
 

 

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 
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 11 MAART 2018 
 
Prediker: Wigle Tamboer 
 
TITEL: MET VREUGDE AANNEMEN… 
 
Handelingen: 2:41  (HSV): Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en 
ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. 
 

Bijzonderheden  
Lijdens- of Veertigdagentijd, doopdiensten / 21 maart Jaarvergadering. 
 
Een paar opmerkingen  bij de preek 
In deze dienst een enkel vers dat samenvat wat er die Pinksterdag in Jeruzalem gebeurde. 
 
In de voorgaande verzen lezen we dat de toehoorders van de boodschap van Petrus diep in hun 
hart geraakt werden. Maar daar bleef het niet bij…  We lezen in ons vers drie werkwoorden die op 
hen van toepassing zijn - het zijn vervolgstappen op het geraakt zijn in hun hart: 
 
Het eerste werkwoord is aannemen. 
 
Het is in ons vers een actief werkwoord. Wigle noemde dit “aannemen” een grondhouding naar 
Jezus en wat Hij voor ons gedaan heeft. 
 
We leven in een tijd waar het aannemen van nieuws verre van een grondhouding is. Met alle  
misinformatie, desinformatie, nepnieuws begrijpelijk… Maar hoe anders als het om Christus gaat: 
3000 mensen vertrouwen de ochtend van Pinksteren het Goede Nieuws van Jezus Christus. Wat 
ben je bevoorrecht als je vertrouwen kan en met vreugde kunt aannemen! 
 
Het tweede werkwoord is dopen. 
 
Het is in ons vers een passief werkwoord: de 3000 werden gedoopt, Die passieve vorm is 
betekenisvol; in het doopwater laat je je dopen… dat wil zeggen: je laat het geworden…  Je laat het 
geworden wat Jezus voor je gedaan heeft door Zijn lijden, sterven en opstanding. ‘Gedoopt 
worden’ toont een tweede basishouding. En wel de basishouding waarin je je overgeeft aan Jezus 
die tegen je zegt: laat Mij geworden in en door jou heen. 

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


 

 

  
Tenslotte, het derde werkwoord toevoegen. Net als dopen is het in ons vers een passief 
werkwoord: 3000 zielen werden toegevoegd. Als je met vreugde aanneemt… als je je vervolgens in 
overgave laat dopen, dan is een volgende stap: je laat je voegen, je laat je toevoegen, je laat je 
toevoegen aan Gods huisgezin… 
 
Wat een zegen en een bemoediging dat het de Heer zelf is die toevoegt: En de Here voegde 
dagelijks toe aan de kring, die behouden werden (Handelingen: 2:47b - NBG51). De gemeente van 
Jezus Christus is geen mensenwerk. Het is Gods werk. 
 
Aanvullende Bijbellezingen 
Matteüs 28:19 
Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader 
en de Zoon en de heilige Geest. 
 
Handelingen 2:37 
Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: “Wat 
moeten we doen, broeders?” 
 
Handelingen 2:42-47 
42 Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, 
braken het brood en wijdden zich aan het gebed. 43 De vele tekenen en wonderen die de apostelen 
verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. 44 Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven 
bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. 45 Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de 
opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. 46 Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind 
samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest 
van eenvoud en vol vreugde. 47 Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer 
breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. 
 
1 Korintiërs 12:13 
Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één 
Geest doordrenkt, of we nu uit het Joodse volk of uit een ander volk afkomstig zijn, of we nu slaven 
of vrije mensen zijn. 
 
Romeinen 6:3-5 
3 Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? 4 We zijn door de 
doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is 
opgewekt, een nieuw leven te leiden. 5 Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn 
opstanding. 
 
Romeinen 11:36 (SV) 
Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. 
Amen. 
 
Filippenzen 2:5-11 
5 Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. 6 Hij die de gestalte van God had, 
hield zijn gelijkheid aan God niet vast, 7 maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van 
een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, 8 heeft hij zich vernederd en werd 
gehoorzaam tot in de dood-de dood aan het kruis. 9 Daarom heeft God hem hoog verheven en 



 

 

hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, 10 opdat in de naam van Jezus elke knie 
zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, 11 en elke tong zal belijden: ‘Jezus 
Christus is Heer, ‘tot eer van God, de Vader. 
 
