
 

 

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 8 APRIL 2018 
 
Prediker: Jurjen ten Brinke 
 
Titel: God zet jou in bij Zijn wonder 
 
Bijbellezing: Markus 6:30-44 (NBV) 
30 De apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden Hem over alles wat ze gedaan hadden 
en wat ze de mensen onderwezen hadden. 31 Hij zei tegen hen: “Ga nu mee naar een eenzame 
plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten.” Want het was een voortdurend komen en gaan 
van mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten. 32 Ze voeren met de boot naar een 
afgelegen plaats, om daar alleen te kunnen zijn. 33 Maar hun vertrek werd opgemerkt en velen 
hoorden ervan, en uit alle steden haastten de mensen zich over land naar die plaats en kwamen er 
nog eerder aan dan Jezus en de apostelen. 34 Toen Hij uit de boot stapte, zag Hij een grote 
menigte en voelde medelijden met hen, omdat ze leken op schapen zonder herder, en Hij 
onderwees hen langdurig. 35 Toen er al veel tijd was verstreken, kwamen zijn leerlingen naar hem 
toe en zeiden: “Dit is een afgelegen plaats en het is al laat. 36 Stuur hen weg, dan kunnen ze naar 
de dorpen en gehuchten in de omtrek gaan om eten te kopen.” 37 Maar Hij zei: “Geven jullie hun 
maar te eten!” Ze vroegen Hem: “Moeten wij dan voor tweehonderd denarie brood gaan kopen om 
hun te eten te geven?” 38 Toen zei Hij: “Hoeveel broden hebben jullie bij je? Ga eens kijken.” En 
nadat ze waren gaan kijken wat ze bij zich hadden, zeiden ze: “Vijf, en twee vissen.” 39 Hij zei 
tegen hen dat ze de mensen opdracht moesten geven om in groepen in het groene gras te gaan 
zitten. 40 Ze gingen zitten in groepen van honderd en groepen van vijftig. 41 Hij nam de vijf broden 
en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit, brak de broden en gaf 
ze aan zijn leerlingen om ze aan de menigte uit te delen; ook de twee vissen verdeelde Hij onder 
allen die er waren. 42 Iedereen at en werd verzadigd. 43 Ze haalden de overgebleven stukken 
brood op, waar wel twaalf manden mee konden worden gevuld, en ook wat er over was van de 
vissen. 44 Vijfduizend mensen hadden van de broden gegeten. 
 
Bijzonderheden 
Het is de eerste zondag na Pasen en de derde zondag van de Bezinningsmaand huisvesting: ‘Wat is 
het me Waard?’ Over twee weken, op zondag 22 april, is het de Toezeggingszondag 

 

Een paar opmerkingen 
Het boek “Geloof is …” - dat voor de Bezinningsmaand “Wat is het je Waard?” beschikbaar is 
gesteld - heeft geloofsuitspraken van zendelinge en schrijfster Pamela Reeve. Eén van haar 

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


 

 

geloofsuitspraken is: verwachten dat God wonderen doet, 
door zo’n onbeduidend iemand als ik, 
met mijn vijf broden en twee vissen. 
 
In de dienst sprak Jurjen ten Brinke over de geschiedenis van de vijf broden en twee vissen en de 
wonderbare spijziging die daar op volgde. De geschiedenis vind je in alle Evangeliën, maar uit 
Johannes 6:9 weten we dat de persoon die vijf broden en twee vissen beschikbaar stelt een jongen 
is. Hij - zo jong als hij is -  is bereid om Jezus te geven wat hij heeft. Jezus zegent deze vijf broden 
en twee vissen en vermenigvuldigt ze, zodat duizenden mensen te eten hebben. 
 
In de Bezinningsmaand waarin we nadenken om de gehuurde panden van De Meerkerk aan de 
Bennebroekerweg in eigendom te verwerven, speelt het verhaal van de jongen een belangrijke 
rol. Immers, we willen geen beroep doen op elkaar om te geven wat we níet hebben, maar wat we 
wél hebben, onze broden en vissen. Wanneer we dat wat we hebben, durven toe te vertrouwen 
aan Jezus, geloven we dat dit door Zijn zegen toereikend zal zijn om de middelen te hebben om 
straks de stap tot aankoop te kunnen maken. 
 
