaan?

9. Peter was zondag in gezelschap van een Iraanse broeder uit een zustergemeente van De Rank, 
Peters thuisgemeente. Deze man werd als vluchteling teruggestuurd naar Iran, maar de 
geschiedenis kreeg een verrassende wending. Vanwege het ontbreken van de benodigde papieren
werd hij teruggestuurd (gebedsverhoring?) naar Nederland, waar hij nu in afwachting is van wat 
komen gaat. Peter verwees naar Handelingen 12 waar verteld wordt over de dood van Jacobus 
maar ook de onverwachte bevrijding van Petrus uit de gevangenis. 
Wat betekent het voor je als aan de ene kant na gebed nare situaties ten goede keren en andere 
situaties na gebed niet verbeteren? Kun je beide gevallen er evenveel op vertrouwen dat God erbij
is? Waarom/waarom niet? Kun je met elkaar hierover iets delen uit je eigen leven?

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

Gebedssuggestie
Dank in eigen woorden over Gods liefde die onveranderlijk groot blijft in alle omstandigheden, dat 
wat er ook gebeurt - door ons, een ander of door omstandigheden - niets ons kan scheiden van 
Gods liefde. Bid om de heilige Geest voor onderscheid om te zien waar het op aankomt in het 
leven met God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer.
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