
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 18 maart 2018

Prediker: Wigle Tamboer

Titel: U bent de Messias, de Zoon van de levende God!

Matteüs 16:13-18 (NBV):
Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg Hij zijn leerlingen: “Wie zeggen de 
mensen dat de Mensenzoon is?” Ze antwoordden: “Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen
Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.” Toen vroeg Hij hun: “En wie ben Ik 
volgens jullie?” “U bent de Messias, de Zoon van de levende God”, antwoordde Simon Petrus. 
Daarop zei Jezus tegen hem: “Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van 
vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En Ik zeg je: jij bent Petrus, de rots
waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen 
overweldigen.”

Bijzonderheden: Lijdens- of Veertigdagentijd, de zondag voor onze jaarvergadering van 
aanstaande woensdag 21 maart, waar we het mooie nieuws delen van de geboden kans om onze 
Meerkerk campus aan de Bennebroekerweg aan te kopen.

Een paar opmerkingen   

Het gedeelte uit Mattheus 16 is voor ons als Meerkerk een bekend gedeelte. Wigle noemde het in 
de preek ons fundament, onze basis, ons gemeente-manifest. 

We mogen weten en overtuigd zijn, dat het God zelf is die door Zijn Geest in ons hart de belijdenis 
gelegd heeft van wie Jezus is: de Messias, de Zoon van de levende God! Dit is het grootste 
geschenk dat er is. En het is op die van God ontvangen belijdenis van Petrus en 2000 jaar later ook 
van ons, dat Jezus Zijn gemeente bouwt. Een gemeente die alle weerstand en tegenstand zal 
overwinnen, omdat het geen mensen werk is van vlees en bloed, maar Gods werk, door Zijn Geest.
Dit is de enige waarborg voor de toekomst van de kerk.

Juist in deze tijd waar we ons mogen bezinnen op de toekomst van de kerk, is het belangrijk dat we
aan die overtuiging vasthouden en blijven vasthouden. Voor onszelf, onze kinderen en hun 
kinderen en allen die God in onze omgeving op het oog heeft voor onze gemeente. Het is vanuit 
die overtuiging dat we aanstaande woensdagavond op onze Jaarvergadering mogen bidden en 
nadenken over de toekomst van onze Meerkerk. En daarbij gaat het ten diepste niet over de 
toekomst van een fysiek gebouw, maar de toekomst van de mensen in dat gebouw… 

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


Want hoe mooi het ook is om een eigen gebouw te hebben en hoe mooi ook dat Hoofddorp naar 
ons toegroeit; waar het ten diepste om gaat is de opdracht: zullen we vasthouden en blijven 
vasthouden aan de belijdenis van Mattheus 16? 

Anders gezegd… zullen we de reden van ons bestaan vinden en blijven vinden niet in vlees en 
bloed, maar in God en de openbaring van wie Jezus is en wil zijn voor ons en de volgende 
generaties: de Messias, de Christus, de Zoon van de levende God.

Aanvullende Bijbellezingen 

Mattheus 16:21-23 - GNB98
21 Van toen af begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en
veel moest lijden door toedoen van de oudsten, de opperpriesters en de schriftgeleerden, dat Hij 
moest worden gedood en op de derde dag door God worden opgewekt. 22 Petrus nam hem apart 
en begon Hem bestraffend toe te spreken: “God verhoede, Heer, dat u dat zal overkomen!” 23 
Maar Jezus keerde zich om en zei tegen Petrus: “Weg, jij Satan, uit mijn ogen! Je staat me in de 
weg, want je bent niet bedacht op wat God wil, maar op wat de mensen willen.”

Johannes 21:20-22 - HSV
20 En Petrus zag, toen hij zich omkeerde, de discipel volgen die Jezus liefhad, die ook tijdens het 
avondmaal tegen Zijn borst was gaan liggen en gezegd had: “Heere, wie is het die U verraden zal?”
21 Toen Petrus deze zag, zei hij tegen Jezus: “Heere, maar wat zal er met hem gebeuren?” 22 Jezus 
zei tegen hem: “Als Ik wil dat hij blijft totdat Ik kom, wat gaat het u aan? Volgt u Mij!”

1 Petrus 2:4-5,9-10 - NBG
4 En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en 
kostbaar, 5 en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, 
om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig 
zijn door Jezus Christus.
9 Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk 
(Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen
heeft tot zijn wonderbaar licht: 10 u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder 
ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen.

Efeze 5:25 
… zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven.

**** 
Heer, wijs mij uw weg – Opwekking 687
Hosanna - Opwekking 685
Majesteit, Koning in eeuwigheid – Opwekking 475
Ik heb U nodig - Opwekking 763
Jezus, wij verhogen U - Opwekking 237
How great is our God 

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.  Wat doet het je om te lezen over Petrus die het ene moment niet uit de mens, maar uit God 
spreekt (niet uit vlees en bloed, maar door mijn Vader…) en even later woorden spreekt die als van
Satan komen (bedacht op de dingen van mensen en niet van God)?  
Welke betekenis geef je hier aan voor jezelf persoonlijk en voor ons als kerk tesamen?
Kun je iets iets delen van eigen ervaringen met jouw spreken en denken dat vanuit Gods werk in 
jou, plaatsvond? 