Wie er in 2001 bij was, weet dat we toen in het zelfde vertrouwen elkaar opriepen te geven van 
wat we hadden. En… we mochten er getuige van zijn hoe God Zijn zegen daar aan verbond. Zo 
mochten we een wonder meemaken en konden we in 2002 de stap naar de Bennebroekerweg 
maken en kwam er een einde aan de zorg om onze huisvesting. 
 
In het verhaal van de vijf broden en twee vissen wordt dát, wat een jongen bij zich heeft, ingezet 
door God om een wonder te doen. Dat is een patroon in de Bijbel. In tal van Bijbelse 
geschiedenissen komt dit aan bod: God, die mensen níet nodig heeft, maar tóch inzet bij wat Hij 
wil doen om Zijn Koninkrijk te bouwen. Het is tekenend om te zien dat er in al die verhalen een 
menselijk tekort is: reden genoeg om te denken dat het níet lukt. Immers: de broden en vissen van 
de jongen zijn veel te weinig voor de schare mensen. Maar waar we ons tekort (wat tegelijk dát is 
wat God ons wél geeft, onze gaven en talenten, ons bezit en ons geld, onze tijd en onze 
mogelijkheden) in de handen van Jezus leggen, kan Hij een wonder doen. Een belangrijke les: niet 
kijken naar wat we niet hebben, maar naar wat God wél gegeven heeft. 
 
In het geloofsleven is dat ook zo. God ‘sluit aan’ bij waar wij staan, Hij daalt in Zijn goedheid af 
naar ons ‘niveau’. Denk maar aan Thomas, ‘ongelovig’ als hij was: Jezus kwam naar hem toe en 
toonde hem Zijn handen. Het is een kern in het christelijk geloof: jij hoeft niet naar Jezus toe te 
klimmen, Hij daalt naar jou af (Immanuel, God met ons). 
 
Voorbeelden uit het Oude en Nieuw Testament zijn: 

 2 Koningen 4 - de olie en het kruikje. Ook daar zet God iemand in bij Zijn wonder: de vrouw 
met het kruikje moet zelf aan de slag. 

 Johannes 2 - er moet door de bedienden water geschept worden, dat Jezus in wijn verandert. 

 Johannes 11 - de steen wordt door omstanders weggehaald,  Lazarus  wordt door Jezus uit de 
dood opgewekt. 

 

AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN 
2 Koningen 4:1-7 
1 Op een keer riep de vrouw van een van de profeten Elisa’s hulp in: “Mijn man, uw dienaar, die 
zoals u weet altijd groot ontzag had voor de HEER, is gestorven. Nu zal mijn schuldeiser komen en 
mijn twee kinderen als slaven meenemen.” 2 “Wat kan ik voor u doen?”, vroeg Elisa. “Vertel me 



 

 

eens, wat hebt u nog in huis?” “Alleen een kruikje olie, heer”, antwoordde ze, “verder niets.” 3 
Toen zei Elisa: “Ga bij uw buren kruiken en kannen te leen vragen, lege, zoveel als u er krijgen kunt.  
4 Als u weer thuiskomt, doe dan de deur achter u en uw kinderen dicht en giet uw olie in die 
kruiken en kannen over; telkens als er een vol is, neemt u een volgende.” 5 Thuisgekomen sloot de 
vrouw de deur achter zich. Terwijl haar kinderen haar de kruiken en kannen een voor een 
aangaven, goot ze de olie over. 6 Toen ze allemaal vol waren en ze haar zoon vroeg haar de 
volgende aan te geven, antwoordde hij: “Er zijn er geen meer.” Toen hield de olie op te vloeien. 7 
De weduwe ging terug naar de godsman en vertelde hem wat er gebeurd was. “Die olie moet u 
verkopen om uw schuld af te betalen”, zei hij. “En van wat er overblijft, kunnen u en uw kinderen 
leven.” 
 
