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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 14 januari 2018  
 
Prediker: Wigle Tamboer 

 

Titel: Elke zondag Nieuwjaarsdag!  
 

Bijbellezing: Lukas 23:55 - 24:9 (BGT)  
 

23:55 De vrouwen uit Galilea die met Jezus meegekomen waren, volgden Josef. En ze zagen het 
graf waar Jezus neergelegd was. 56 Toen gingen ze terug naar Jeruzalem om geurige olie met 
kruiden klaar te maken. Maar op sabbat deden ze niets, want zo staat het in de wet. 

 

24:1 Op zondagochtend gingen de vrouwen heel vroeg naar het graf. Ze hadden de olie bij zich die 
ze klaargemaakt hadden. 2 Maar toen ze bij het graf kwamen, zagen ze dat de steen voor het graf 
weggerold was. 3 Ze gingen naar binnen. Maar het lichaam van de Heer Jezus lag er niet. 4 De 
vrouwen schrokken vreselijk. Plotseling stonden er twee engelen bij hen, in stralende kleren. 5 De 
vrouwen waren zo bang, dat ze niet naar hen durfden te kijken. De engelen zeiden: “Waarom 
zoeken jullie een levende man in een graf? 6 Jezus is hier niet. Hij is opgestaan uit de dood. Weten 
jullie nog wat Hij in Galilea gezegd heeft? 7 Hij zei: ‘Ik, de Mensenzoon, zal door slechte mensen 
gevangengenomen worden. Ze zullen Mij aan het kruis laten sterven. Maar drie dagen later zal Ik 
opstaan uit de dood.;'” 8 Toen herinnerden de vrouwen zich de woorden van Jezus.  
 
Bijzonderheden: Nieuwjaarsdiensten 
 
Een paar opmerkingen 

 
Het is wellicht wat vreemd om deze zondag zo kort op Kerst te lezen uit Lukas 24. We zien dit toch 
vooral als een gedeelte dat je bij Pasen leest, zoals je Lukas 1 en 2 bij Kerst leest. En daar ligt 
wellicht ook precies het probleem dat we de Opstanding toch vooral koppelen aan een specifieke 
feest één keer per jaar: Pasen. Zoals we dat ook doen met Nieuwjaarsdag! 
 
Maar met alle aandacht voor Oud en Nieuw leggen we aan het begin van het jaar ook ontzettend 
veel druk op die nieuwe start, zeker als we het nieuwe jaar ook nog beginnen met goede 
voornemens. 

http://meerkerk.us2.list-manage.com/track/click?u=7e62bc43f6d7a76c2aa502030&id=40740dd5d1&e=ad0e9227ca
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Waarom die druk op dat ene moment van het jaar; waarom een soort all or nothing scenario? 
Alsof we maar een keer per jaar met een schone lei mogen beginnen en een nieuwe start kunnen 
maken. En waar het niet lukt met die nieuwe start bekruipt ons een soort gevoel van: er is weer 
een jaar verloren gegaan, het is me weer niet gelukt. Een soort misgrijpen bij een jaarlijkse 
eenmalige kampioenschapsdag in de sport; je hebt de beoogde gouden medaille niet gehaald. 
Weer een jaar gefaald! 
 
Als we kijken naar Gods kalender dan zien we naast de grote jaarlijkse feesten in de Bijbel een 
feest dat we als hedendaagse Christenen makkelijk over het hoofd zien: de zondag! Voor de 
Christenen van de eerste eeuwen was Pasen geen jaarlijks feest, maar was de zondag een wekelijks 
Pasen. Het was die eerste zondag na Goede Vrijdag die voor hen de Grote Dag was. Daarom dat 
Lukas in 24:1 ook zoveel nadruk legt op de eerste dag van de week als de dag van de opstanding: 
Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf (NBV); Op 
zondagochtend gingen de vrouwen heel vroeg naar het graf (BGT). 
Je vindt dat ook later terug in Handelingen 20 waar genoemd wordt dat men op de eerste dag der 
week bij elkaar kwam en samen het brood brak. 
 
Voor de eerste Christenen werd de zondag de nieuwe feestdag, de dag van het vieren van de 
overwinning over de dood, het feest dat het oude voorbij was en het nieuwe in Christus was  
gekomen. Voor hen was de zondag een wekelijkse Nieuwjaarsdag! 
  
In de wekelijkse zondagsviering ligt ook de kracht van gewoontevorming; het wordt gewoon en 
‘woont in je’ zoals we in Lukas 4:16 lezen over Jezus’ wekelijkse gang naar de synagoge: Hij kwam 
ook in Nazareth, waar Hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging Hij op sabbat naar de 
synagoge…. 
 
Een goed voornemen voor 2018 zou kunnen zijn: de overschatting van de jaarlijkse Nieuwjaarsdag 
inwisselen voor de onderschatte zegen van de wekelijkse zondagsviering. Stel je eens voor dat alle 
aandacht rond Oud en Nieuw gericht zou zijn op de zondagse ontmoeting van Christenen rond het 
lege graf. In plaats van een oud jaar af te sluiten, sluiten we elke zondag een oude week af. In 
plaats van elkaar jaarlijks de hand te drukken en de beste wensen te geven, doen we dat elke 
zondag voor de week die voor ons ligt….  
 
Elke zondag Nieuwjaarsdag! 
 
Aanvullende bijbellezingen 
 
Hij kwam ook in Nazaret, waar Hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging Hij op de sabbat 
naar de synagoge (Lukas 4:16). 
 
Op de eerste dag van de week waren we bij elkaar voor het breken van het brood. Paulus sprak de 
gelovigen toe (Handelingen 20:7). 
 
