
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 1 april 2018 PASEN

Prediker: Wigle Tamboer
Titel: “Waar praten jullie over?”
Bijbellezing: Lukas 24:13-36 (BGT) 

13 Op diezelfde dag gingen twee leerlingen van Jezus op weg naar het dorp Emmaüs. Dat dorp ligt 
ongeveer 12 kilometer van Jeruzalem. 14 Ze spraken met elkaar over alles wat er gebeurd was. 15 
Terwijl ze zo liepen te praten, kwam er iemand bij hen lopen. Het was Jezus, 16 maar de leerlingen 
herkenden Hem niet. 17 Jezus vroeg: “Waar praten jullie over?” Verdrietig bleven de twee 
leerlingen staan. 18 Eén van hen heette Kleopas. Hij zei tegen Jezus: “Jij komt hier zeker niet 
vandaan? Weet je niet wat er de afgelopen dagen in Jeruzalem gebeurd is?” 19 Jezus vroeg: “Wat 
dan?” Toen vertelden de leerlingen wat er gebeurd was met Jezus. Ze zeiden: “Jezus uit Nazaret 
was een profeet van God. Zijn bijzondere woorden en machtige daden maakten diepe indruk op het
hele volk. 20 Maar de priesters en de leiders wilden dat Jezusgedood zou worden. Daarom hebben 
ze Hem weggebracht en aan het kruis gehangen. 21 Wij hoopten dat Jezus gekomen was om Israël 
te bevrijden. Maar nu is het al de derde dag na zijn dood. 22-23 Vandaag hebben een paar 
vrouwen uit onze groep ons erg in de war gebracht. Ze zijn vanmorgen heel vroeg naar het graf 
gegaan. Toen hebben ze ontdekt dat het lichaam van Jezus er niet lag. Dat kwamen ze ons 
vertellen. Ze hebben zelfs engelen gezien, die zeiden dat Jezus leeft. 24 Sommigen van ons zijn toen
ook bij het graf gaan kijken. En alles was precies zoals de vrouwen gezegd hadden. Maar Jezus 
hebben ze niet gezien.” 25 Toen zei Jezus tegen hen: “Wat zijn jullie toch dom. Jullie begrijpen het 
nog steeds niet! Waarom geloven jullie niet wat de profeten gezegd hebben? 26 Jullie wisten toch 
dat de Messias eerst moest lijden voordat Hij koning kon worden?” 27 En Jezus legde hun uit wat er
over Hem in de heilige boeken stond. Hij begon bij de boeken van Mozes en al de profeten. 28 Toen 
kwamen ze bij het dorp Emmaüs. Jezus deed alsof Hij verder wilde reizen. 29 Maar de twee 
leerlingen hielden Hem tegen en zeiden: “Blijf toch bij ons. Want de dag is bijna voorbij, het wordt 
al donker.” Toen ging Jezus met hen mee. 30 Tijdens het eten nam Jezus het brood. Hij dankte God, 
brak het brood in stukken en deelde het uit. 31 Op dat moment herkenden de leerlingen Jezus. 
Maar direct daarna zagen ze Hem niet meer. 32 De twee leerlingen zeiden tegen elkaar: “Had jij 
onderweg ook al zo’n bijzonder gevoel? Er was iets toen Hij met ons praatte en de heilige boeken 
uitlegde.” 33 En meteen stonden ze op en gingen terug naar Jeruzalem. Ze gingen naar de elf 
leerlingen, die daar bij elkaar waren met de andere leerlingen. 34 Toen ze binnenkwamen, zeiden 
de elf leerlingen en de anderen: “Jezus is opgestaan, het is echt waar! Simon Petrus heeft Hem 
gezien!” 35 Toen vertelden de twee leerlingen wat zij onderweg meegemaakt hadden. En hoe ze 
Jezus herkend hadden toen Hij het brood brak. 36 Terwijl de leerlingen met elkaar aan het praten 
waren, stond Jezus plotseling bij hen. Hij zei: “Ik wens jullie vrede.”

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


Bijzonderheden
Pasen, Bezinningsmaand 'Wat is het je waard?' Na afloop van onze Paasdiensten krijgt elke 
bezoeker - 1 per huishouden - het boek 'Geloof is…' mee naar huis.

