
 

 

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 25 maart 2018 
 
Prediker: Remy Splinter 
 
TITEL: HET VERBOND 
 
Efeziërs 2:11-22 
Bedenk daarom dat u - u die eigenlijk door uw afkomst heidenen bent en onbesneden genoemd 
wordt door hen die door mensenhanden besneden zijn - bedenk dat u destijds niet verbonden was 
met Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de 
verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en 
zonder God. Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus, dichtbij gekomen, door zijn 
bloed. Want Hij is onze vrede, Hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur 
van vijandschap ertussen heeft afgebroken en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten 
werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht Hij vrede 
en verzoende Hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap 
te doden. Vrede kwam Hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren: 
dankzij Hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader. Zo bent u dus geen 
vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, 
gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. 
Vanuit Hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die bewijs is aan Hem, de 
Heer, in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest. 
 
Bijzonderheden: Diensten met ledenbevestiging. Palmzondag, de laatste week van de lijdens- of 
veertigdagentijd. Palmpasen. 
 
Een paar opmerkingen bij de preek 
In deze diensten met ledenbevestiging worden we weer bepaald bij het feit dat we bij elkaar 
horen als gemeenschap. Daarnaast staan we met elkaar voor een mooie uitdaging om onze locatie 
aan de Bennebroekerweg aan te kopen, om van ons huurhuis een koophuis te maken. Dit alles 
vraagt om een doordenking van wie we nu als gemeenschap zijn en daarvoor moeten we 
terugkijken naar waar we vandaan komen. Maar de geschiedenis van De Meerkerk reikt veel 
verder dan 33 jaar geleden, het begint bij God zelf die een verbond sluit met Abraham. Paulus 
geeft een mooi soort geschiedenisoverzicht in Efeziërs 2: God die een verbond sluit met de mens, 
Jezus die het verbond vervult en beschikbaar maakt voor ons, en ons verbond met Hem en met 
Zijn Lichaam. Onze relatie met God en met elkaar (denk aan ons gemeenteverbond) is ten diepste 
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een verbondsrelatie. 
 
Het unieke van het verbond 
We lezen in de tekst het burgerschap van Israël. Dit burgerschap gaat verder dan nationaliteit, het 
was een exclusieve liefdesrelatie tussen God en Zijn volk. Tegelijkertijd gaat het over een 
verbondssluiting, waar beloften worden gemaakt. God belooft dat Hij ons zal zegenen, de mensen 
beloven dat zij Hem zullen gehoorzamen. Een contract wat je ondertekent, waarmee je met alle 
voorwaarden, rechten en verplichtingen instemt. 
 
Een verbond is uniek, omdat het een relatie is die liefdevoller is dan welke liefdesrelatie dan ook 
en meer bindend dan een wettelijke, contractuele relatie. Het is een geweldige mix van liefde en 
wet. De liefdesrelatie wordt juist verdiept omdat het wettelijk is gemaakt, juist omdat er regels en 
grenzen zijn. Omdat je van iemand houdt, beloof je trouw te zijn wat er ook gebeurt. De diepste 
relaties zijn verbondsrelaties, daarom onze relatie met God ook.  
 
