
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 15 april 2018 

Prediker: Wigle Tamboer

Titel: Uitverkoren…

Bijbellezing: 1 Petrus 2:9,10 (NBV)
Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat 
God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft 
geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods
ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken.

Bijzonderheden: laatste deel van de Bezinningsmaand 'Wat is het je Waard?' / laatste zondag voor 
de Toezeggingszondag van 22 april aanstaande.

Een paar opmerkingen   
Als je kans hebt lees de brief van Petrus ook eens in 1 x door - het kost niet veel tijd en zal je goed 
doen. 
 
De hele brief ademt de kostbare genade dat het Jezus alles waard was ons te redden en ons Zijn 
liefde en vergeving  te schenken. Petrus noemt expliciet dat het geen zilver of goud was, maar 
Jezus’ kostbaar bloed, de hoogste prijs die iemand kan betalen. Want alzo lief had God …. op die 
puntjes mag je je naam invullen. God had jou zó lief dat Hij het kostbaarste gaf wat Hij had.

In onze bezinning mogen we deze maand dan ook niet alleen bezig zijn met het bouwen van een 
fysiek huis (de kans tot aankoop van de panden aan de Bennebroekerweg), maar mogen we ons 
boven alles bezinnen op ons geloof en wat het betekent om als geloofsgemeenschap te leven uit 
Jezus en Hem bekend te maken. Petrus spreekt daarbij over het bouwen aan een geestelijk huis. 
Een geestelijk huis waarin we de grote daden van Gods redding, liefde en vergeving mogen ervaren
én van waaruit we deze mogen verkondigen naar hen die Jezus nog niet kennen. God riep ons uit 
de duisternis tot Zijn wonderbaarlijke licht, we mogen ons geroepen weten daarvan te getuigen, 
zodat ook anderen uit de duisternis tot Zijn wonderbaarlijke licht geroepen mogen worden. God 
gebruikt ons daarbij als levende stenen. Dat is onze roeping in het leven.

Het 'uitverkoren' waar Petrus over spreekt heeft precies betrekking op die roeping. 
Maar hoe houd je die roeping levend en raakt deze niet op de achtergrond van ons christelijk 
bestaan? 

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


Onze roeping zal levend blijven als we ons bewust blijven van wie we ooit waren zonder Jezus. 

Anders gezegd: we moeten steeds weer bedenken wat en wie we ooit waren zonder God. 

Petrus’ nadruk ligt op de pijn en de uitzichtloosheid, ja het hopeloos en zonder liefde en vergeving 
door het leven moeten gaan, wanneer hij onderstreept wat we níet waren en níet hadden:

eens niet Zijn volk,
nu Gods volk; 
eens zonder ontferming, 
nu in Zijn ontferming aangenomen!  (1 Petrus 2:10, NBG51). 

Hoe kostbaar, deze grote daden van God in ons leven. En  wat een wonder van genade! 

We zijn uitverkoren om van die grote daden en dat wonder te getuigen.

Vergelijk ook Paulus in Efeze 2 (zie de aanvullende bijbellezingen), hoe hij spreekt over dezelfde 
roeping. Hij legt net als Petrus ook dezelfde koppeling:  hoe rijk we nu zijn en wat we vroeger níet 
waren en níet hadden.

***   

Aanvullende Bijbellezingen  

Johannes 3:16
Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem 
gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 

1 Petrus 2:4,5 
Voeg u bij Hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd 
uitgekozen om zijn kostbaarheid, 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.

1 Petrus 2: 21b-25
Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven.
Treed dus in de voetsporen van Hem die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen 
leugen kwam. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet, Hij leed en dreigde niet, Hij liet het oordeel 
over aan Hem die rechtvaardig oordeelt. Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op 
gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u 
genezen. Eens dwaalde u als schapen, nu bent u teruggekeerd naar Hem die de herder is, naar 
Hem die uw ziel behoedt. 

De Naardense Bijbel zegt:
Maar gij zijt ‘een uitverkoren generatie, een koninklijke priesterschap, een heilig volk, een 
gemeente ten eigendom’ (Exodus 19,6) om de deugden te verkondigen van Hem die u uit het 
duister heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht. (1 Petrus 2:9)



Efeze 2:1-13:

1 U was dood door de misstappen en zonden 2 waarmee u de weg ging van de god van deze 
wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God 
ongehoorzaam zijn. 3 Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse 
begeerten, wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden 
van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander. 4 Maar omdat God zo barmhartig is, omdat 
de liefde die Hij voor ons heeft opgevat zo groot is, 5 heeft Hij ons, die dood waren door onze 
zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. 6 Hij heeft ons
samen met Hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus 
Jezus. 7 Zo zal Hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe 
goed Hij voor ons is door Christus Jezus. 8 Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw 
geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God 9 en geen gevolg van uw 
daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan. 10 Want Hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu 
zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.

11 Bedenk daarom dat u – u die eigenlijk door uw afkomst heidenen bent en onbesnedenen 
genoemd wordt door hen die door mensenhanden besneden zijn – 12 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. 13 Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door 
zijn bloed. 

**** 
Liederen 

Heerser over alle dingen – Opwekking 672
Ik verlang naar uw aanwezigheid - Opwekking 566
Houd vol – Mozaiek0318
What a beautiful name - Hillsong
God regeert - Opwekking 662

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. In vers 9 van de bijbeltekst van zondag lezen we: Maar u bent een uitverkoren geslacht, een 
koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote 
daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke 



licht. 
Kun je delen wat je in deze woorden leest/opvalt en wat ze voor jou persoonlijk (kunnen) 
betekenen? 

