
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 22 april 2018 

Prediker: Wigle Tamboer

Titel: niet tevergeefs…

Bijbellezing: 1 Korintiërs 15:58  (NBG51)
Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het 
werk van de Heer, wetende, dat uw arbeid niet tevergeefs is in de Here.

Bijzonderheden: Toezeggingszondag / Heilig Avondmaal / Jongeren in de dienst / Meerkids-
kinderen een deel van de dienst aanwezig / woensdag 25 april is de speciale Gemeente-Avond met
de uitkomst van het totaal aan toezeggingen.

Een paar opmerkingen   
Deze zondag waren ook onze X-pact jongeren in de dienst en kwamen de kinderen van Meerkids 
een lied zingen. De dienst stond dan ook in het kader van generaties wat direct in het aanvangslied
al duidelijk werd: 
Van generatie tot generatie, nooit liet U ons in de steek. 
Gisteren en vandaag steeds dezelfde, die was, die is en die komt.

Om aandacht te hebben voor de generaties sprak niet alleen onze predikant Wigle Tamboer, maar 
hoorden we ook bijdragen van Trea Kolk (Meerkids), Patrick van der Laan (jongeren en 18+ 
jongvolwassenen) en Remy Splinter (zijn verhaal als derde generatie Meerkerker en oom van een 
nichtje dat vierde generatie is).

Wigle benadrukte het staan op de schouders van de gelovigen voor ons en vertelde wat Corrie ten 
Boom voor hem betekend heeft. Zij gaf hem ooit, toen hij 17 jaar was de tekst die deze zondag 
centraal staat: Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde 
overvloedig in het werk van de Heer, wetende, dat uw arbeid niet tevergeefs is in de Here.

Het geheim van wat het betekent om 'arbeid in de Here' te doen, waarvan je mag weten dat deze 
nooit tevergeefs is, legde in Wigle's leven een geloofsfundament. 

Dit opende een nieuw venster in zijn jonge geloofsleven. Het venster om te gaan en staan door het
geloof in Jezus Christus en te verlangen om alles te doen niet voor mensen, maar 'als voor de 
Here.' Paulus spreekt daarover als te leven 'uit Hem, door Hem en tot Hem.' (Romeinen 11:36 
NBG51).

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


Als je met de ogen van dit geheim de Bijbel leest komt je vele voorbeelden tegen van 'arbeid in de 
Here' die vanuit het geloof niet tevergeefs is:

De geloofsgetuigen in Hebreeën 11 en Jezus' voorbeeld in Hebreeën 12.

De jongen die door het geloof zijn 5 broden en 2 vissen gaf aan Jezus (Johannes 6)

De weduwe die haar penningske gaf in het offerblok van de tempel in Jeruzalem (Markus 12:41-
44).

Zo mag ook onze toezegging voor de mogelijke aankoop van de panden 'arbeid in de Here' zijn. We
mogen het doen als voor de Here, uit Hem, door Hem en tot Hem. 

Wigle: “Als ik de puntjes op de kaart mag invullen van Geloof is… dan zou ik dat vanmorgen zo 
doen: Geloof is… weten dat je arbeid in de Here niet tevergeefs is.”

Tenslotte gaf Wigle een voorbeeld wat hem in de gemeente ter ore kwam en wat hij met 
toestemming mag delen:
Een moeder van een jongvolwassen dochter vertelde over een gesprek met haar dochter in de 
bezinningstijd. Haar dochter zei: “Mam wat zal ik toezeggen? Dit is denk ik niet de kerk waar ik 
straks lid van word.” Toen zei haar moeder: “Je kan ook iets geven als dankoffer, als dank voor alles 
wat je hier mocht ontvangen.”

Aanvullende Bijbellezingen  

Hebreeën 11 

Hebreeën 12:1-3
1 Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, 
waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die 
voor ons ligt. 2 Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van 
ons geloof: denkend aan de vreugde die voor Hem in het verschiet lag, liet Hij zich niet afschrikken 
door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van 
God. 3 Laat tot u doordringen hoe Hij standhield toen de zondaars zich zo tegen Hem verzetten, 
opdat u niet de moed verliest en het opgeeft.