Een paar opmerkingen   

Niet alleen kunnen we als huiskring terugkijken op de diensen met Pasen, maar ook op die van Goede 
Vrijdag, die samen een geheel vormen.

Met Goede Vrijdag sprak Patrick van der Laan n.a.v. Exodus 14:10b-14 en vierden we samen het 
Heilig Avondaal.

Uit de preek van Patrick 3 punten:

1. Het volk leefde heel lang in slavernij… Je zal het niet zo ervaren als het volk van Israël toen in 
Egypte maar het ligt waarschijnlijk veel dichterbij dan je denkt.

De Bijbel zegt in 2 Petrus 2:19: Waar je door beheerst wordt, daar ben je slaaf van…
Zijn er dingen waar jij dagelijks door beheerst wordt?
Hierbij niet alleen denken aan seks, drugs, alcohol, gokken, smartphone (allemaal dopamine-
verslavingen) … misschien word je wel dagelijks beheerst door stress, boosheid, zorgen, angst of de
leugen dat jij er niet toe doet… 

2. Het volk vluchtte weg… en kwam met het leger van Farao achter zich en de Rode Zee voor zich 
op een doodlopende weg terecht… 

Misschien vlucht jij ook wel elke keer voor datgene wat je beheerst?! En realiseer je je dat je op 
een gegeven moment niet meer verder lijkt te kunnen en dan zie je nog maar één weg en dat is de 
weg terug, terug naar de slavernij, terug naar dat wat je beheerst. 

3. Geloof en vertrouw, ook als je niet verder lijkt te kunnen… “Wees niet bang. De Heer behaalt de 
overwinning. Hij zal voor je strijden.” (Exodus 14:13-14, zie bij Aanvullende Bijbellezingen)

In dit laatste, 'de overwinning' en dat 'de strijd gestreden is' komen we uit bij de vervulling van 
Goede Vrijdag in, door en met Pasen. 

Een vervulling die de Emmaüsgangers nog niet kenden. Zij dachten immers dat het na de dood van 
Jezus 'over en uit' was. Hun gesprek was een gesprek over de nederlaag van Jezus’ dood…

Totdat Jezus zich bij hen voegde en hun de ogen opende.

Terugkijkend op Zijn woorden aan hen:
“Wat zijn jullie toch dom. Jullie begrijpen het nog steeds niet! Waarom geloven jullie niet wat de 
profeten gezegd hebben? Jullie wisten toch dat de messias eerst moest lijden voordat Hij koning 
kon worden?” (andere vertaling:  in zijn heerlijkheid kon binnengaan) 

zeggen ze tegen elkaar:
“Had jij onderweg ook al zo’n bijzonder gevoel? Er was iets toen Hij met ons praatte en de heilige 
boeken uitlegde.”

Andere vertalingen zeggen over dat gevoel: “Brandde ons hart niet in ons binnenste?”



Deze woorden over dat wat ons hart doet branden raakt de kern van ons geloof.  

Jezus raakte die kern van het geloof, met de vraag: “Waarom geloven jullie niet wat de profeten 
gezegd hebben? Jullie wisten toch dat de Messias eerst moest lijden voordat Hij koning kon 
worden?”

In onze Bezinningsmaand op de vraag 'Wat is het je Waard?' gaat het allereerst over de vraag naar 
de kern van ons geloof. Daarom dat met Pasen ook het boek ‘Geloof is…’ beschikbaar is gesteld. 

Eén van de geloofsuitspraken in het boek is:
Geloof is… 
telkens weer bedenken dat ik groei, 
niet door heel erg mijn best te doen, 
maar door te vertrouwen.

Deze geloofsuitspraak raakt de kern van ons geloof in Jezus Christus en Zijn volbrachte en vervulde 
werk met Goede Vrijdag en Pasen, Zijn lijden, sterven én opstanding!

“Waar praten jullie over?”

Laten we na onze bezinning, over díe kern met elkaar praten.

Dat zal ons hart doen branden!

