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PddW+ 
 

Preek door de Week+  
 

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

  

Mocht je de preek en eventuele 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 19 november 2017  
 

Prediker: Evert Jan Ouweneel 
 

Titel: de Heer kijkt naar het hart     
 

Bijbellezing: 1 Samuël 16: 4-13 (NBV)   

 

Een paar opmerkingen 
 

De boodschap van deze zondag is de opdracht voor volgelingen van Jezus om te zijn als Christus 

(Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn… Opwekking 378). 

 

Onze eerste reactie zou zomaar kunnen zijn: dat kan ik niet. En dat klopt. Ook deze zondagse 

boodschap is een voorbeeld van “doen wat je niet kunt”… 

 

In een middeleeuws anoniem geschrift, Wolk van niet weten, staat: God ziet met zijn barmhartige 

ogen niet naar wat je bent of was, maar naar wat je verlangt te zijn.  

 

Juist in een tijd waarin mensen al te snel worden afgerekend op basis van hun buitenkant (name and 

shame) staan wij christenen voor de opgave om mensen (ook) op hun binnenkant te blijven 

beoordelen. Dat zal ons niet altijd in dank worden afgenomen of begrepen worden, net als bij Jezus. 

Het betekent ook geenszins dat wij goedkeuren wat mensen aan de buitenkant allemaal uitspoken.  

 

Het betekent alleen dat wij bij alle uiterlijke gebrokenheid blijven zoeken naar de schoonheid die 

mensen aan de binnenkant nog met zich meedragen: de schoonheid van het verlangen om een mooi 

mens te zijn, de schoonheid van de liefde die daar nog steeds huist maar geen kans krijgt zich uit te 

drukken.  

 

Jezus roept ons om vooral op dat verlangen en deze diepverborgen liefde te reageren: het te 

bevestigen en aan te moedigen. Want daar waar mensen in hun innerlijke schoonheid worden 

bevestigd, komt ruimte en kracht vrij om aan de buitenkant deze schoonheid uit te leven. Dat laten 

de voorbeelden van Zacheüs, de Samaritaanse vrouw en Petrus op indringende wijze zien:  

http://meerkerk.us2.list-manage.com/track/click?u=7e62bc43f6d7a76c2aa502030&id=40740dd5d1&e=ad0e9227ca
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1-Samuel-16
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1. Uitgerekend bij de corrupte belastingambtenaar Zacheüs wil Jezus een hapje eten (Lucas 19). 

Want wie ziet Jezus in de boom zitten? Iemand die méér wil zijn dan wat hij de wereld laat zien. 

Jezus ziet zijn schaamte en verlangen en het is genoeg voor eerherstel! 

 

2. Uitgerekend de Samaritaanse vrouw bij de put krijgt alle aandacht van Jezus (Johannes 4). Want 

wat ziet Jezus? Iemand die zich dood, verstoten, verweesd voelt. Zij schaamt zich en verlangt naar 

écht leven. Jezus ziet het en het is genoeg voor eerherstel!  

 

3. Uitgerekend Petrus, die zijn meester kort daarvoor verloochende, wordt door Jezus met het gezag 

van een leider bekleed (Johannes 21). Want wat ziet Jezus? Een man die ondanks zijn 

tekortkomingen ernaar snakt om een mooi mens te zijn, een zoon naar het hart van de Vader. Jezus 

ziet zijn schaamte en verlangen en het is genoeg voor eerherstel!  

 

Aanvullende bijbellezingen     

 

Hieronder o.a. de bijbellezingen die naar de bovengenoemde personen verwijzen. Tip voor de 

kringleider: denk na over de vraag welke van de volgende aanvullende bijbelgedeelten je op kring 

samen zou willen lezen en bespreken. Zoek die gedeelten op de huiskring samen op en lees ze 

hardop voor. 

 

Lukas 19: 1-10 
 

Johannes 4: 4-28  
 

Johannes 21: 8-19  

 

Mattheus 7:1,2 

 

1 Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt; 2 want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, 

zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden. 3 Wat ziet 

gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet? (NBG51) 

 

1 Werp je niet op als rechter, opdat je niet onder het oordeel valt. 2 Want onder het oordeel dat 

jullie vellen, zul je vallen, en met de maat waarmee jullie meten, zul je gemeten worden. 3Wat kijk 

je naar de splinter in het oog van een ander, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? 

(WV2012) 

 

1 Oordeel niet over anderen; dan zal God niet oordelen over u. 2 Want God zal u op dezelfde 

manier beoordelen als waarop u anderen beoordeelt, en hij zal u meten met de maat waarmee u 

anderen meet. (GNB98) 

 

1 Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. 2 Want op grond van het oordeel dat je 

velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen 

worden. (NBV) 

 

Mattheus 7:1-5 
 

Jakobus 4: 11 

 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-19
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-4
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-21
https://www.debijbel.nl/bijbel/BGT/Matteus-7
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Jakobus-4
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Jakobus-4
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Spreuken 27:17 

 

Psalm 139 

 

Jona 3 en Jona 4 
 

 

Liederen (zie de bijlage voor de uitgeschreven teksten) 

 

Heer, U bent mijn God – Opwekking 683 

 

Samen in de naam van Jezus – Opwekking 167 

 

Heer, U doorgrondt en kent mij – Opwekking 518 

 

Hier aan uw voeten Heer  -  Opwekking 561  

 

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

 

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. Een vraag die je bij een aantal van bovenstaande bijbelgedeelten zou kunnen bespreken is wat dit 

gedeelte zegt over hoe wij andere mensen goed en fout kunnen (be)oordelen en welk voorbeeld 

Jezus geeft. 