Het mysterie van het verbond 
Door de Bijbel heen loopt een verhaallijn waar wet en liefde elkaar tegen lijken te spreken. Het 
ene moment belooft God ons te zegenen en het andere moment zegt Hij Zijn volk te vervloeken 
vanwege hun ongehoorzaamheid (zie bijv. Rechters 2:1-2). Aan de ene kant belooft Hij Zijn volk te 
zegenen, omdat Hij een liefdevolle God is, maar aan de andere kant veroordeelt Hij 
onrechtvaardigheid, omdat Hij een rechtvaardig God is. Is Gods liefde voorwaardelijk of 
onvoorwaardelijk? 
Als we kijken naar de eerste verbondssluiting, dan zegt God tegen Abraham dat Hij hem zal 
zegenen, maar Abraham wil weten hoe en hoe hij zeker kan weten dat God dat ook zal doen. 
Vervolgens geeft God hem de instructie om dieren in stukken te snijden, die op stokken in twee 
rijen te arrangeren, zodat het een gangpad vormt, waar Abraham doorheen kan lopen. 
Nu vinden wij dit een hele vreemde opdracht die God aan hem geeft, maar voor Abraham was dit 
normaal. In zijn tijd was dit, als een heer een verbond wilde sluiten met een boer of iemand 
anders die minder was, de manier waarop dat werd gedaan. Je moest door twee rijen van 
opengesneden dieren lopen om een eed af te leggen aan de heer. Met dit ritueel liet je de ernst 
van je eed zien, door eigenlijk te zeggen: “ik beloof trouw te zijn en als ik mijn belofte niet nakom, 
dan zal ik net zoals deze dieren vermoord worden”. 
Abraham deed dit dus en wachtte totdat hij door de het pad moest lopen, maar toen was de zon 
ondergegaan en viel hij in slaap. Hij zag een oven waar rook uitkwam en een brandende fakkel die 
tussen de dierenhelften doorging! God is door het gangpad gegaan, in plaats van Abraham. Een 
heer zou dit nooit doen, want daarmee zeg je niet alleen: ik zal je zegenen, maar ik zal verscheurd 
worden als ik me niet aan mijn belofte houd. Maar dat is nog niet alles, want Abraham zelf wordt 
nooit gevraagd om door de rijen heen te lopen. God maakte de belofte voor hun allebei! Niet 
alleen zegt God: “ik zal verscheurd worden als ik me niet aan mijn belofte houd, maar ik zal ook 
verscheurd worden als jij dat niet doet”. 
 
De vervulling van het verbond 
God hield deze belofte toen Jezus naar de aarde kwam en voor ons allemaal verscheurd is, opdat 
ons verbond met God niet verbroken hoefde te worden. Sterker nog, dat niet alleen Israël, maar 
iedereen deel mocht nemen aan dit unieke verbond doordat Jezus Christus het vernieuwd heeft. 
Dit is wat we met Goede Vrijdag zullen herdenken, het nieuwe verbond in Zijn bloed.  In Jezus 
komt de schijnbare tegenstelling tussen wet en liefde bij elkaar. Gods liefde is zowel 
voorwaardelijk als onvoorwaardelijk. Jezus vervulde de voorwaarden van de wet, zodat Hij jou 
onvoorwaardelijk lief kan hebben. 



 

 

 
De uitnodiging van het verbond 
Door Jezus kan God ons nu uitnodigen een verbondsrelatie met Hem aan te gaan. We zullen ons 
uiterste best doen om ons aan de voorwaarden van het verbond te houden, om daarmee onze 
liefde aan God te tonen, maar worden niet veroordeeld als het ons niet lukt. Maar Paulus stopt 
niet bij onze verzoening met God, maar nodigt ons uit om burgers te worden van Zijn koninkrijk, 
dat we onze medechristenen als huisgenoten gaan zien, het huis van God, waar Jezus de 
hoeksteen van is. Omdat God een verbond met ons is aangegaan, mogen wij een verbond met 
elkaar aangaan. Door lid te worden van de plaatselijke gemeente zeg je: je kan op mij rekenen, ik 
wil een steen zijn in het huis dat God bouwt. En dat betekent dat ik zal steunen op de stenen die al 
zijn gebouwd, alle christenen die mij al voor zijn gegaan, maar ook dat er nieuwe stenen op mij 
gebouwd mogen worden. Met het aangaan van een verbond geef je heel wat vrijheid op, maar 
mag je de zegeningen ervaren door deel uit te maken van het Lichaam van Christus zelf. 
 
