
 

 

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 17 JUNI 2018 
 
Prediker: Peter Kos 
 
TITEL: ONS DENKEN ZET DE TOON 
 
Bijbellezing: Filippenzen 4:4-9 (NBV) 
4 Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. 5 Laat iedereen u 
kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. 6 Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u 
nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 7 Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven 
gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. 8 Ten slotte, broeders en zusters, schenk 
aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles 
wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. 9 Doe alles 
wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van 
de vrede zal met u zijn. 
 

Bijzonderheden 
 Het is vandaag Vaderdag. 

 De jaarlijkse zomerbrief is uitgekomen op zaterdag 9 juni. 

 In de dienst is er ledenbevestiging en viering van het Avondmaal. 

 Maandag 18 juni is de slotavond van Alpha- en Beta-cursus, een feestelijke avond met 
geloofsverhalen. 

 Woensdag 4 juli is de jaarafsluiting, waarop ook meegedeeld zal worden wat de stand van zaken 
rondom de huisvesting is. 

 
Een paar opmerkingen 
Waar we ons denken mee voeden bepaalt niet alleen wie we zijn, maar ook hoe we zijn en of we 
de vrede van God ervaren. Iedereen en alles probeert ons denken te vormen en de vraag is of wij,  
als volgelingen van Jezus, Hem ons denken willen laten vormen. Paulus wenste de gemeente vrede 
toe en eindigt daarom zijn brief met het belang van waar en zuiver denken. 
 
Aanvullende bijbellezingen 
Spreuken 23:7 Zoals een mens denkt in zijn hart zo is hij. 
Spreuken 4:23 Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven. 
Mattheus 22:38 Wat is het grootste gebod heb God lief met heel je hart, ziel en verstand (je 
denken). 
 
 



 

 

 
Romeinen 12: 2 

✓ Wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. (NBG51) 

✓ Leef als nieuwe mensen (BGT) 

✓ Maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen (NBV) 

✓ U moet andere mensen worden met een nieuwe gezindheid. (GNB) 

✓ Maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid (HSV) 

✓ U moet anders worden, door een nieuwe manier van denken (HTB) 

✓ But be transformed and progressively changed [as you mature spiritually] by the renewing of 
your mind [focusing on godly values and ethical attitudes] (AMP) 

✓ But let God change the way you think (CEVUK) 
 

***************************************************************************** 
 
LIEDEREN 
 

O Heer mij God (407) 
U maakt ons een (194) 
Wij eren en aanbidden U (127) 
Zie de stroom van Jezus liefde (647) 
Genade 
Smaak van redding 
Er is een Verlosser (263) 
 
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. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je 
sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten? 
 
2. Filippenzen 4:8 bevat een opdracht aan ons om aan diverse aspecten aandacht te schenken. 
Schrijf elk van die aspecten op een apart briefje en stop alle briefjes in een hoed of bak. Laat een 
kringlid er vervolgens een briefje uit trekken. Laat dat kringlid de volgende vragen beantwoorden: 
- wat betekent dit woord, waar moet je dus aandacht aan schenken? 
- hoe moeilijk of makkelijk is dit voor jou? 
- hoe zou je dit (nog) beter kunnen doen? 
Nadat het kringlid de vragen beantwoord heeft, mogen andere kringleden aanvullingen geven. 
Laat vervolgens een volgend kringlid een briefje trekken en herhaal de oefening. Enzovoort. 
 
 



 

 

3. Stelling: We missen soms vrede, omdat we ons denken verkeerd voeden en daardoor de 
waarheid missen. Ben je het hier mee eens of oneens? Waarom? 
 
4. Peter schetste in zijn preek hoe ons denken ons leven kan beïnvloeden. In Filippenzen 4:9 wordt 
er een belofte verbonden aan het ‘aandacht schenken’ aan de aspecten die in vers 8 genoemd 
worden. Deel met elkaar ervaringen, waarin je zelf gemerkt hebt dat je, door de opdracht in vers 8 
toe te passen, je de belofte van vers 9 mocht ervaren. 
 
5. Lees Romeinen 12: 2 in enkele verschillende vertalingen (bij de aanvullende bijbellezingen staat 
al een selectie). Merk op dat niet elke vertaling precies dezelfde opdracht geeft. Bespreek met 
elkaar welke opdracht of opdrachten uit deze teksten te halen zijn. Bespreek vervolgens voor die 
opdracht(en) hoe je daar aan zou kunnen werken. 
 
6. Paulus roept ons op anders te gaan denken, ons denken te vernieuwen. Ons denken wordt – of 
we het willen of niet – ook beïnvloed door de wereld waar we in leven: TV, kranten, boeken etc. 
Lang niet alles uit ‘de wereld’ komt overeen met dat waar Paulus ons toe oproept. Hoe kunnen we 
volgens jou, levend in de wereld, voldoen aan de oproep van Paulus? 
 
7. In de dienst zijn nieuwe leden toegevoegd. Wanneer ben jij toegevoegd? Wat was toen je 
motivatie om lid te worden? Als je nog geen lid bent, kun je dan vertellen of er iets is wat je tegen 
houdt? Kunnen wij je als kring hier bij helpen? 
 
8. In de dienst hebben we Avondmaal gevierd. Deel met elkaar wat het Avondmaal met je doet. 
 
************************************************************************** 
GEBEDSSUGGESTIE 
Heer, ik wil hervormd worden door de vernieuwing van mijn denken. Maar dat kan ik niet alleen, 
daar heb ik Uw hulp voor nodig. Wilt U mij helpen aandacht te schenken aan alles wat waar is, 
alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, 
kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Dank U dat U belooft met mij te zijn.   
 
************************************************************************** 

BIJLAGE: LIEDEREN 
 

O, Heer mijn God - 407 
O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering 
de wereld zie die U hebt voortgebracht 
Het sterrenlicht, het rollen van de donder, 
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht 
 
Refrein: 
Dan zingt mijn ziel  
tot U, o Heer mijn God: 
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! 
Dan zingt mijn ziel 
tot U, o Heer mijn God: 
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! 
 
 



 

 

 
 
Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen 
tot in de dood gegaan is als een Lam 
Sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen 
en aan het kruis mijn zonde op zich nam 
 
(Refrein) 
 
Als Christus komt met majesteit en luister, 
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn 
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen 
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij! 
 
(Refrein) 
 
U maakt ons een - 194 
U maakt ons één 
U bracht ons tesamen, 
wij eren en aanbidden U 
U maakt ons één, 
U bracht ons tesamen, 
wij eren en aanbidden U 
 
Wij eren en aanbidden U - 127 
Wij eren en aanbidden U, 
Koning en Heer (Koning en Heer) 
Wij eren en aanbidden U, 
Koning en Heer (Koning en Heer) 
En wij volgen U tesamen, 
volgen U tesamen 
En wij volgen U tesamen, 
Koning en Heer (Koning en Heer) 
 
Wordt uw wil gedaan, 
dan bindt het ons saam, 
iedereen zal deel zijn van uw gezin 
Wordt uw wil gedaan, 
dan bindt het ons saam, 
iedereen zal deel zijn van uw gezin 
 
Zie de stroom van Jezus Liefde - 674 
Zie de stroom van Jezus' liefde 
overstelpend als een vloed 
Toen de Mensenzoon ons vrijkocht 
met zijn eigen kostbaar bloed 
Wie kan zwijgen van zijn liefde 
of vergeten wat Hij deed? 
Jezus' naam zij steeds geprezen, 



 

 

tot in alle eeuwigheid! 
 
Aan het kruis werd Jezus' offer 
tot een bron die altijd blijft 
Door de sluizen van Gods goedheid 
stroomde zijn barmhartigheid 
Een rivier van diepe liefde 
daalde uit de hemel neer, 
bracht ons vrede met de Vader, 
schonk de wereld leven weer 
 
Het is uw volmaakte liefde, 
die mijn diepste angst verdrijft 
Vol vertrouwen mag ik komen, 
waar uw rechterstoel verrijst 
Want mijn rechter is mijn redder, 
mijn verlosser pleit voor mij 
Hij heeft zelf mijn straf gedragen 
Jezus, mijn gerechtigheid!  
 
Wie kan zwijgen van zijn liefde, 
of vergeten wat Hij deed? 
Jezus' naam zij steeds geprezen, 
tot in alle eeuwigheid! 
 
Genade 
Dat we nooit zullen vergeten 
Wat een wonder van genade 
En we zingen: halleluja 
Halleluja amen 
 
Smaak van Redding 
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 
 
Tot aan de dag dat U weer komt 
zullen wij gedenken 
zullen wij U danken, Jezus 
 
Er is een Verlosser - 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 
 
 
 

 
 
 
 
 