Johannes 10:17,18 
17 “De Vader heeft mij lief omdat Ik mijn leven geef, om het ook weer terug te nemen. 18 Niemand 
neemt mijn leven, Ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen-dat is 
de opdracht die Ik van mijn Vader heb gekregen.” 
 
***************************************************************************** 
LIEDEREN 
 
Geprezen zij de Heer - Opwekking 44 
In het water van de doop – Hans Maat/Adrian Roest 
Op Hem rust mijn geloof  – Opwekking 670 
Hoe kan ik anders – Opwekking 749 
Vrede van God – Opwekking 602 
 
De volledige teksten van deze liederen staan in de bijlage achteraan 
 
***************************************************************************** 
GESPREKSVRAGEN 

 
Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet. Bekijk of je ze kunt aanvullen met 
vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn. Denk vooraf biddend na welke 
vragen je in ieder geval op de huiskringavond wilt bespreken. 
 
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. Ons vers heeft 3 werkwoorden: Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; 
en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. De eerste 
werkwoordsvorm is actief en andere twee zijn passief. Wat betekenen de verschillen in 
werkwoordsvorm voor je? Hoe werken die verschillen uit in de praktijk van je geloofsleven? 
 
3. Wigle sprak over de 3 werkwoorden als een basishouding van de eerste Christenen. Hoe werkt 
dat bij jou? Heb jij een basishouding van “aannemen” als het gaat om Christus en Zijn Evangelie? 
(Denk bij deze vraag ook aan de recente opdrachtdienst en Jezus’ opdracht aan ons om “aan te 
nemen als een kind”). 
 
4. In deze Lijdenstijd staan we extra stil bij het lijden en sterven van onze Here Jezus Christus. Hoe 
krijgt dat in deze periode vorm en inhoud voor jou? Hoe kun je elkaar als kring inspireren in deze 
tijd? Zijn er dingen die je samen zou kunnen doen? 
(Ideeën: samen naar de slotavond van Alpha Cursus maandagavond 12 maart, samen naar The 
Passion in Amsterdam, naar de Mattheus Passion, naar Wandeltheater Dolorosa in de Grote Kerk 
in Haarlem - www.wandeltheaterdolorosa.nl). 

http://www.wandeltheaterdolorosa.nl/


 

 

 

5. Eén van de aanvullende Bijbelteksten is Filippenzen 2. Deze tekst is gekozen omdat het ons 
bepaalt bij de gezindheid van Christus en Zijn volkomen overgave aan de wil van de Vader. Paulus 
noemt deze gezindheid een voorbeeld voor ons. Waarin is Jezus voor jou in de afgelopen maanden 
een voorbeeld geweest om na te volgen. Of om in de termen van “aannemen” te spreken: wat heb 
je in de afgelopen maanden aangenomen van Jezus? 
 
6. Een andere aanvullende Bijbeltekst is Mattheüs 28:19,20, de welbekende Grote Opdracht. Een 
onderdeel van deze opdracht kan zijn het uitleggen waarom jij gedoopt bent aan niet-gelovigen en 
aan niet-gedoopte broeders en zusters. Je zou op je huiskring een rollenspel kunnen spelen, 
waarbij een of enkele kringleden hun ‘doopverhaal’ vertellen aan iemand die de rol van niet-
gelovige op zich neemt. Bespreek daarna met elkaar wat je goed vond aan dit getuigenis en hoe 
dit nog krachteriger kan zijn, bijvoorbeeld door minder voor niet-gelovigen onbekende Bijbelse 
termijn te gebruiken. Je kunt dezelfde opdracht (door anderen uitgevoerd) ook doen door je 
doopverhaal te vertellen aan iemand die de rol van niet-gedoopte broeder of zuster speelt. Ook 
hier als afronding de bespreking: wat ging goed, wat zou het verhaal nog beter, duidelijker maken.  
 
7. Wigle gebruikt van tijd tot tijd het voorbeeld van de stoelen, dit ter illustratie van de geloofsstap 
van overgave aan Christus. Hoe spreekt het voorbeeld tot je? Heb je het voorbeeld wel eens 
gebruikt om iemand uit te leggen wat geloofsovergave is? Zo ja, hoe werkte dat uit? 
 