3. Probeer je voor te stellen waar je nu zou zijn als je God niet zou kennen, dus niet deel van Zijn 
volk zou zijn en verstoken van Zijn ontferming. Wat doet die gedachte met je? 

4. Door God uitverkoren zijn is een hoge roeping; waaraan dacht je toen je de preek zondag 
hoorde en hoe heeft die gedachte zich verder ontwikkeld in je tijd van bezinning? 

5. Petrus - eerste generatie apostel - is inmiddels oud en richt zijn brief aan de tweede generatie 
volgelingen van Jezus. De Naardense Bijbel spreekt over hen als ‘een uitverkoren generatie’. 
Onze Meerkerk omspant na 33 jaar inmiddels 4 generaties: van grootouders tot 
achterkleinkinderen.  Waar zie jij je zelf staan in dit spectrum en wat betekent dat voor je als 
uitverkorene om de grote daden van God te verkondigen? 

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. Zondag 22 april is onze Toezeggingszondag en mogen we onze toezeggingskaart met betrekking 
tot de huisvesting naar de kerk brengen en afgeven. Waar we kinderen hebben, mogen we dat 
samen met onze kinderen en jongeren doen. De kinderen van Meerkids zullen later aanhaken in de
dienst en de jongeren van X-pact zijn de hele dienst bij de volwassenen in de kerkzaal. Een echte ‘4
generaties zondag’! Kun je met elkaar delen hoe je je (al dan niet met je gezin) voorbereidt op deze
zondag? Wat zou de huiskring daarbij nog voor elkaar kunnen betekenen? 

8. Neem uitgebreid de tijd om met en voor elkaar te bidden en God te danken dat Hij ons 
uitverkoren heeft.

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

Dank Here, dat we uitverkoren zijn. Dank dat U zich ons verworven heeft om Uw grote daden 
te verkondigen. Dank voor het wonder dat U ons uit de duisternis geroepen heeft naar Uw 
wonderbaarlijke licht. Hoe kostbaar en wat een genade dat waar we eens niet bij U hoorden, we 
nu Uw volk zijn. Waar we eens zonder Uw ontferming moesten leven, we nu in Uw ontferming zijn 
aangenomen. We loven en prijzen U in Jezus’ naam, amen.

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



Liederen zondag 15 april 2018 

Heerser over alle dingen – Opwekking 672 

Heerser over alle dingen
God van de oneindigheid
Van Uw liefde wil ik zingen
Buigen voor Uw majesteit
Eeuwen komen, eeuwen gaan,
Voor altijd blijft Uw trouw bestaan
Uw naam weerklinkt door het heelal
Die was en is en komen zal

U alleen kunt grootheid tonen
In een enkel ogenblik
De natuur spreekt zonder woorden
Vol verwondering luister ik
U schiep leven door Uw woord
Bracht het licht uit duister voort
Zelfs nu Uw werk in zonde lijdt
Weerspiegelt zij Uw heerlijkheid

In het lijden van dit leven
In een dal van duisternis
Wilt U mij Uw liefde geven
En de vrede die ik mis
Leid mij aan Uw sterke hand
Veilig naar de overkant
Ik hoef geen gevaar te vrezen
Als Uw huis mijn schuilplaats is

Eeuwen komen, eeuwen gaan
Voor altijd blijft Uw trouw bestaan
Uw naam weerklinkt door het heelal
Die was en is en komen zal

*** 
Ik verlang naar uw aanwezigheid (Opwekking 566)

Ik verlang naar uw aanwezigheid 
in alles wat ik doe, 
dat uw Geest mij op mijn wegen leidt 
daarom wijd ik heel mijn leven aan U toe

Jezus, Koning van de eeuwigheid, 
uw volk gelooft uw Woord  
Heel de aarde toont uw heerlijkheid 
en uw woorden brengen leven 
aan wie hoort



Refrein:
Machtig Heer, alles wat leeft
zingt tot uw eer in eeuwigheid 
Hier zijn wij, U toegewijd 
wij aanbidden U

*** 
Houd vol - Mozaiek0318

Wij zijn het volk van God 
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar.
Een levenlang te gast 
er ligt een hemels vaderland voor ons klaar.

Houd vol, Houd vol 
Hij laat niet los.

Het is een zegetocht 
van heiligen en twijfelaars bij elkaar.
Maar kijk wij lopen nog
wij lopen wat God heeft beloofd achterna.

Houd vol, Houd vol 
Hij laat niet los.

God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen, wat hierna komt
want hij laat ons nooit alleen.

En nu wij zijn omringd door zoveel helden 
die ons voor zijn gegaan.
Nu geven wij niet op
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan.

Houd vol, Houd vol 
Hij laat niet los.

God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen.
Laat maar komen, wat hierna komt
want hij laat ons nooit alleen.

********* 
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

********* 
God regeert (Opwekking 662)

U bent heilig, heilig Heer
Heel de schepping buigt zich voor U
Halleluja, halleluja, glorie in de hoge

En ik zing, ja, ik zing
Een loflied voor U, zolang ik leef

Refrein:
God regeert, Hij regeert
Heilig is de Heer der heren
God regeert, Hij regeert
In eeuwigheid

**** 