Johannes 2:1-11 
1 Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er, 2 en ook 
Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. 3 Toen de wijn bijna op was, zei de 
moeder van Jezus tegen hem: “Ze hebben geen wijn meer.” 4  “Wat wilt u van me?”, zei Jezus. 
“Mijn tijd is nog niet gekomen.” 5 Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: “Doe maar wat hij 
jullie zegt, wat het ook is.” 6 Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen 
watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete. 7 Jezus zei tegen de bedienden: “Vul de 
vaten met water.” Ze vulden ze tot de rand. 8  Toen zei Hij: “Schep er nu wat uit, en breng dat naar 
de ceremoniemeester.” Dat deden ze. 9 En toen de ceremoniemeester het water dat wijn 
geworden was, proefde - hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water 
geschept hadden wisten het wel - riep hij de bruidegom 10 en zei tegen hem: “Iedereen zet zijn 
gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn 
tot nu bewaard!” 11 Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; Hij toonde 
zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in Hem. 
 
Johannes 11:20-45 
20 Toen Marta hoorde dat Jezus onderweg was ging ze Hem tegemoet, terwijl Maria thuisbleef. 21 
Marta zei tegen Jezus: “Als U  hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. 22 Maar 
zelfs nu weet ik dat God U alles zal geven wat u vraagt.” 23 Jezus zei: “Je broer zal uit de dood 
opstaan.” 24 “Ja”, zei Marta, “ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan.” 25 
Maar Jezus zei: “Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij 
sterft, 26  n ieder die leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?” 27  “Ja Heer”, zei ze, 
“ik geloof dat U de Messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen.” 28  Na deze 
woorden ging ze terug, ze nam haar zuster Maria apart en zei: “De meester is er, en Hij vraagt 
naar je.” 29 Zodra Maria dit hoorde ging ze naar Jezus toe, 30 die nog niet in het dorp was, maar 
op de plek waar Marta hem tegemoet was gekomen. 31 Toen de Joden die bij haar in huis waren 
om haar te troosten, Maria zo haastig zagen weggaan, liepen ze achter haar aan, want ze dachten 
dat ze naar het graf ging om daar te weeklagen. 32 Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was 
en Hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. Ze zei: “Als U hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet 
gestorven zijn!” 33  Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden, en dat ergerde 
Hem. Diep bewogen 
34 vroeg Hij: “Waar hebben jullie hem neergelegd?” Ze zeiden: “Kom maar kijken, Heer.” 35 Jezus 
begon ook te huilen, 36  en de Joden zeiden: “Wat heeft Hij veel van hem gehouden!” 
37 Maar er werd ook gezegd: “Hij heeft de ogen van een blinde geopend, Hij had nu toch ook de 
dood van Lazarus kunnen voorkomen?” 38 Ook dit ergerde Jezus. Hij liep naar het graf, een spelonk 
met een steen voor de opening. 39 Hij zei: “Haal de steen weg.” Marta, de zuster van de dode, zei: 
“Maar Heer, de stank! Hij ligt er al vier dagen!” 40 Jezus zei tegen haar: “Ik heb je toch gezegd dat 
je Gods grootheid zult zien als je gelooft?” 41 Toen haalden ze de steen weg. Daarop keek Hij 



 

 

omhoog en zei: “Vader, ik dank U dat U Mij hebt verhoord. 42 U verhoort Mij altijd, dat weet Ik, 
maar Ik zeg dit ter wille van al die mensen hier, opdat ze zullen geloven dat U Mij gezonden hebt.” 
43 Daarna riep Hij: “Lazarus, kom naar buiten!” 44 De dode kwam te voorschijn, zijn handen en 
voeten in linnen gewikkeld, en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders: 
“Maak de doeken los, en laat hem gaan.” 45 Veel Joden die naar Maria toe gekomen waren en 
gezien hadden wat Jezus deed, kwamen tot geloof in Hem. 46 Maar enkelen gingen naar de 
Farizeeën om hun te vertellen wat Jezus gedaan had. 
 