***************************************************************************** 
GEBEDSSUGGESTIE 
 
Dank U Here, dat we in deze Lijdenstijd extra bepaald mogen worden bij Uw Volbrachte Werk voor 
ons. Geef ons de genade om steeds meer de rijkdom te zien van wat U voor ons gedaan heeft. We 
loven en prijzen U voor Uw liefde. In Uw naam, in Jezus’ naam. Amen. 
 
***************************************************************************** 
  



 

 

BIJLAGE: LIEDEREN 

 
Geprezen zij de Heer - Opwekking 44 
Geprezen zij de Heer 
die eeuwig leeft 
Die vol ontferming ieder troost 
en alle schuld vergeeft 
Die heel het aards gebeuren 
vast in handen heeft 
 
Refrein: 
Hem zij de glorie, 
want Hij die overwon, 
zal nooit verlaten wat zijn hand begon 
Halleluja Geprezen zij het Lam, 
dat de schuld der wereld op Zich nam 
 
Verdreven is de schaduw 
van de nacht 
En wie Hem wil aanvaarden 
wordt eens veilig thuisgebracht 
Voor hem geldt ook dit wonder: 
alles is volbracht 
 
(Refrein) 
 
Hij doet ons dankbaar 
schouwen in het licht, 
dat uitstraalt van het kruis, 
dat eens voor ons werd opgericht 
En voor ons oog verrijst 
een heerlijk vergezicht 
 
(Refrein) 
 
In het water van de doop - Hans Maat/Adrian Roest 
In het water van de doop, 
zien wij hoe God zelf belooft, 
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is. 
Water dat getuigt en spreekt, 
van de hoop die in ons leeft, 
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. 
 
Eén met Christus in zijn dood, 
gaan wij onder in de doop, 
overtuigd dat er bij Hem vergeving is. 
Eén met Christus, ingelijfd, 
staan wij op van schuld bevrijd, 
in een leven dat voorgoed veranderd is. 



 

 

 
Met de Heer begraven en weer opgestaan, 
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. 
Uit het water van de doop, 
putten wij geloof en hoop, 
dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
Dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
 
In zijn lichaam ingelijfd: 
Christus’ kerk die wereldwijd, 
is geroepen om een beeld van Hem te zijn. 
Mensen overal vandaan, 
die de weg van Christus gaan, 
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn. 
 
Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. 
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. 
 
Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest! 
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft! 
Wat een liefde, wat een hoop! 
U verzegelt door de doop 
dat ons leven bij U veilig is. 
Dat ons leven bij U veilig is. 
 
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 
 
Hoe kan ik anders – Opwekking 749 
Hoor, hoe een eeuwig lied echoot in mijn ziel: 
een eindeloos gezang. 
Ook als de storm opsteekt, houd ik vol, ik weet 
waar ik schuilen kan. 
 
Refrein: 
Hoe kan ik anders, ik zing, Heer, voor U. 
Nooit is het loflied lang genoeg, voor Uw liefde, die mij droeg. 
Hoe kan ik anders, ik roep, Heer, om U. 
De Koning die veel van mij houdt maakt dat heel mijn hart voor Hem zingt. 
 
Ik kijk omhoog, en wacht 



 

 

in de zwartste nacht: U redt mij altijd weer. 
En ik mag met U mee, 
U laat mij niet alleen, ik zing, wat U mij leert. 
 
(Refrein) 
 
Bridge: 
Ik zing, als ellende komt, ik zing, als ik win, 
ik zing, als het tegenzit en zelfs als ik val, 
ik zing, want U houdt mij vast, ik zing, want U helpt, 
ik zing, want U hoort mij Heer, 
als ik roep in gebed; 
ja, ik zing, met mijn laatste adem, ‘k zing, want ik weet 
dat ik straks in de hemel zing, met heel het hemelkoor. 
 
(Refrein) 
 
 
 
Vrede van God – Opwekking 602 
Vrede van God, de vrede van God 
De vrede van God zij met jou 
Vrede van Hem, vrede van God, 
De vrede van God zij met jou 
 
In Jezus’ naam, in Jezus’ naam 
In Jezus’ naam geef ik jou: 
Vrede van Hem, vrede van God, 
De vrede van God zij met jou 
 
Heilige Geest, de Heilige Geest, 
De Heilige Geest zij met jou 
Vrede van Hem, vrede van God, 
De vrede van God zij met jou 
 

 