Tenslotte, bijzonder is dat de Emmaüsgangers na een lange en intensieve dag niet thuisbleven, In 
het donker gingen ze meteen naar de broeders en zusters in de gemeente: 

En meteen stonden ze op en gingen terug naar Jeruzalem. Ze gingen naar de elf leerlingen, die daar
bij elkaar waren met de andere leerlingen.

Hun geloof was niet alleen een persoonlijk, individueel geloof; ze wisten zich deel van een 
geloofsgemeenschap, de gemeente van Jezus Chrisus. Ze wisten wat Paulus later tegen de 
gemeente van Efeze zei: dat Jezus niet alleen voor individuën stierf, maar ook voor de gemeente.

Aanvullende Bijbellezingen 

Exodus 14:10b-14:
Toen de Israëlieten de farao zagen naderen, met al zijn paarden, wagens en ruiters en al zijn 
voetvolk, werden ze doodsbang en riepen ze de HEER luidkeels om hulp. 11 Ze zeiden tegen Mozes: 
“Waren er soms in Egypte geen graven, dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? 
Hoe kon u ons dit aandoen! Waarom hebt u ons uit Egypte weggehaald? 12 Hebben we niet al in 
Egypte gezegd: 'Laat ons toch met rust, laat ons maar als slaven voor de Egyptenaren werken, 
want dat is altijd nog beter dan om te komen in de woestijn'?” 13Maar Mozes antwoordde het 
volk: “Wees niet bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de HEER vandaag voor u de overwinning
behaalt. De Egyptenaren die u daar nu ziet, zult u hierna nooit meer terugzien. 14  De HEER zal 
voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.”

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



Liederen
In eeuwigheid – Mozaiek0318
Daar juicht een toon - Johan de Heer 25
Christus onze Heer verrees – Opwekking 352
Geprezen zij de Heer – Opwekking 44
Mijn Redder – Opwekking 680
Ik weet: Hij leeft – Opwekking 699 (aangepaste tekst)
U zij de glorie - Opwekking 213 

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 diensten van Goede Vrijdag en Pasen 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. Patrick gaf ons in de overdenking rond de lezing uit Exodus mee dat voordat de Israëlieten in de 
problemen kwamen bij de Rode Zee, God al bezig was met de oplossing. (De oostenwind, vers 21) 
Kun je iets delen uit je eigen leven waarin God op een bijzondere/onverwachte manier aanwezig 
was/een oplossing bood?

3. Wat zegt het jou dat Jezus in zijn antwoord aan de Emmaüsgangers zei: “Waarom geloven jullie 
niet wat de profeten gezegd hebben? Jullie wisten toch dat de Messias eerst moest lijden voordat 
Hij koning kon worden?”, waarna Hij de Bijbelteksten over Hem uitlegde? 
Toen Jezus het hen uitlegde, gingen hun ogen en harten open. Heb jij ook persoonlijke ervaringen 
dat dingen uit de Bijbel plotseling duidelijk werden en een andere kijk boden? Wat bracht dat jou?

4. Als wij als volgelingen van Jezus met elkaar praten in en buiten onze huiskring… waar praten wij  
over? Zijn dat de dingen die ons hart doen branden? Noem eens een paar voorbeelden daarvan uit
je recente kringbijeenkomsten.

5. Welke geloofsuitspraak uit het boek ‘Geloof is…’ spreekt je in het bijzonder aan en waarom? 
Maak een rondje in de kring om elkaar daar mee te bemoedigen.

6. Neem extra tijd met elkaar om te bidden voor Gods leiding in onze Bezinningsmaand en ons 
antwoorden op de vraag 'Wat is het je Waard?'

**************************************************************************
Gebedssuggestie 
Heer, we danken U voor Uw lijden, sterven én opstanding. Doe - daar waar we het nodig hebben - 
ons hart weer branden in ons binnenste voor U en Uw gemeente. Dat bidden we in Uw naam, in 
Jezus’ naam. Amen.
 



Liederen zondag 1 april 2018 – Pasen

In eeuwigheid – Mozaiek 0318

De middag kleurde zwart.
De hemel treurde zacht.
Gods Zoon werd aan het kruis geslagen.
Hij werd voor ons vervloekt,
vergoot voor ons zijn bloed.
Zo heeft Hij onze straf gedragen.