Aanvullende Bijbellezingen 
Genesis 15:7-18 
7 Ook zei de HEER tegen hem: “Ik ben de HEER, die jou heeft weggeleid uit Ur, uit het land van de 
Chaldeeën, om je dit land in bezit te geven.” 8 “HEER, mijn God”, antwoordde Abram, “hoe kan ik 
er zeker van zijn dat ik het in bezit zal krijgen?” 9 “Haal een driejarige koe”, zei de HEER, “een 
driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge gewone duif.” 10 Abram haalde al 
deze dieren, sneed ze middendoor en legde de twee helften van elk dier tegenover elkaar. Alleen de 
vogels sneed hij niet door. 11 Er kwamen gieren op de kadavers af, maar Abram joeg ze weg. 
12 Toen de zon op het punt stond onder te gaan, viel Abram in een diepe slaap. Opeens werd hij 
overweldigd door angst en diepe duisternis. …….. 17 Toen de zon ondergegaan was en het 
helemaal donker was geworden, was daar plotseling een oven waar rook uit kwam, en een 
brandende fakkel die tussen de dierhelften door ging. 18  Die dag sloot de HEER een verbond met 
Abram. “Dit land”, zei hij, “geef Ik aan jouw nakomelingen, van de rivier van Egypte tot aan de 
grote rivier, de Eufraat (...)” 
 
1 Petrus 2:4-5, 10 - NBV 
4 Voeg u bij Hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd 
uitgekozen om zijn kostbaarheid, 5 en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw 
van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die 
God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. 
10  Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt 
zijn ontferming u geschonken. 
 
*****************************************************************************  
LIEDEREN 
 
O, Heer, mijn God – Opwekking 407 
U maakt ons één – Opwekking 194 
Wij eren en aanbidden U – Opwekking 127 
Uw vrede vult dit huis - Opwekking 765 
What a beautiful Name – Hillsong 
Er is een Verlosser - Opwekking 263 
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.  
De volgende indeling in soorten vragen kunnen je wellicht helpen in je voorbereiding: 
1. verwerkings- of begripsvragen: bijbel lezen en bespreken: ‘wat staat er en wat betekent dat’? 
2. belevingsvragen (of motivatievragen): wat ervaar ik hierbij? 
3. toepassingsvragen gericht op een beslissing of geloofstap: wat wil/kan ik ermee doen? 
Deze driedeling kun je ook zien als: 'hoofd – hart – handen' of: snappen – wil/kan ik – wat ga ik 
doen? 
 
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 allemaal voor jezelf Efeziërs 2:11-22 en vertel dan aan elkaar welk vers of welke verzen je 
in het bijzonder heeft/hebben aangesproken en waarom.  
 
3. Lees eventueel de eerder vermelde toelichting op het verbond. Wat maakt volgens jou een 
verbondsrelatie uniek? Zie je je relatie met God ook als een verbondsrelatie? En je relatie met je 
broeders en zusters in de gemeente? Waarom wel/niet? 
 
4. Lees Efeziërs 3:3-8, waarin Paulus schrijft over een mysterie. Welk mysterie wordt hier bedoeld? 
Wat is het mysterie van de verbondssluiting tussen God en Abraham? Remy vertelde dat Gods 
liefde voorwaardelijk en onvoorwaardelijk is. Hoe kan dat samenwerken?   
 
5. Aankomende vrijdag is het Goede Vrijdag waar we Avondmaal vieren en het Nieuwe Verbond 
gedenken dat Jezus door zijn bloed heeft gesloten (Lukas 22:20). Wat maakt het verbond in Jezus 
nieuw? Word jij (nog) wel eens geraakt door het wonder dat jij gered bent door het bloed van 
Jezus?  
 
6. Paulus spreekt over de gemeente als een huis die God steen voor steen bouwt. Wat betekent 
het voor jou om een steen te zijn in de kerk die God bouwt, juist ook nu met de uitdaging over de 
huisvesting die we als gemeente hebben? Jezus is de hoeksteen, uitgebouwd met het fundament 
van apostelen en profeten. Vele heiligen zijn ons voorgegaan. Welke mensen kan je noemen die 
jou zijn voorgegaan en op wiens schouders jij nu mag staan en waar je heel dankbaar voor bent? 
Voor welke (toekomstige) stenen mag jij een fundament zijn?  
 