Johannes 6:5-14
5 Toen Jezus om zich heen keek en zag dat die menigte naar Hem toe kwam, vroeg Hij aan Filippus:
“Waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven?” 6 Hij vroeg dat om Filippus op 
de proef te stellen, want zelf wist Hij al wat hij zou gaan doen. 7 Filippus antwoordde: “Zelfs 
tweehonderd denarie zou niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje brood te geven.” 8 Een 
van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei: 9 “Er is hier wel een jongen met vijf 
gerstebroden en twee vissen – maar wat hebben we daaraan voor zo veel mensen?” 10 Jezus zei: 
“Laat iedereen gaan zitten.” Er was daar veel gras, en ze gingen zitten; er waren ongeveer 
vijfduizend mannen. 11 Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood 
onder de mensen die er zaten. Hij gaf hun ook vis, zo veel als ze wilden. 12 Toen iedereen volop 
gegeten had zei Hij tegen zijn leerlingen: “Verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er 
niets verloren gaat.” 13 Dat deden ze en ze vulden twaalf manden met wat overgebleven was van 
de vijf gerstebroden die men had gegeten. 14 Toen de mensen het wonderteken dat Hij gedaan had
zagen, zeiden ze: “Hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen.”



Markus 12:41-44
41 Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld in wierpen. Veel rijken 
gooiden veel geld in de kist. 42 Er kwam ook een arme weduwe, die er twee muntjes in gooide, ter 
waarde van niet meer dan een quadrans. 43 Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: “Ik 
verzeker jullie: deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in
hebben gegooid; 44 want die hebben gegeven van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede
alles gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud.”

2 Korintiërs 5:14-15
14 Want de liefde van Christus dringt ons,
15 daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat een voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven.
En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor 
Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt.

1 Johannes 4:19
Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.

2 Korintiërs 9:7 
En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, 
want God heeft de blijmoedige gever lief.  

Efeze 2:4-10
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.

1 Korintiërs 11:23-26
23 Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht 
waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam Hij een brood, 24sprak het dankgebed uit, brak het 
brood en zei: “Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.” 25 Zo 
nam Hij na de maaltijd ook de beker, en Hij zei: “Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn 
bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om Mij te gedenken.” 26 Dus altijd 
wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt.

**** 
Liederen 

Hoe groot is uw trouw – Opwekking 708
Samen - Elly en Rikkert
Breng ons samen – Sela
Smaak van redding - Kees Kraayenoord, Matthijn Buwalda
Genade - Matt Redman - 
Ik kan niet anders - Paul Baloche 
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. 

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. Wigle vertelde over de geloofsschouders waar hij op staat en noemde met name Corrie ten 
Boom en wat zij voor hem betekend heeft. Wie heeft veel in/voor jouw geloof betekent en wat 
heb je van hem of haar geleerd?

3. Geloof is… Heb je al kans gehad om voor jezelf de puntjes in te vullen en zo ja, wat heb je 
geschreven? Wissel uit waarom je juist dat (als eerste) noemde. 

4. In de overdenking kwam naar voren: het doen niet voor mensen, maar ‘als voor de Here’. Ken je 
dat en zo ja, wat zag je als uitwerking daarvan in het leven van de ander en van jezelf? En wat heeft
het gedaan aan je relatie met de Heer? 

5. ‘Arbeid in de Here’ is niet tevergeefs… dat is een geloofsuitspraak die Paulus de Korintiërs  
meegeeft. Wat doet die geloofsuitspraak jou? Durf je die tot de jouwe te maken? Waarom wel, 
waarom niet? 

6.  Paulus spreekt in Efeze 2 over de weg die God tevoren voor ons bereid heeft: in Christus Jezus 
geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.  
De NBG51 vertaling spreekt over: de goede werken die God tevoren bereid heeft opdat we daarin 
zouden wandelen. Zie je de toezeggingen als deel van dat goede werk? Waarom wel, waarom niet?

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

Here, geef ons door Uw Geest dat we standvastig en onwankelbaar mogen zijn en te allen tijde 
overvloedig in Uw werk, wetende, dat onze arbeid in U niet tevergeefs is. In Jezus’ naam, amen. 