 

3. Kun je een voorbeeld geven waar jij je helemaal vergiste in jouw (buitenkant) oordeel over 

iemand? Wat deed dat met je? 

 

4. Wat maakt een christen anders in de manier waarop hij/zij naar een ander kijkt? 

 

5. Name and shame… Zo niet bij Jezus. ’Jezus haat de zonde, maar heeft de zondaar lief” is onder 

ons een bekende oneliner. Anders gezegd: Jezus benoemt de zonde, maar beschadigt de zondaar 

niet. Hoe werkt dat in de praktijk voor volgelingen van Jezus?  

 

6. Je kunt maar één keer een eerste indruk maken. Die indruk kan best blijven hangen. Juist als het 

geen goede indruk is. Toch is die eerste indruk vaak een “buitenkant”-indruk 

Dat kan ook in de huiskring gebeuren. Durf je als kring de openheid aan om te zeggen hoe je 

gegroeid bent in het bijstellen van je eerste indruk toen je in het optrekken met elkaar ging 

ontdekken hoe mooi je kringgenoten van binnen zijn? 

 

7. Wat vind je van de parafrase op Spreuken 27:17: Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt 

een kringlid zijn medekringlid. 

 

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

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Spreuken-27
https://www.bible.com/nl/bible/328/PSA.139.NBG51
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Jona-3
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Jona-4
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Gebedssuggestie 

Heer, vergeef onze kortzichtigheid die vaak niet verder reikt dan de buitenkant. Vul ons met Uw 

Geest opdat we de ander mogen zien, zoals U hem of haar ziet. In Jezus’ naam, amen. 
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Bijlage: Liederen 

 

Heer, U bent mijn God – Opwekking 683 

 

Heer, U bent mijn God  

en ik verhoog Uw Naam  

Heer, U bent mijn God,  

en ik verhoog Uw Naam  

 

‘k Wil U zoeken in de morgen,  

en U volgen op al Uw wegen 

En stap voor stap leidt U mij,  

ik wil bij U zijn iedere dag,  

 

ik wil bij U zijn iedere dag,  

iedere dag 

 

Refrein: 

Halleluja, wij eren U, Heer Jezus,  

en voor eeuwig zingen wij:  

Halleluja, want U alleen bent waardig 

En voor eeuwig zingen wij: 

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja  

 

Samen in de naam van Jezus – Opwekking 167 
 

Samen in de naam van Jezus 

heffen wij een loflied aan, 

want de Geest spreekt alle talen 

en doet ons elkaar verstaan 

Samen bidden, samen zoeken 

naar het plan van onze Heer 

Samen zingen en getuigen, 

samen leven tot zijn eer 

  

Heel de wereld moet het weten 

dat God niet veranderd is 

En zijn liefde als een lichtstraal 

doordringt in de duisternis 

't Werk van God is niet te keren 

omdat Hij er over waakt, 

en de Geest doorbreekt de grenzen 

die door mensen zijn gemaakt 

  

Prijst de Heer, de weg is open 

naar de Vader, naar elkaar 

Jezus Christus, Triomfator, 

mijn Verlosser, Middelaar 

Vader, met geheven handen 

breng ik U mijn dank en eer 
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't Is uw Geest die mij doet zeggen: 

Jezus Christus is de Heer! 

 

Heer, U doorgrondt en kent mij – Opwekking 518 

 

Heer, U doorgrondt en kent mij 

mijn zitten en mijn staan 

en U kent mijn gedachten, 

mijn liggen en mijn gaan 

De woorden van mijn mond, o Heer, 

die zijn voor U bekend 

en waar ik ook naar toe zou gaan, 

ik weet dat U daar bent 

  

Refrein: 

Heer, U bent altijd bij mij, 

U legt uw handen op mij 

en U bent voor mij 

en naast mij 

en om mij heen 

Heer, U bent altijd bij mij, 

U legt uw handen op mij 

en U bent voor mij 

en naast mij 

en om mij heen, 

elke dag 

  

Heer, U doorgrondt en kent mij, 

want in de moederschoot 

ben ik door U geweven 

U bent oneindig groot 

Ik dank U voor dit wonder, Heer, 

dat U mijn leven kent 

en wat er ook gebeuren zal, 

dat U steeds bij mij bent 

 

Hier aan uw voeten Heer  -  Opwekking 561  

 

Hier aan uw voeten, Heer, 

kwetsbaar en klein, 

leert U mij nederig  

als U te zijn 

  

Heer van gerechtigheid, 

U was bereid  

eerst Zelf die weg te gaan  

van nederigheid 

  

U bent een vriend van de zwakken, 

de armen geeft U brood 
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U wast de voeten van zondaars, 

omarmt hen in hun nood 

  

Ik wil als U zijn, Heer Jezus,  

bewogen Man van smart   

maak mij zachtmoedig als U Heer  

en nederig van hart 
 