Nu de kwestie van de collecte ten bate van de christenen in Judea: houd ook u zich maar aan de 
richtlijnen die ik gegeven heb aan de gemeenten in Galatië. Elke eerste dag van de week moet u 
thuis allemaal naar vermogen iets opzijleggen en het opsparen. Dan hoeft er bij mijn komst niet 
meer gecollecteerd te worden (1 Korinthe 16:1,2 - GNB96). 
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We moeten stevig vasthouden aan wat we hopen en belijden, want God, die ons die beloften deed, 
is betrouwbaar. Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en goede daden. We 
moeten er geen gewoonte van maken onze bijeenkomsten te verzuimen, zoals sommigen doen. We 
moeten elkaar juist aanmoedigen, en dat des te meer, naarmate u de dag van de Heer naderbij ziet 
komen (Hebreeën 10:23-25 - GNB96). 
 
Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u (1 Petrus 5:7 - NBG51); Werp al uw 
zorgen op hem. Hij zorgt voor u (1 Petrus 5:7 - GNB96). 
 
Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan krijg je dat alles erbij (Mattheus 6:33 - 
WV2012) 
 
Liederen   
 

Ere zij aan God de Vader - Opwekking 320 
Op Hem rust mijn geloof  – Opwekking 670 
Groot is uw trouw, o Heer  – Opwekking 123 
U zij de glorie, opgestane Heer!  – Opwekking 213 
 
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. Deel met elkaar wat de zondag voor je betekende in het gezin waar je opgroeide. Wat ervaarde 
je als goed en kostbaar, wat niet?  
 

3. Hoe zie je de zondag nu? Wat betekent de zondagse samenkomst voor je? 
4. Sla je wel eens een zondag over, bijvoorbeeld omdat je geen zin hebt of het de avond er voor 
laat geworden is? In hoeverre is je kijk op het overslaan van een zondagsdienst veranderd door de 
preek? 
 
5. In de preek klonk een appèl voor de gewoontevorming van de wekelijkse kerkgang op zondag. In 
het interview werd genoemd hoe belangrijk het is dat ouders hierin voor hun kinderen een 
voorbeeld zijn. Wekelijks gaan went, niet gaan went sneller. Hoe werkt dat in jouw leven, in het 
leven van je gezin waar je dat mag kennen? Waar nodig en gepast, hoe kun je elkaar als huiskring 
helpen en bemoedigen?  
 
6. De moeder van Wigle’s schoondochter kwam vanuit een Boeddhistische achtergrond tot een 
levend geloof in Jezus Christus. Sinds die dag kent ze maar één maandagmorgen gevoel: ‘Ik kan 
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niet wachten tot het zondag is om weer samen te komen met Gods huisgezin’! Hoe leef jij toe naar 
de zondag? Heb je verwachtingen? Zo ja, wat zijn die verwachtingen? Zo nee, met wat voor 
verwachtingen zou je naar de dienst kunnen gaan? 
 
7. Zoals elk jaar zijn er weer talloze mannen en vrouwen die het goede voornemen hebben om 
wekelijks te gaan sporten, al dan niet in teamverband. Of jij dit jaar goede voormens hebt of niet... 
durf  je het aan om samen als kring dit ene voornemen voor 2018 te hebben: elke zondag naar de 
kerk en elke twee weken naar de huiskring. 
 
******************************************************************************** 

 

Gebedssuggestie 
 
Deel met elkaar waar je belemmeringen liggen in de gewoontevorming van de wekelijkse kerkgang 
en bid in vrijmoedigheid voor elkaar. 
 
********************************************************************************  
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Bijlage: liederen     
 

Ere zij aan God de Vader - Opwekking 320 
 
Ere zij aan God, de Vader, ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heil'ge Geest, de Trooster, de Drie-een'ge in zijn troon 
Halleluja, halleluja, de Drie-een'ge in zijn troon 
  
Ere zij aan Hem, wiens liefde ons van alle smet bevrijdt, 
eer zij Hem die ons gekroond heeft, koningen in heerlijkheid 
Halleluja, halleluja, ere zij het Lam gewijd 
  
Ere zij de Heer der eng'len, ere zij de Heer der kerk, 
ere aan de Heer der volken aard' en hemel looft uw werk! 
Halleluja, halleluja, looft de Koning, heel zijn kerk 
  
Halleluja, lof, aanbidding brengen eng'len U ter eer 
heerlijkheid en kracht en machten legt uw schepping voor U neer 
Halleluja, halleluja, lof zij U, der heren Heer! 
 
Op Hem rust mijn geloof  – Opwekking 670 
 
Op Hem rust mijn geloof en hierin vind ik hoop, 
dat Jezus Christus opstond uit de dood! 
Geen vreugde overtreft het kennen van mijn Heer 
en aardse rijkdom heeft geen waarde meer 
 
Bevrijd uit het duister mogen wij thuis zijn  
in Gods familie, wonen bij Hem 
Als uw erfgenamen bindt U ons samen, 
ons leven geven wij tot eer van U 

 

Groot is uw trouw, o Heer  – Opwekking 123 
 
Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader 
Er is geen schaduw van omkeer bij U 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu 
  
Refrein: 
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond 
  
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid 
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(Refrein) 
 
U zij de glorie, opgestane Heer!  – Opwekking 213 
 
U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer 
Uit een blinkend stromen, daald' een engel af, heeft de steen genomen van 't verwonnen graf 
U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer 
  
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot, niets heb ik te vrezen in leven en dood 
U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, nu en immermeer 
 
Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer! Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer 
Weest dan volk des Heren, blijd' en welgezind, en zegt telkenkere: Christus overwint!  
U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, nu en immermeer 
 
 
 

 