********************************************************************************  
GEBEDSSUGGESTIE 
 
Heer, dank dat U een verbondsrelatie met ons aan wil gaan, dat U ons overvloedig wil zegenen 
met Uw liefde. Dank dat U in Jezus naar de aarde bent gekomen om ons te verbinden met U. Help 
ons om in deze lijdensweek weer diep onder de indruk te raken van het mysterie van Goede 
Vrijdag en Pasen, waarop in Jezus alle voorwaarden van de wet werden vervuld, zodat U ons 
allemaal onvoorwaardelijk lief kunt hebben. 



 

 

 
********************************************************************************  
BIJLAGE: LIEDEREN 

 

O, Heer, mijn God – Opwekking 407 
O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering 
de wereld zie die U hebt voortgebracht 
Het sterrenlicht, het rollen van de donder, 
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht 
 
Refrein: 
Dan zingt mijn ziel 
tot U, o Heer mijn God: 
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! 
Dan zingt mijn ziel 
tot U, o Heer mijn God: 
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! 
 
Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen 
tot in de dood gegaan is als een Lam 
Sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen 
en aan het kruis mijn zonde op zich nam 
 
(Refrein) 
 
Als Christus komt met majesteit en luister, 
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn 
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen 
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij! 
 
(Refrein) 
 
U maakt ons één – Opwkking 194 
U maakt ons één 
U bracht ons tesamen, 
wij eren en aanbidden U 
U maakt ons één, 
U bracht ons tesamen, 
wij eren en aanbidden U 
 
Wordt uw wil gedaan, 
dan bindt het ons saam, 
iedereen zal deel zijn van uw gezin 
Wordt uw wil gedaan, 
dan bindt het ons saam, 
iedereen zal deel zijn van uw gezin 
 
Wij eren en aanbidden U – Opwekking 127 
Wij eren en aanbidden U, 



 

 

Koning en Heer (Koning en Heer) 
Wij eren en aanbidden U, 
Koning en Heer (Koning en Heer) 
En wij volgen U tesamen, 
volgen U tesamen 
En wij volgen U tesamen, 
Koning en Heer (Koning en Heer) 
 

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. 
 
What a beautiful Name – Hillsong 
You were the Word at the beginning 
One with God the Lord Most High 
Your hidden glory in creation 
Now revealed in You our Christ 
 
Chorus 1 
What a beautiful Name it is 
What a beautiful Name it is 
The Name of Jesus Christ my King 
What a beautiful Name it is 
Nothing compares to this 
What a beautiful Name it is 
The Name of Jesus 
 
Verse 2 
You didn’t want heaven without us 
So Jesus You brought heaven down 
My sin was great Your love was greater 
What could separate us now 
 
Chorus 2 
What a wonderful Name it is 
What a wonderful Name it is 
The Name of Jesus Christ my King 
What a wonderful Name it is 
Nothing compares to this 
What a wonderful Name it is 
The Name of Jesus 
What a wonderful Name it is 
The Name of Jesus 
 
Bridge 
Death could not hold You 
The veil tore before You 
You silence the boast of sin and grave 
The heavens are roaring 
The praise of Your glory 
For You are raised to life again 
You have no rival 
You have no equal 
Now and forever God You reign 



 

 

Yours is the kingdom 
Yours is the glory 
Yours is the Name above all names 

 

Chorus 3 
What a powerful Name it is 
What a powerful Name it is 
The Name of Jesus Christ my King 
What a powerful Name it is 
Nothing can stand against 
What a powerful Name it is 
The Name of Jesus 

 
Tags 
What a powerful Name it is The Name of Jesus 
What a powerful Name it is The Name of Jesus 
 
Er is een Verlosser - Opwekking 263  
Er is een Verlosser, 
Jezus, Zoon van God 
Kostbaar Lam van God, Messias, 
heilig God is Hij 
 
Jezus, mijn Verlosser, 
niemand is aan U gelijk 
Kostbaar Lam van God, Messias, 
maakt van zonden vrij 
 
Refrein: 
Dank U, o mijn Vader 
U gaf uw eigen Zoon, 
uw Geest als hulp voor ons totdat 
het werk op aarde is gedaan 
 
Ja, de dag zal komen 
dat ik Jezus zie 
Dan zal ik mijn Koning dienen 
voor eeuwig en eeuwig 
 
(Refrein) 
 

 


