
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 4 februari 2018

Prediker: Remy Splinter

Titel: Proef de goedheid van de Heer

Bijbellezing: Psalm 34:1-23 (NBV)

1 Van David, toen hij zich aan het hof van Abimelech als een krankzinnige voordeed en pas 
wegging toen deze hem verjoeg. 
2 De HEER wil ik prijzen, elk uur van de dag, mijn mond is altijd vol van zijn lof. 
3 Laat mijn leven een loflied zijn voor de HEER, de nederigen zullen het met vreugde horen.
4 Roem met mij de grootheid van de HEER, sluit u aan om zijn naam te verheffen.
5 Ik zocht de HEER en hij gaf antwoord, hij heeft mij van alle angst bevrijd.
6 Wie naar hem opzien, stralen van vreugde, schaamte zal hun gezicht niet kleuren.
7 In mijn verdrukking riep ik tot de HEER, hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered.
8 De engel van de HEER waakt over wie hem vrezen, en bevrijdt hen.
9 Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij hem schuilt.
10 Vromen, heb ontzag voor de HEER: wie hem vreest lijdt geen gebrek.
11 Jonge leeuwen lopen hongerig rond, wie de HEER zoekt, ontbreekt het aan niets.
12 Kom, kinderen, luister naar mij, ik leer je ontzag voor de HEER.
13 Hebben jullie het leven lief, wil je goede jaren genieten?
14 Behoed dan je tong voor het kwaad, je lippen voor woorden van bedrog.
15 Mijd het kwade, doe wat goed is, streef naar vrede, jaag die na.
16 Het oog van de HEER rust op de rechtvaardigen, zijn oor luistert naar hun hulpgeroep.
17 Toornig ziet de HEER wie kwaad doen aan, hij wist hun namen op aarde uit.
18 De HEER hoort de kreten van de rechtvaardigen, hij bevrijdt hen uit de nood,
19 gebroken mensen is de HEER nabij, hij redt wie zwaar wordt getroffen.
20 Al blijft de rechtvaardige niets bespaard, de HEER zal hem steeds weer bevrijden.
21 Hij waakt zelfs over zijn beenderen, niet één ervan wordt verbrijzeld.
22 Een slecht mens komt om door eigen kwaad, wie een rechtvaardige haat zal boeten,
23 de HEER redt het leven van zijn dienaren, nooit zal boeten wie schuilt bij hem.

Een paar opmerkingen 

In de overdenking zijn drie vragen doordacht:

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


Waarom is het belangrijk om Zijn goedheid te proeven?
Zien en luisteren leiden alleen tot innerlijke overtuiging als we daar iets in proeven. Niet meer 
weten omdat iemand anders mij het heeft verteld, maar zelf ervaren hebben, het voor jezelf 
weten. Daarom is het belangrijk om Zijn goedheid te proeven en ervan te genieten. Want je kan 
alleen ergens zo passievol over zijn, zoals David in deze psalm, als je het proefondervindelijk hebt 
meegemaakt.

Wat houdt het in om Zijn goedheid te proeven?
Net zoals een wijnproever de kwaliteit van wijn kan onderscheiden en herkennen, zo mogen wij 
ook de kwaliteit van Zijn goedheid leren proeven. Het worden van een fijnproever van Gods 
goedheid heeft meer te maken met verdieping dan met verbreding. In een maatschappij waarin 
we snel verveeld raken en alles constant vernieuwd moet worden, zijn wij geroepen om iedere 
dag nog beter Zijn goedheid te leren proeven. Niet meer oppervlakte willen verkennen, maar 
steeds weer terugkomen op dezelfde plek en daar dieper willen graven om er steeds meer van 
onder de indruk te raken. Zijn we verveeld met de smaak van Jezus en willen we Hem vernieuwen 
of wil je Jezus steeds weer op een nieuwe, diepere manier proeven? Jezus is namelijk niet aan 
vernieuwing toe, maar ons denken wel. (Romeinen 12:2)

Hoe proef je de goedheid van de Heer?
Wij kunnen niet voor God bepalen hoe Zijn goedheid proeft. We kunnen alleen een houding van 
overgave hebben om in vol vertrouwen te proeven wat God in Zijn genade ons voorschotelt. En 
dat is een kwestie van leren eten en dat houdt niet in: 'proberen te leren', maar 'leren proberen'.  
Niet op onze eigen voorwaarden alleen datgene proberen wat ons aanstaat en op onze eigen 
kracht proberen dat ons eigen te maken. Maar op Zijn voorwaarden te leren om te proberen wat 
Hij aanbiedt en te ontdekken dat Hij ons de kracht geeft om te doen wat we niet kunnen. Je eigen 
verlangens naar controle over je leven opgeven en in te wisselen met het verlangen dat Hij het 
voor het zeggen heeft. Vers 21 is een vooruitwijzing naar Jezus, het perfecte Paaslam geofferd aan 
het kruis en weer opgestaan uit de dood. Hij biedt ons brood en wijn aan om te eten, Hij biedt ons 
het goede nieuws in Zijn Woord aan om tot ons te nemen, Hij biedt ons Zijn gemeente, Zijn 
Lichaam aan om deel van uit te maken en door gevormd te worden, Zijn doop om 
schoongewassen te worden, Zijn weg om weer bij de Vader te komen in gebed, Zijn liefde en 
vrede om ons iedere dag mee te laten vervullen. Als proeven inhoudt om te leren proberen, dan 
nodigt Hij ons uit om met nog grotere toewijding te proeven wat Hij ons aanbiedt om steeds beter 
te leren proeven hoe goed Hij is.