Hij gaf één laatste schreeuw.
De hemel keek en zweeg.

Gods Zoon werd naar het graf gedragen.
Een oorlog in het graf:
de dood werd overmand,
op eigen grond voorgoed verslagen.

Maar toen bewoog de grond,
de steen werd weggerold;
volmaakte liefde won zelfs van het graf.
Nee dood, jij heerst niet meer!
De Opgestane Heer
heeft al je macht gebroken.

Want Jezus leeft in eeuwigheid;
verrezen Heer, in heerlijkheid
verheven en verheerlijkt.
Jezus, Hij leeft!

** 
Daar juicht een toon - Johan de Heer 25 

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 
Die galmt door gans Jeruzalem
Een heerlijk morgenlicht breekt aan
De Zoon van God is opgestaan

Nu jaagt de dood geen angst meer aan, 
Want alles, alles is voldaan
Die in 't geloof op Jezus ziet, 
Die vreest voor dood en helle niet

Want nu de Heer is opgestaan, 
Nu vangt het nieuwe leven aan, 
Een leven door Zijn dood bereid, 
Een leven in Zijn heerlijkheid

*** 



Christus onze Heer verrees – Opwekking 352

Christus, onze Heer, verrees, halleluja!
Heil'ge dag na angst en vrees, halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja!
bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!
 
Prijst nu Christus in ons lied, halleluja!
Die in heerlijkheid gebiedt, halleluja!
Die aanvaardde kruis en graf, halleluja!
Dat Hij zondaars 't leven gaf, halleluja!
 
Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja!
Heeft verzoening ons bereid, halleluja!
Nu is Hij der heem'len Heer, halleluja!
Eng'len juub'len Hem ter eer, halleluja!
** 
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)

*** 



Mijn Redder – Opwekking 680

Iedereen zoekt naar liefde
Trouw die nooit teleurstelt
Geef uw genade Heer 
Iedereen zoekt vergeving
De goedheid van een redder
De hoop van de volken

Refrein:
Mijn Redder, bergen moeten wijken
Voor Zijn geweldige kracht, 
Zijn geweldige kracht
Als Redder, grote Overwinnaar
Stond Jezus op uit het graf, 
Hij stond op uit het graf

Neem mij zoals ik ben Heer,
Met al mijn angst en falen
Vul mijn hart opnieuw
Ik geef mij aan U over
Met alles wat ik geloof Heer,
Wil ik U volgen

Laat uw licht aan heel de wereld zien, 
we zingen tot de eer van de verrezen Heer
Jezus, laat uw licht aan heel de wereld zien, 
we zingen tot de eer van de verrezen Heer

***
Ik weet: Hij leeft – Opwekking 699 (aangepaste tekst)

Denk eens aan hoop die zeker is
en altijd onveranderd blijft.
Denk eens aan trouw die steeds stand houdt
En licht dat duister weer verdrijft.

Denk een belofte aan het kruis. 
Waar alles werd volbracht.
De weg is open, terug naar thuis.
De steen gewenteld van het graf. 

Wij zien Hem nu;
verheven en groot,
Hij won van de dood.

Refrein:
Ik weet: Hij leeft,
Jezus leeft vandaag
en regeert in heerlijkheid.
Ik weet: Hij leeft,



wij zullen Hem zien.
Halleluja,
Ik weet: Hij leeft.

Denk aan geloof dat steunt en draagt. 
En aan liefde die verdraagt. 
Denk eens aan houvast in de strijd. 
En aan vertrouwen als een feit. 

Wij zien Hem nu;
verheven en groot,
Hij won van de dood.

(Refrein) 
(brug) 

En aan het kruis is het volbracht.
Juist in de zwakheid zoveel kracht. 
Een nieuwe morgen breekt nu aan.
Nu onze Heer is opgestaan!

(Refrein)

*** 
U zij de glorie - Opwekking 213 

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer
Uit een blinkend stromen,
daald' een engel af,
heeft de steen genomen
van 't verwonnen graf
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer
 
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer
Weest dan volk des Heren,
blijd' en welgezind,
en zegt telkenkere: Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer


