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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 17 december 2017  
 
Prediker: Patrick van der Laan 
 
Titel:  Storm voor de stilte 

 
Bijbellezing: Lucas 1: 28-30, 38, 2 Korintiërs 12: 7b-9 (beide NBV) 
 
Lucas 1:28-30, 38  
28 Gabriël ging haar huis binnen en zei: “Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.”  
29 Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen 
had. 30 Maar de engel zei tegen haar: “Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst 
geschonken.” 38  Maria zei: “De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.” 
Daarna liet de engel haar weer alleen. 
 
2 Korintiërs 12:7b-9a  
7b Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken: ik 
word gekweld door een engel van Satan. 8 Ik heb de Heer driemaal gesmeekt mij van hem te 
bevrijden, 9 maar hij zei: “Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in 
zwakheid.” 
 
Een paar opmerkingen 

 
Het is één week voor Kerst, dus we zitten middenin in de Adventstijd. Zoals we vorige week 
gehoord hebben, is Advent de tijd van verwachten. De tijd van bezinning op de vraag wie Jezus is, 
de tijd van stil zijn voor Wie er komt. Met Kerst zingen miljoenen mensen over de hele wereld 
‘Stille nacht, heilige nacht'. Dit is een kerstlied dat ontstaan is vroeg in de negentiende eeuw in een 
Oostenrijks dorp, Oberndorf, aan de rivier de Salzach. Na de oorlog en de overstromingen die de 
bevolking meegemaakt had, wisten de mensen maar al te goed wat honger en gebrek betekenden 
en wat lijden was. De jonge hulppriester Joseph Mohr en zijn vriend, de organist Franz Xaver 
Gruber, kenden ook armoede, maar zij besloten de geteisterde inwoners een kerstgeschenk te 

http://meerkerk.us2.list-manage.com/track/click?u=7e62bc43f6d7a76c2aa502030&id=40740dd5d1&e=ad0e9227ca
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-1
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Korintiers-12
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geven: een lied. Joseph schreef een gedicht en Franz componeerde er de muziek bij. Na de 
middernachtsmis brachten ze het lied voor de aanwezigen. De mensen in de kerk vielen in bij het 
refrein en voelden zich opgebeurd door dat wonderbaarlijke lied. Ze gingen naar huis met hoop in 
hun hart. Dit lied zou de mensen over de hele wereld inspireren. 
 
Zijn we ons echt bewust van Wie Jezus is? Of is Kerst en daarmee Advent te gewoon en te 
vanzelfsprekend geworden? Weten we echt wie Jezus is? Om je te helpen deze vraag te 
beantwoorden vind je achteraan een bijlage met 100 namen van Jezus, met verwijzingen naar de 
betreffende Bijbelverzen. 
 
Aanvullende bijbelgedeelten 
 

 Handelingen 9 

 2 Korintiërs 11-24-29 

 Handelingen 20:22-24 

 2 Timoteüs 3: 104 

 2 Timoteüs 4: 5 

 2 Korintiërs 5:7 

 Marcus 14: 32-42 
 
******************************************************************************* 
 
Liederen  
 

 Hoe groot is uw trouw - Opwekking 708 

 God van trouw – Opwekking 542 

 Stil – Opwekking 795 

 Lopen op het water – Opwekking 789 

 Houd vol – Mozaiek 0318 
 
Zie voor de volledige liedteksten de bijlage achteraan 
 
******************************************************************************* 
 
Gespreksvragen 

 
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. 
 
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. Lees de genoemde bijbelteksten uit Lucas en 2 Korintiërs. Op welke manier laten ze een storm 
zien in het leven van respectievelijk Maria en Paulus? Op welke manier helpt God hen om met de 
storm om te gaan? NB: valt het je op dat God hun storm niet wegneemt? 
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3. Wat is meer van toepassing op jouw leven momenteel: storm voor de stilte of stilte voor de 
storm? En waarom? 
 
4. Als jij op dit moment stormen in je leven meemaakt: herken je in jouw leven de manier waarop 
God Maria en/of Paulus helpt om te gaan met hun storm? Zo ja, wissel dat uit om elkaar te 
bemoedigen. Zo nee, hoe zou je kunnen leren van de manieren die Maria en Paulus hebben 
ervaren? 
 
5. De preek heeft als titel ‘Storm voor de stilte’. Met Kerst zingen we onder meer ‘Stille nacht, 
heilige nacht’.  Brengt stilte jou tot rust of maakt het je juist onrustig? Waarom? 
 