Aanvullende bijbellezing(en)

1 Samuel 21 (voor de achtergrond van de Psalm)
David begaf zich naar Nob, naar de priester Achimelech. Deze kwam hem ongerust tegemoet en 
vroeg: ‘Waarom bent u alleen, waarom is er niemand bij u?’ ‘Orders van de koning, ‘antwoordde 
David. ‘De koning heeft me belast met een opdracht waarvan niemand iets mag weten. Mijn 
mannen wachten op me op een afgesproken plek. Maar nu terzake: wat hebt u in voorraad? Geef 
me vijf broden, of wat u anders in huis hebt.’  ‘Gewoon brood heb ik niet, ‘antwoordde de priester. 
‘Ik kan u wel gewijd brood geven, maar alleen als uw mannen geen omgang met een vrouw 
hebben gehad.’ ‘Wij hebben zoals gewoonlijk de verplichting op ons genomen om ons van de 
omgang met vrouwen te onthouden, ‘antwoordde David. ‘Altijd als ik er met mijn mannen op 
uittrek zijn wij en alles wat we bij ons hebben gewijd, zelfs als het een gewone onderneming 
betreft. Dus vandaag zijn we zeker gewijd.’ Daarop gaf de priester hem gewijd brood, want hij had 



geen ander brood dan het toonbrood uit het heiligdom, dat om de zoveel dagen wordt ververst.
Er bevond zich daar op die dag ook een dienaar van Saul, een zekere Doëg uit Edom, de opzichter 
van Sauls herders. Hij was daar vanwege een of andere verplichting aan de HEER. ‘Hebt u hier 
misschien ook een lans of een zwaard?’ vroeg David aan Achimelech. ‘Ik heb niet eens mijn zwaard
en mijn andere wapens kunnen meenemen, zoveel haast was er bij de opdracht van de koning.’ ‘Ik 
heb hier het zwaard van de Filistijn Goliat, die u in de Terebintenvallei verslagen hebt, ‘antwoordde
de priester. ‘Daar hangt het, achter het priestergewaad, gewikkeld in een doek. Als u wilt kunt u 
het meenemen. Een ander wapen is hier niet.’ ‘Zoals dit is er geen tweede, ‘zei David. ‘Geef het 
mij.’ Nog diezelfde dag zette David zijn vlucht voor Saul voort, tot hij bij Achis kwam, de stadsvorst 
van Gat. De hovelingen van Achis zeiden tegen hun vorst: ‘Is dat niet David, de koning van het 
land? Is dat niet degene over wie ze triomfantelijk hebben gezongen: “Saul versloeg ze bij 
duizenden, David bij tienduizenden”?’ Deze woorden ontgingen David niet, en hij werd bang dat 
Achis hem kwaad zou doen. Daarom deed hij net alsof hij gek was: toen ze hem beetpakten, ging 
hij als een waanzinnige tekeer, kraste tekens op de deuren van de poort en kwijlde in zijn baard. 
‘Zien jullie niet dat die man gek is?’ zei Achis tegen zijn dienaren. ‘Waarom brengen jullie hem bij 
mij? Heb ik hier soms geen gekken genoeg, dat jullie hem bij me brengen om tegen me tekeer te 
gaan? Wat moet die kerel in mijn paleis?’

1 Petrus 2:3 NBG51
… indien gij geproefd hebt, dat de Here goedertieren is.

Romeinen 12:1-2
Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, 
heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u.
U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te 
vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.

Liederen

Vader, U bent goed – Opwekking 630
Jezus, alles geef ik U – Opwekking 582
Machtige Heer, grote Verlosser – Opwekking 598
Hier zijn wij – Opwekking 648

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.  Heb jij weleens de goedheid van de Heer geproefd? Op welke wijze? Heb je als gevolg daarvan 
hetzelfde enthousiasme ervaren dat David had, dat Hij de Heer wilde prijzen elk uur van de dag en 
dat zijn leven een groot loflied voor de Heer was? Deel daar iets over met je kring.



3. In welke mate herken jij dat in de maatschappij waarin we leven, we van allerlei kanten worden 
geprikkeld om te vernieuwen, nieuwe spullen te kopen en vooral niet verveeld te raken? Hoe 
beïnvloedt dit jouw verwachtingen van God en de kerk? 