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



Liederen  

Hoe groot is uw trouw – Opwekking 708

Zing voor de Heer, die eeuwig regeert, die nooit veranderen zal
Onfeilbaar eerlijk, onpeilbaar goed, Zijn woord houdt eeuwig stand
Ja, Uw woord houdt eeuwig stand

Refrein:
De hemel juicht, Uw kerk getuigt: Groot is Uw trouw, o Heer!
Van eeuw tot eeuw belijden wij: Groot is Uw trouw, o Heer!
Hoe groot is Uw trouw, o Heer!

Alles verandert, maar U blijft gelijk. Uw koninkrijk kent geen eind
En wat U beloofd hebt, dat zult U ook doen, Uw trouw is voor altijd
Wij vertrouwen U altijd

Bridge:
Van generatie tot generatie nooit liet U ons in de steek
Gisteren en vandaag steeds dezelfde, die was, die is en die komt

***** 
Samen - Elly en Rikkert

Kijk daar, een metselaar
Hij bouwt een huis van steen
Alle stenen netjes naast elkaar
Een huis voor iedereen
Eén voor één, steen voor steen
Muren, deuren en ramen
Eén voor één, steen voor steen
Niet alleen, maar

Samen vormen zij een huis
Samen, muren, deuren en ramen
Samen vormen zij een huis
Samen

De Heer bouwt ook Zijn huis
Daar zijn wij de stenen van
ieder heeft z'n plekje in dat huis
Dat God er wonen kan
Eén voor één, steen voor steen
Muren, deuren en ramen
Eén voor één, steen voor steen
Niet alleen, maar

Samen zijn wij het huis van de Heer
Samen, zoveel verschillende namen
Samen zijn wij het huis van de Heer
Samen



Samen zijn wij het huis van de Heer
Samen, zoveel verschillende namen
Samen zijn wij het huis van de Heer
Samen
Amen

*** 
Breng ons samen - Sela

U roept ons samen als kerk van de Heer, 
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Refrein: 
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Bridge:
Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

**** 
Smaak van redding - Kees Kraayenoord, Matthijn Buwalda

Onze God roept ons aan tafel
om te vieren, te gedenken, 
om te proeven van Zijn goedheid,
wat de smaak van redding is.



Onze God is onze gastheer.
Hij heet al Zijn kinderen welkom,
om te proeven van genade,
Hij die Zelf de maaltijd is.

Refrein:
Wij breken nu het brood, we drinken van de wijn,
totdat de dag er is dat we bij Hem zijn.
Wij leven door zijn dood, genezen door zijn pijn,
verlangend naar de dag dat we bij Hem zijn.

Samen denken aan Zijn sterven.
Samen delen in Zijn lijden.
Opdat wij nooit zullen vergeten,
wat de prijs van vrijheid is

Bridge:
Tot aan de dag dat U weer komt
zullen wij gedenken
zullen wij U danken, Jezus

***** 
Genade - Matt Redman - vertaling Remy Splinter

Vol ontzag kniel ik neer
Aan de voet van het kruis
Waar Jezus stierf voor mij

Waar de prijs is betaald
Al mijn schuld het is weg
Uw bloed dat kocht mij vrij 

Genade, Genade
Oneindig als de zee
We zingen: halleluja
Tot in eeuwigheid

We drinken de wijn      
En we breken het brood
Denken aan Uw kruis

Wat we niet konden doen
Heeft U voor ons gedaan
Uw liefde brengt ons thuis

Genade, Genade
Oneindig als de zee
We zingen: halleluja
Tot in eeuwigheid



Dat we nooit zullen vergeten
Wat een wonder van genade
En we zingen: halleluja
Halleluja amen

**** 
Ik kan niet anders - Paul Baloche

Als ik naar de lucht kijk en ik zie haar schoonheid,  
de zon die wegglijdt in de avondschemering. 
Als ik naar de sterren kijk, zo ver weg en wonderlijk, 
voel ik mezelf zo klein: een groot God ziet in mij zijn kind! 

Refrein: 
Dan kan ik U slechts danken,  
kan ik niet anders dan U dienen, Heer. 
Halleluja, halleluja. 
Dan kan ik U slechts prijzen,  
maak ik van heel mijn leven meer en meer  
een halleluja, een halleluja, halleluja. 

En hoor ik verhalen van een God op Aarde,  
die vol genade en vol medelijden was,  
aan het kruis genageld werd, maar niet verslagen,  
weet ik: U maakt alles nieuw, door de kracht die Uw redding bracht! 

**** 
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


