
 

 

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 21 januari 2018 
 
Prediker: Wigle Tamboer 
 
Titel: De stem van de Herder 
 
Bijbellezing: Johannes 10:1-6 (NBV) 
“Waarachtig, ik verzeker u: wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur maar ergens anders 
naar binnen klimt, is een dief of een rover. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de 
schapen. Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen 
schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht 
heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders 
volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet kennen.” Jezus 
vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde. 
 
Een paar opmerkingen 
 
De eerste zondagen van 2018 hebben sterk in het teken gestaan van een her-ijking van onze levens 
op Jezus. Dat past helemaal bij het begin van een nieuw jaar. Bij die her-ijking hebben we in de 
Nieuwjaarsdiensen speciale aandacht gevraagd voor het grote belang van de zondag, als o.a. de 
plek waar we samen als gemeente ons ijken en her-ijken op Jezus en op Zijn lijden, sterven én 
opstanding(skracht) aan het begin van een nieuwe week. 
Dat ijken en her-ijken op Jezus, hebben we afgelopen zondag gedaan met de metafoor van onze 
ogen. In zijn preek riep Evert Jan Ouweneel ons op met nieuwe ogen te kijken om vol  
verwondering te raken van Gods heerlijkheid. Die verwondering brengt ons tot overgave aan God 
en navolging van Jezus. 
 
In de preek van deze zondag 28 januari pakt Wigle dit onderwerp van navolging verder op. 
Navolging is het resultaat van het zien van Gods heerlijkheid, maar zeker ook van het luisteren naar 
de stem van Jezus. Johannes 10 roept ons op Jezus als de stem van de Goede Herder te herkennen 
en Hem te volgen waar Hij ons leidt. 
Om de gelijkenis tussen de Goede Herder en de rovers en dieven te begrijpen, moeten we terug 
naar Johannes 9, waar de Farizeeën de door Jezus genezen blindgeborene op een grove manier 
behandelen en hem excommuniceren. Voor Jezus zijn de Farizeeën de rovers en dieven in de 
gelijkenis. 

https://meerkerk.us2.list-manage.com/track/click?u=7e62bc43f6d7a76c2aa502030&id=baf3808280&e=ad0e9227ca


 

 

 
Aanvullende bijbellezingen 
 
Psalm 23 
 
Jeremia 23:1-6 NBV 
1 Wee de herders die de schapen van mijn weiden in het verderf storten en laten verdwalen – 
spreekt de HEER. 2 Daarom – dit zegt de HEER, de God van Israël, tegen de herders die mijn volk 
weiden: Jullie hebben mijn schapen verjaagd en laten verdwalen, en jullie zijn ze niet gaan zoeken. 
Daarom ga ik jullie zoeken: ik zal jullie straffen voor je kwalijke praktijken – spreekt de HEER. 3 Wat 
er nog van de schapen over is, zal ik bijeenbrengen uit alle landen waarheen ik ze verjaagd heb. Ik 
breng ze terug naar hun weide, ze zullen vruchtbaar zijn en in aantal toenemen. 4 Ik zal herders 
over ze aanstellen die ze zo zullen hoeden dat ze geen angst meer kennen en er niet één meer zal 
worden gemist – spreekt de HEER. 5 De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik aan Davids stam 
een rechtmatige telg laat ontspruiten, die als koning een wijs beleid zal voeren en die in het land 
recht en gerechtigheid zal handhaven. 6 Dan wordt Juda verlost en zal Israël in vrede leven. Zijn 
naam zal zijn “De HEER is onze gerechtigheid” 
 
Johannes 9 
 
Johannes 10: 7-21 
 
Mattheus 11:28-30 NBV 
28 Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. 
29 Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen 
jullie werkelijk rust vinden, 30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ 
 
Filippenzen 1:3-11 NBV 
3. Ik dank mijn God, zo dikwijls ik uwer gedenk; 4 immers, in al mijn gebeden bid ik telkens voor u 
allen met blijdschap, 5 wegens uw deelhebben aan de prediking van het evangelie, van de eerste 
dag af tot nu toe. 6 Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is 
begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus. 7 Zó van u allen te 
denken spreekt voor mij dan ook vanzelf, omdat ik u op het hart draag, daar gij allen, zowel bij mijn 
gevangenschap als bij mijn verdediging en bevestiging van het evangelie, deelgenoten zijt van de 
mij verleende genade. 8 God toch is mijn getuige, hoezeer ik met de ontferming van Christus Jezus 
naar u allen verlang. 9 En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder 
inzicht en alle fijngevoeligheid, 10 om te onderscheiden, waarop het aankomt. Dan zult gij rein en 
onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, 11 vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke 
door Jezus Christus is, tot eer en prijs van God. 
 