4. In het kader van iets nieuws proeven, hoe zou je in eigen woorden het verschil uitleggen tussen 
verbreding en verdieping?

5.  Net als de wijnproever is het met Gods goedheid ook een kwestie van 'leren eten' om er steeds 
meer van te kunnen genieten. Hoe zou je in eigen woorden het verschil uitleggen tussen 'proberen
te leren' en 'leren proberen'? Kun je hiervan iets delen vanuit je eigen leven? 

6. De leerlingen van Jezus liepen drie jaar met Hem mee, leerden van zijn wijze lessen, zagen wat 
Hij deed en hoorden wat Hij als 'te doen' meegaf. Hoe gingen zij daarmee om, denk je? 
Aan welke verhalen uit de Bijbel denk je hierbij? 
In hoeverre zullen 'eigen mogelijkheden en gaven' meespelen bij het doen van wat Jezus vraagt?

7. In hoeverre durf jij om je eigen verlangens en voorwaarden los te laten en te proeven wat Jezus 
je ook zou voorschotelen? Is er iets wat Jezus je momenteel aanbiedt waar je nog geen 'hap' van 
hebt durven nemen? Een stap die je zou kunnen zetten om uiteindelijk meer van Zijn goedheid te 
proeven?

**************************************************************************
Gebedssuggestie

Heer, we willen U danken dat U een goede God bent en U dat aan ons kenbaar maakt. Help ons 
om steeds meer te proeven van Uw goedheid, om onze geestelijke smaakpapillen te ontwikkelen 
waardoor we steeds meer zullen genieten hoe goed U bent, ook als we soms bang zijn om een hap
te nemen. Vul ons met ontzag voor U, Heer, zodat we niet meer vertrouwen op ons eigen inzicht, 
maar op Uw goedheid. U weet wat goed voor ons is, leer ons eten, proeven en genieten. Amen.

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



Bijlage: liederen

Vader, U bent goed – Opwekking 630

Op elk moment van mijn leven
in voor- of tegenspoed
aanbid ik U, mijn Jezus
en dank U voor uw bloed
Ik vind kracht in U mijn Vader,
als ik heel dichtbij U ben
Mijn hart en mijn gedachten
worden warm als ik bedenk:
 
Refrein:
Vader, U bent goed,
U bent heilig, U bent liefde
Jezus, U bent groot,
U bent sterker dan de dood
Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U
en ik zing met heel mijn hart:
'ik hou van U'
 
Op elk moment van mijn leven
bij dag en bij nacht
wil ik uw woorden lezen
en dragen in mijn hart
In stormen van mijn leven,
in de regen, in de kou,
wil ik schuilen in uw vrede,
wil ik rusten in uw trouw
 
(Refrein)
 
Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U
en ik zing met heel mijn hart:
'Ik hou van U'

Jezus, alles geef ik U – Opwekking 582

Jezus, alles geef ik U,      )
wat ik ben en heb            )  2x
en wat ik ooit zal zijn      )
 
Al mijn hoop,              )
mijn plannen en mijn tijd    )
leg ik in uw hand,      )  2x
vertrouw ze aan U toe        )
 



Door uw wil te doen,         )
leer ik om vrij te zijn      )  2x
 
Jezus, alles geef ik U,
wat ik ben en heb 
en wat ik ooit zal zijn

Machtige Heer, grote Verlosser – Opwekking 598

Machtige Heer, grote Verlosser, 
iedere dag kneden uw handen 
mijn leven als klei
Zo vormt U mij naar uw plan
 
U roept mij zacht in uw nabijheid 
daar vind ik kracht, 
Uw Geest omgeeft mij
Leer mij, o Heer,
hoe ik steeds meer leef als U
 
U riep mij om voor U te leven, 
aan U alleen wil ik mij geven
Trek mij, o Heer, dichter naar U toe
 
Refrein:
Neem mij, kneed mij, vorm mij, vul mij:
ik leg mijn leven in uw sterke hand
Roep mij, zend mij,
leid mij, wandel naast mij:
ik leg mijn leven in uw sterke hand

Hier zijn wij – Opwekking 648

U roept ons, Vader 
om als dank voor uw liefde 
U te aanbidden Heer 
Wij willen komen 
in uw nabijheid 
en buigen voor U neer

Vernieuw ons denken nu, 
open ons hart, 
help ons uw stem te verstaan 
U gaf uw leven, Heer 
dankzij uw dood 
mogen wij voor U staan

Refrein:
Hier zijn wij, als levend offer, Heer, 



heilig en aangenaam voor U 
Hier zijn wij, 
wij leggen voor uw troon neer, 
al onze dromen en ons nu 
wij eren U

Wij knielen neer bij het Kruis, 
zien uw lijden heel dichtbij 
U wilde sterven voor ons 
ons leven geven wij

(Refrein)

Wij eren U (8 x)