*************************************************************************** 
LIEDEREN 

 
Samen in de naam van Jezus – Opwekking 167 
Al wat ik ben – Opwekking 697 
Genade zo groot – Opwekking 688 
Slechts heel gewone mensen – Wilma de Vries 
'k Geef mezelf aan U volkomen - Johan de Heer 585 
Jezus, licht in de duisternis – Opwekking 627 
Fundament – Opwekking 785 

 

De volledige teksten van deze liederen staan in de bijlage 
 
*************************************************************************** 
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. Wat raakte je (voor het eerst of opnieuw) in 
de preek? Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou 
kunnen samenvatten? 
 
2. Lees met elkaar Markus 6:30-44. Welke lessen kun je uit de gedeelte halen over jezelf 
beschikbaar stellen aan Jezus en op Hem vertrouwen? 
 
3. Wat vind je ervan dat God het ‘risico’ neemt om mensen in te zetten bij Zijn wonder, terwijl Hij 
het ook ‘zonder’ hen kan doen (Hij had bijvoorbeeld manna uit de hemel kunnen laten komen, in 
plaats van de jongen met de vijf broden en twee vissen in te schakelen)? 
 
4. Neem enkele minuten de tijd om– in bescheidenheid en eerlijkheid - na te denken over de vraag 
wat jouw ‘brood en vis’ is, dat je in Jezus handen kan leggen. Schrijf deze ‘broden en vissen’ op en 
stel je zelf vervolgens de vraag in hoeverre jij bereid bent deze ‘broden en vissen’ in de handen 
van Jezus te leggen en welke remmingen/belemmeringen je hierbij in ervaart. Neem daarna de tijd 
om aan elkaar je ‘broden en vissen’ uit te wisselen en die remmingen en belemmeringen te 
bespreken. Probeer elkaar praktische tips te geven om om te gaan met die remmingen en 
belemmeringen. 



 

 

 
5. Vertel elkaar een bemoedigend voorbeeld dat je meemaakte, dat iets kleins van jou door God 
tot iets groots werd gemaakt (bijvoorbeeld: een sms’je op het juiste moment aan iemand 
verstuurd; een woord op het juiste moment tegen iemand gesproken; een ‘toevallige’ ontmoeting 
bij de supermarkt; een paar euro die nét het verschil maakte, etc.). 
 
6. Wie in de kring was er in 2001 bij toen we voor de uitdaging stonden om naar de 
Bennebroekerweg te verhuizen? Ook toen namen we een bezinningsmaand om biddend na te 
denken wat het een ieder van waard was om bij te dragen om dit mogelijk te maken. Deel iets van 
die ervaring in de kring en bemoedig elkaar met het geloofsgetuigenis van toen met het oog op de 
uitdaging waar we nu voor staan. 
 
7. Neem tijd om met en voor elkaar te bidden om Gods leiding in deze Bezinningsmaand. Bid 
daarbij ook voor onze kinderen en hoe God ons kan leiden om ook hen te betrekken bij deze 
bezinning. Hoe mooi zou het zijn om hen te doen ervaren dat zij belangrijk zijn in de bouw van de 
gemeente en de toekomst van hun kerk. 
 
*************************************************************************** 
GEBEDSSUGGESTIE 
 
Dank U Heer, dat we mogen verwachten dat U wonderen doet, door zo’n onbeduidend iemand als 
een ieder van ons, met onze vijf broden en twee vissen. In Jezus’ naam, amen. 
 
*************************************************************************** 
 



 

 

LIEDEREN ZONDAG 8 APRIL 2018 
 
Samen in de naam van Jezus – Opwekking 167 
Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan 
Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer 
Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer 
 
Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is 
En zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis 
't Werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt 
 
Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar 
Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar 
Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer 
't Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer! 
 
Al wat ik ben – Opwekking 697 

Al wat ik ben, leg ik in uw hand, 
ik geef mijzelf volledig 
Mijn leven rust in de palm van uw hand, 
ik ben van U voor eeuwig 
 
Refrein: 
Jezus, ik geloof in U 
Jezus, ik vertrouw op U 
En de reden dat ik leef, 
de reden dat ik zing, 
bent U alleen 
 
Zo wandel ik heel dicht aan uw zij, 
ook in mijn pijn vertroost U mij 
En ik vertrouw op wat U belooft, 
uw woord staat vast voor eeuwig 
 
Ik aanbid U, 
ik aanbid U, Heer. 
 