3. Wat leer je van de Petrus voor en na zijn herstel in Johannes 21?  Wat leer je van de Petrus voor 
en na Pinksteren? 

4. Jezus vraagt: “Wie ben Ik volgens jullie?”, Petrus antwoordt: “U bent de Messias, de Zoon van de
levende God.” Kun je delen wie Jezus volgens jou is en hoe dat van invloed is op je leven? 

5. In Matteüs 16 zegt Jezus over zijn kerk: de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen 
overweldigen. Hoe is dit woord van Jezus van invloed op je denken over de toekomst van de kerk 
wereldwijd en onze plaatselijke gemeente? 

6. De oproep uit 1 Petrus 2 is voor de volgende generaties. Hoe betrek je die oproep op je zelf en 
op de volgende generatie?

7. (Hoe) zou jij nog meer dan nu een levende steen kunnen zijn in Gods bouwwerk?

8.  Deel met elkaar wat het je doet nu we de kans krijgen om de gehuurde Meerkerk-campus te 
kunnen aankopen. Deel je getuigenis van wat je door de jaren heen hebt meegemaakt als het gaat 
om de uitdagingen die we als kerk gehad hebben op het gebied van huisvesting. Sommigen waren 
bij de overgang naar ons gebouw aan de IJweg, anderen bij de overgang van de IJweg naar de 
Bennebroekerweg, de bouw van het Activiteiten Centrum, de verbouwing van de Jongerenruimte…

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

Heer, toon ons Uw plan, 
maak door Uw Geest bekend 
hoe wij U dienen kunnen 
en waarheen U ons zendt 
als wij de weg niet weten 
de hoop opgeven, 
toon ons dat Christus heel onze weg gelopen heeft.
Dit bidden we in Zijn naam, in Jezus’ naam, amen 

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



Liederen zondag 18 maart 2018 

Heer, wijs mij uw weg – Opwekking 687

Heer, wijs mij Uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt
als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol 
en moedig mij weer aan

Heer, leer mij Uw weg, 
die zuiver is en goed 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op Uw weg, 
de weg die eeuwig is

Heer leer mij Uw wil 
aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt 
Als mij de wil ontbreekt 
Uw weg te gaan, 
spreek door Uw woord en Geest 
mijn hart en leven aan

Heer toon mij Uw plan, 
maak door Uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt 
als ik de weg niet weet 
de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft 
toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft

Hosanna - Opwekking 685 

Met ons lied, Heer,
Roept ons hart uit naar U, 
Naar U alleen
Vol verwachting, 
Vol verlangen naar U,
U maakt ons één



Bridge:
Als wij U zien, Heer,
Geeft U kracht om op te staan
Wij mogen vrij van angst en schaamte,
In uw huis binnengaan

Refrein:
Hosanna, hosanna,
U bent de God van redding,
U zij de eer, aanbidding
Hosanna, hosanna,
Komt met uw Geest, vernieuw ons,
Verheerlijk uw naam, Heer Jezus

Met ons lied, Heer,
Keert ons hart zich naar U,
Naar U alleen
U maakt harten
Die gebroken zijn heel
U maakt ze één

Als wij U zien, Heer,
Geeft U kracht om op te staan
Wij mogen vrij van angst en schaamte 
binnengaan

***** 
Majesteit, Koning in eeuwigheid – Opwekking 475

Majesteit, Koning in eeuwigheid,
U die heel de schepping
door uw hand hebt voortgebracht
Majesteit, Koning in eeuwigheid,
U bent mijn Verlosser,
mijn schuilplaats en mijn kracht
 
Refrein:
Wij verhogen U, Heer Jezus
elke knie zal buigen voor uw troon
Wij verhogen U, Heer Jezus
niemand is als U, nee, niemand is als U
 
*** 
Ik heb U nodig - Opwekking 763

Heer, ik kom en beken,
nu ik hier dicht bij U ben:
zonder U val ik uiteen;
leid mijn hart door stormen heen.



Refrein:
O mijn Heer, ik heb U nodig;
elk moment, zo nodig.
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.
O God, 'k heb U nodig.

Mijn schuld zit diep; U kunt erbij.
U vergeeft en reinigt mij.
Waar U bent, daar ben ik vrij;
woon in mij en heilig mij.

Leer mijn lied de weg naar U
als verleiding mij omgeeft.
Als ik niet kan staan, leun ik op U.
Jezus, hoop die in mij leeft!

U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.
O God, 'k heb U nodig.

** 
Jezus, wij verhogen U - Opwekking 237

Jezus, wij verhogen U,
wij erkennen U als Heer
U bent hier, in ons midden, Heer,
en onze lofprijs geeft U eer
Als wij aanbidden, bouw uw troon,
als wij aanbidden, bouw uw troon,
als wij aanbidden, bouw uw troon
Kom, Heer Jezus en neem uw plaats

**** 
How great is our God 

The splendor of a King,
Clothed in majesty
Let all the earth rejoice,
All the earth rejoice
He wraps himself in light,
And darkness tries to hide
And trembles at his voice,
And trembles at his voice

Refrein:
How great is our God, 
sing with me
How great is our God,
and all will see 



How great, How great
Is our God

Age to age he stands
And time is in His Hands
Beginning and the End, 
Beginning and the End
The Godhead, Three in one
Father, Spirit, Son
The Lion and the Lamb,
The Lion and the Lamb

Name above all names
You are Worthy of all praise
and My heart will sing how great
Is our God