6. Er zijn veel mensen die om wat voor reden dan ook niet uitkijken naar Kerst, door allerlei 
stormen in hun leven. Aan wie denk jij in dat verband en wie zou je eventueel kunnen vragen voor 
de stilte van Kerst tijdens de kerstnachtdiensten? 
 
7. Wissel tips uit hoe we getuige kunnen zijn en mensen voor de Kerstnachtdiensten kunnen 
uitnodigen. 
 
8. Komende week is het Kerst en herdenken en vieren we de komst van Jezus. Als bijlage zie je een 
lijst van 100 namen die Jezus in de Bijbel heeft gekregen. Neem tijd om de namen op je in te laten 
werken en noem drie van de namen die voor jou op dit moment een speciale betekenis hebben. 
 

 
Gebedssuggestie 

 
Bid voor de personen die je wil uitnodigen voor de Kerstdiensten (Kerstnacht, seniorenkerst, en 
Kinderkerst). 
 
Dank voor de (drie) namen van Jezus die voor jou op dit moment een speciale betekenis hebben in 
je leven. 
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Bijlage: liederen 
 
Hoe groot is uw trouw - Opwekking 708 
 
Kom, zing voor de Heer, 
die eeuwig regeert, 
die nooit veranderen zal 
Onfeilbaar eerlijk, 
onpeilbaar goed 
Zijn woord houdt eeuwig stand 
Ja, Uw woord houdt eeuwig stand 
(2x) 
 
Refrein: 
De hemel juicht, Uw kerk getuigt: 
Groot is Uw trouw, o Heer! 
Van eeuw tot eeuw belijden wij: 
Groot is Uw trouw, o Heer! 
Hoe groot is Uw trouw, o Heer! 
 
Alles verandert, 
maar U blijft gelijk 
Uw koninkrijk kent geen eind 
En wat U beloofd hebt, 
dat zult U ook doen 
Uw trouw is voor altijd 
Wij vertrouwen U altijd 
 
(Refrein) 
 
Bridge: 
Van generatie tot generatie 
nooit liet U ons in de steek 
Gisteren en vandaag steeds dezelfde, 
die was, die is en die komt 
 
(Refrein) 
 
God van trouw – Opwekking 542 
 
God van trouw, 
U verandert nooit, 
Eeuwige, U mijn vredevorst 
Aller Heer, ik vertrouw op U 
  
Heer, ik roep tot U, 
opnieuw en opnieuw 
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Heer, ik roep tot U, 
opnieuw en opnieuw 
  
Refrein: 
U bent mijn rots wanneer ik wankel, 
U richt mij op wanneer ik val 
Dwars door de storm  
bent U Heer, het anker  
ik stel mijn hoop alleen op U 
 
Stil – Opwekking 795 
 
Verberg mij nu 
onder uw vleugels Heer 
Houd mij vast 
in uw sterke hand 
 
Refrein: 
Als de oceaan haar krachten toont, 
zweef ik met U hoog boven de storm 
Vader, U bent sterker dan de vloed 
Dan word ik stil: U bent mijn God 
 
Vind rust mijn ziel 
in God alleen 
Ken zijn kracht, 
vertrouw Hem en wees stil 
 
(Refrein) 2 x 
 
Dan word ik stil: U bent mijn God 
 
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. 
 
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  
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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  
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 
 
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  
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 
 
Houd vol – Mozaiek 0318 
 
Wij zijn het volk van God  
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar. 
Een levenlang 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  
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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. 
 
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. 
 
****************************************************************************************  
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Namen van Jezus 
 