Ik vertrouw U, 
ik vertrouw op U. 
 
Genade zo groot – Opwekking 688 
Genade zo groot 
Aan mij die het niet verdient 
Liet Christus Zijn liefde zien 
Want hij kocht mij vrij 
Genade zo groot, 
De schuld die ik voor Hem leg, 



 

 

Wast hij geduldig weg 
Zijn bloed reinigt mij 
 
Refrein: 
En al wat ik heb, 
Leg ik voor Hem neer 
Mijn verlosser en Heer 
Die mij liefheeft 
 
Liefde zo groot, 
Die stand hield tot in de dood 
Schonk in de diepste nood 
Vergeving aan mij 
Liefde zo groot, 
Wiens kracht onverslaanbaar is 
Verdrijft elke duisternis 
Nu zijn wij vrij 
 
Slechts heel gewone mensen – Wilma de Vries 
Refrein: 
Slechts heel gewone mensen 
God zoekt naar heel gewone mensen 
God zoekt naar mensen 
Die verlangend zijn te doen 
Wat Hij van hen vraagt 
God zoekt naar mensen 
Die gehoorzaam kunnen zijn 
Zichzelf te geven 
Ook al lijkt het nog zo klein 
Want het beetje dat je geeft  
Wordt veel in de hand van God 
 
Zoals dat kereltje aan Jezus 
Eens zijn brood en visjes gaf 
En God er zoveel duizend mensen 
Mee in overvloed voorzag 
En ook al ben je niet zo groot 
Zo bijzonder of zo mooi 
Weet dat God ziet naar het hart 
Dat gehoorzaam alles gaf 
En het beetje dat je geeft wordt veel 
 
Want het beetje dat je geeft 
Wordt veel in de hand van God 
 
'k Geef mezelf aan U volkomen - Johan de Heer 585 
'k Geef mijzelf aan U volkomen, 
'k Leg mijn leven voor U neer 
'k Wil alleen voor U nog leven, 



 

 

'k Leef voortaan mijzelf niet meer 
 
Refrein: 
'k Geef mijzelf aan U, 
'k Geef mijzelf aan U, 
Heer, aan U geef ik mijn leven 
Neem mij, Heiland nu 
 

‘k Geef mijzelf aan U volkomen, 
aan Uw voeten kniel ik neer 
 Niets kan mij de wereld geven, 
U alleen geeft vrede Heer 
 
Jezus, licht in de duisternis – Opwekking 627 
Jezus, licht in de duisternis, 
Jezus, Vaders getuigenis, 
Jezus, liefde die eeuwig is, 
ik prijs U 
 
Jezus, weg die ik volgen moet, 
Jezus, waarheid volmaakt en goed, 
Jezus, leven in overvloed, 
ik prijs U 
 
Refrein: 
Waar zou ik gaan zonder U, 
waarom bestaan zonder U? 
Jezus, mijn hoop en mijn kracht 
U bent mijn Heer, U bent mijn Heer 
 
Jezus, totdat ik bij U ben, 
Jezus en U volkomen ken 
Jezus, geef ik mijn hart en stem 
en prijs U 
 
Fundament – Opwekking 785 
Ik bouw op Jezus, anders niet 
Het is zijn bloed dat redding biedt 
Wie op Hem hoopt wordt niet beschaamd 
Ik steun alleen op Jezus' naam. 
 
Refrein: 
Heer U bent ons fundament 
Zwak wordt sterk, door al uw werk 
In de storm blijft U Heer, hoogste Heer! 
 
Ook als de nacht mijn zicht vervaagt 
Toont Hij zijn liefde die mij daagt 
Al woeden stormen om mij heen, 



 

 

Mijn anker rust in Hem alleen. 
Mijn anker rust in Hem alleen! 
 
Wanneer Hij komt met luid geschal 
weet ik dat Hij mij kennen zal 
Bekleed met zijn gerechtigheid 
ben ik van Hem in eeuwigheid! 

 