Liederen 
 
Spreek, o Heer - Opwekking 689 
Hier in uw heiligdom - Opwekking 245 
Uw vrede vult dit huis - Opwekking 765 
U roept ons - Paul Baloche 
De volledige teksten van deze liederen staan in 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. Hoe oefen jij je, te midden van alle stemmen die op je afkomen, in het herkennen van de stem 
van Jezus, de Goede Herder? 
 
3. Welke rol speelt de Bijbel voor jou in het herkennen van de stem van Jezus, de Goede Herder? 
 
4. En welke rol speelt de gemeente in het herkennen van de stem van de Goede Herder? Anders 
gezegd: welke rol speelt bijvoorbeeld de zondagse dienst, Preek door de Week, de huiskring, Preek 
door de Week+? 
 
5.  In de gelijkenis van Johannes 10 staat de stem van Jezus tegenover die van de Farizeeën, de 
stem van de herder tegenover die van de rovers en dieven. De eerste volg je, van de tweede loop 
je weg. Volgen en weglopen… Kun je concrete voorbeelden noemen waar dat in de praktijk van 
jouw leven ook daadwerkelijk gebeurt: volgen en weglopen. 
 
6. In Filippenzen 1 toont Paulus de weg van het goede werk dat God in ons leven wil beginnen en 
voortzetten. In het gebed van vers 9-11 wordt dit goede werk ‘uw liefde” genoemd. Die liefde uit 
zich in helder inzicht en in fijngevoeligheid.  Beide aspecten van inzicht en fijngevoeligheid horen 
bij de Goede Herder. Het was juist inzicht en fijngevoeligheid wat de Farizeeën misten. 
Waar ligt voor jou de grootste uitdaging als het gaat om de stem van Jezus te verstaan? Op het 
gebied van inzicht of van fijngevoeligheid? Maak je antwoord duidelijk met een concreet 
voorbeeld. Bid voor elkaar om hierin te groeien. 
 

 
Gebedssuggestie 
 
Here, dank voor de genade U te mogen kennen als de Goede Herder. Leer ons Uw stem te verstaan 
en U te volgen. Geef ons door Uw Geest het onderscheidingsvermogen om de stem van de 
vreemde te herkennen en de kracht om er van weg te lopen. 
 
En dit bidden we, dat onze liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle 
fijngevoeligheid, om te onderscheiden, waarop het aankomt. Dan zullen wij rein en onberispelijk 
zijn tegen de dag van U, Heer Jezus, vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke is door U, onze 
Goede Herder,  tot eer en prijs van God. 
 
Dit bidden we in Uw naam, in Jezus naam, amen. 
 

 
 
 
 
 



 

 

Bijlage: liederen 
 
Spreek, o Heer - Opwekking 689 
Spreek, o Heer, door uw heilig woord, 
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt 
Zaai uw woord, plant het diep in ons 
en verander ons naar uw evenbeeld, 
zodat Christus’ licht in ons zichtbaar is, 
onze daden maakt tot getuigenis 
Spreek, o Heer, en voltooi in ons 
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid 
 
Leer ons Heer, uw volmaakte weg, 
echte need’righeid en gehoorzaamheid 
Toets ons hart en ons denken nu 
in het heilig vuur van uw zuiverheid 
In geloof zien wij dan uw majesteit 
en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid 
Woord van hoop, dat ons leven deed, 
overwinning geeft over ongeloof 
 
Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw, 
laat de diepten zien van uw plan met ons 
Woord dat klonk voor de tijd begon, 
onze vaste grond tot in eeuwigheid 
Uw genade geeft ons de zekerheid: 
al wat U belooft, wordt eens werk’lijkheid. 
Spreek,o Heer, en voltooi uw kerk, 
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid 
 
Uw genade geeft ons de zekerheid: 
al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid 
Spreek,o Heer, en voltooi uw kerk 
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid 
 
Spreek, o Heer, en voltooi in ons 
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid 
 
Hier in uw heiligdom - Opwekking 245 
Hier in uw heiligdom, 
dicht bij de troon, 
vraagt uw aanwezigheid 
ons stil te zijn 
Zo komen wij tot U, 
met heilig ontzag, 
als uw Geest ons trekt tot U 
 
Rein door uw zuiver bloed, 
met zekerheid 



 

 

dat wij geborgen 
in uw liefde zijn 
Staan wij vrijmoedig hier 
en antwoordt ons hart 
op de roepstem van uw Geest 
 
Heer, ik wil horen 
uw zachte stem 
Laat and're stemmen 
in mij zwijgen 
Open mijn ogen, Heer 
opdat ik het licht 
van uw aangezicht zal zien 
 
Uw vrede vult dit huis - Opwekking 765 
Uw vrede vult dit huis 
een glimp van heerlijkheid 
daalt in onze harten neer. 
Vader, kom, omarm 
wie naar U verlangt. 
Uw Geest daalt op ons leven neer. 
 
Uw vrede vult dit huis 
een glimp van heerlijkheid 
daalt in onze harten neer. 
Vader, kom, omarm 
wie naar U verlangt. 
Uw Geest daalt op ons leven neer. 
 
En uw liefdeslied 
vervult ons met aanbidding. 
Uw Geest getuigt in ons. 
 
Refrein: 
Wij zingen: Abba, Vader, 
U bent hier bij ons. 
Wij zijn uw zoons en dochters 
en uw liefde laat ons nooit meer los. 
 
Verwelkomd en vernieuwd; 
één gemaakt met U, 
door het kruis dat ons verzoent. 
Het hemelkoor verstilt, 
als uw zachte stem 
over onze levens zingt. 
 
Uw genadelied 
vervult ons nu met dankbaarheid. 
Uw Geest getuigt in ons. 



 

 

 
(Refrein) 
 
Abba, Vader, 
U bent hier bij ons. 
Wij zijn uw zoons en dochters 
en uw liefde laat ons nooit meer los. 
 
Abba, Vader, 
U bent hier bij ons. 
Wij zijn uw zoons en dochters 
en uw liefde laat ons nooit meer los. 
 
U roept ons - Paul Baloche 
 
U kiest de zwakken en maakt ze sterk, 
eenvoudigen, U maakt ze groot. 
U heelt de pijn en vult ons met Uw levend Woord. 
 
Refrein: 
Want die liefde die ons heeft bevrijd, 
ja, die liefde die tot inzicht leidt, 
roept ieder van ons bij naam. 
U roept ieder van ons bij naam. 
Want die God die aard’ en hemel schiep, 
ja, die God die aan het kruishout stierf, 
roept ieder van ons bij naam. 
U roept ieder van ons bij naam. 
 
U neemt de twijfelaar erbij 
en U belooft: “Je bent van Mij” 
U roept wie trots en cynisch zijn: 
“Kom maar bij Mij” 
 
(Refrein) 
 
Bridge: 
Oh oh… 
U roept ons, U roept ons, 
U roept ons: “Kom naar het kruis” 
 
(Bridge) 3 x 
 
(Refrein) 
 
Oh oh… 
U roept ons, U roept ons, 
U roept ons: “Kom naar het kruis” 
Van eerste stap tot aan de dood 



 

 

leidt Hij de weg waarop ik ga 
Geen duivels plan of aards bestaan 
kan mij ooit roven uit zijn hand 
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam 
in die verwachting houd ik stand 
In Hem alleen, in Hem alleen! 
 
Wij zijn uw zoons en dochters 
en uw liefde laat ons nooit meer los. 
 
Abba, Vader, 
U bent hier bij ons. 
Wij zijn uw zoons en dochters 
en uw liefde laat ons nooit meer los. 
 
 