Advocaat (1 Johannes 2:1), Alfa en Omega (Openbaring 1:8; 22:13), Almachtige (Openbaring 1:8; 
Matteüs 28:18), Amen (Openbaring 3:14), Apostel van ons geloof (Hebreeën 3:1), Beeld van God 
(2 Korintiërs 4:4), Begin en het Einde (Openbaring 22:13), Begin van Gods schepping (Openbaring 
3:14), Bemiddelaar tussen God en mensen (1 Timoteüs 2:5), Bemiddelaar van een nieuw verbond 
(Hebreeën 9:15), Bereider van redding (Hebreeën 2:10), Betrouwbare Getuige (Openbaring 1:5), 
Bron van eeuwige redding (Hebreeën 5:9), Brood dat leven geeft (Johannes 6:35; 6:48), Brood 
van God (Johannes 6:33), Christus (1 Johannes 2:22), De HEER is onze gerechtigheid (Jeremia 
23:6), De Opstanding en het Leven (Johannes 11:25), De rechtvaardige (Handelingen 7:52; 1 
Johannes 2:1), De steen die door de bouwlieden vol verachting is weggeworpen (Handelingen 
4:11), Deur (Johannes 10:9), Die leeft (Openbaring 1:18), Eerste en Laatste (Openbaring 1:17; 2:8; 
22:13), Eerstgeborene uit de doden (Openbaring 1:5), Eeuwige Leven (1 Johannes 1:2; 5:20), 
Eeuwige Vader (Jesaja 9:5), Enige Erfgenaam (Hebreeën 1:2), Enige Zoon (Johannes 1:18), Enige 
Zoon van God (1 Johannes 4:9), God (Johannes 1:1; 20:28; Hebreeën 1:8; Romeinen 9:5; 2 Petrus 
1:1; 1 Johannes 5:20; enz), Goddelijke held (Jesaja 9:5), Gods kracht (1 Korintiërs 1:24), Gods 
wijsheid (1 Korintiërs 1:24), Goede Herder (Johannes 10:11,14 Grondlegger en voltooier van ons 
geloof (Hebreeën 12:2), Grote Herder (Hebreeën 13:20), Grote Hogepriester (Hebreeën 4:14), 
Heer (2 Petrus 2:20), Heer die deelt in Gods luister (1 Korintiërs 2:8), Heer van alle mensen 
(Handelingen 10:36), HEER van de hemelse machten (Jesaja 9:5), Heerser over de vorsten van de 
aarde (Openbaring 1:5), Heilig en Betrouwbaar (Openbaring 3:7), Heilige (Handelingen 3:14), 
Hemels mens (1 Korintiërs 15:48), Hoeksteen (Handelingen 4:11; 1 Petrus 2:7), Hogepriester 
(Hebreeën 2:17), Hoofd van de Kerk (Efeze 1:22; 4:15; 5:23), Hoogste Heer en koning (1 Timoteüs 
6:15; Openbaring 19:16), Hoogste herder (1 Petrus 5:4), Hoop (1 Timoteüs 1:1), Hoop op 
goddelijke luister (Kolossenzen 1:27), Hoorn van Heil (Lukas 1:69), Ik Ben (Johannes 8:58), Koning 
der eeuwen (1 Timoteüs 1:17), Koning der koningen (1 Timoteüs 6:15; Openbaring 19:16), Koning 
van de Joden (Matteüs 27:11) Koning van Israël (Johannes 1:50), Kostbare hoeksteen (1 Petrus 
2:7), Laatste Adam (1 Korintiërs 15:45), Lam (Openbaring 13:8), Lam van God (Johannes 1:29), 
Lam zonder smet of gebrek (1 Petrus 1:19), Leeuw uit de stam Juda (Openbaring 5:5), Leven 
(Johannes 14:6; Kolossenzen 3:4), Levende steen (1 Petrus 2:4), Licht van de wereld (Johannes 
8:12), Mensenzoon (Matteüs 8:20), Ons Pesachlam (1 Korintiërs 5:7), Onze bescherming (2 
Tessalonicenzen 3:3), Onze echtgenoot (2 Korintiërs 11:2) Onze grote God en Heiland (Titus 2:13), 
Onze heiligmaking (1 Korintiërs 1:30), Onze rechtvaardigheid (1 Korintiërs 1:30), Onze verlossing 
(1 Korintiërs 1:30), Onze wijsheid (1 Korintiërs 1:30), Profeet (Handelingen 3:22), Rechtmatige 
telg (Jeremia 23:5), Redder (Efeze 5:23; Titus 1:4; 3:6; 2 Petrus 2:20), Redder / Verlosser 
(Romeinen 11:26), Rots (1 Korintiërs 10:4), Schepper (Johannes 1:3), Stralende morgenster 
(Openbaring 22:16), Telg van David (Openbaring 5:5; 22:16), Trouw en Betrouwbaar (Openbaring 
19:11), Trouwe en betrouwbare Getuige (Openbaring 3:14), Uiterste Hoeksteen (Efeze 2:20), 
Verheven en enige heerser (1 Timoteüs 6:15) Verzoening voor onze zonden (1 Johannes 2:2), 
Vorst van de volken (Openbaring 15:3), Vorst van het leven (Handelingen 3:15), Vredevorst 
(Jesaja 9:5), Waarheid (Johannes 1:14; 14:6), Ware brood uit de hemel (Johannes 6:32), Ware 
licht dat ieder mens verlicht (Johannes 1:9), Ware wijnstok (Johannes 15:1), Weg (Johannes 14:6), 
Wijsheid van God (1 Korintiërs 1:24), Wonderbare raadsman (Jesaja 9:5), Woord (Johannes 1:1), 
Woord van God (Openbaring 19:13), Zoon van David (Lukas 18:39), Zoon van de Allerhoogste 


