
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 3 juni 2018 

Prediker: Wigle Tamboer

Titel: Ze gingen door met het verkondigen van het goede nieuws...

Bijbellezing: Handelingen 5:41-42 (NBV)

De apostelen verlieten het Sanhedrin, verheugd dat ze waardig bevonden waren deze vernedering 
te ondergaan omwille van de naam van Jezus. Ze bleven dagelijks onderricht geven in de tempel of 
bij iemand thuis en gingen door met het verkondigen van het goede nieuws dat Jezus de Messias is.

Bijzonderheden: 
1. deze zondag 3 juni extra aandacht voor onze Andere Zendelingen
2. zondag 17 juni is Ledenbevestiging
3. maandag 18 juni slotavond Alpha en Beta Cursus, een feestelijke avond met geloofsverhalen
4. woensdag 4 juli Jaarafsluiting en melding stand van zaken Huisvesting

Een paar opmerkingen   
In veel kerken wereldwijd wordt kort na Pinksteren aandacht gegeven aan de vervolgde kerk. Een 
organisatie als Open Doors neemt hierin het voortouw en roept christenen op extra te bidden voor
geloofsgenoten die vervolgd worden omwille van de naam van Jezus.

De reden dat juist kort na Pinksteren deze aandacht gevraagd wordt is, omdat in het boek 
Handelingen kort na de beschrijving van de dag van Pinksteren in Handelingen 2, al direct in de 
volgende hoofdstukken te lezen is dat de apostelen vervolgd en gemarteld worden nadat zij de 
boodschap van Jezus verkondigd hebben.

Kort voor Zijn hemelvaart had Jezus zijn eerste discipelen opgedragen te wachten totdat Hij hen de
Heilige Geest geschonken had: “Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.” Deze 
kracht van omhoog zou hen in staat stellen Jezus vrijmoedig te verkondigen. 

Maar niet alleen zouden ze de Geest nodig hebben om Jezus te verkondigen; ze zouden de kracht 
van de Heilige Geest ook nodig hebben om het lijden te verdragen van vervolging en marteling.

De titel van de preek 'Ze gingen door met het verkondigen van het goede nieuws…' staat in die 
context: doorgaan met de verkondiging, juist waar er oppositie en vervolging is. De Heilige Geest is
daartoe gegeven!

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


In een tijd waar er veel aandacht is voor de Heilige Geest, maar niet in de eerste plaats omwille van
de verkondiging van het Evangelie wat het ons ook kost, is het goed om deze nadruk weer te 
leggen. Zeker waar we bidden voor de vervolgde kerk zouden we voor onszelf moeten bidden om 
trouw te zijn en door te blijven gaan (vers 42) met het getuigen van Jezus. Het is best opmerkelijk 
te noemen dat de eerste christenen onder moeilijke omstandigheden doorgaan met getuigen, 
waar wij onder relatief makkelijke omstandigheden het getuigen vaak nalaten.
 
Aanvullende Bijbellezingen  

Lukas 24:49 
“Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad 
tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.”

Handelingen 1:8
“Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van Mij 
getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.”

Handelingen 4:1-3, 5:40
4:1 Terwijl Petrus en Johannes de menigte nog toespraken, kwamen de priesters, het hoofd 
van de tempelwacht en de sadduceeën op hen af, 2 hevig ontstemd omdat ze het volk 
onderrichtten en de opstanding uit de dood verkondigden op grond van wat er met Jezus was
gebeurd. 3 Ze grepen hen vast en zetten hen gevangen tot de volgende dag, omdat het al 
avond was.

5:40 … riepen de apostelen weer binnen. Ze lieten hen geselen, bevalen hun de naam van 
Jezus niet meer te gebruiken en lieten hen vrij.

Matteüs 16:21-25 
21 Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat Hij naar Jeruzalem moest 
gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de 
schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou 
worden opgewekt. 22 Petrus nam Hem ter zijde en begon Hem fel terecht te wijzen: “God 
verhoede het, Heer! Dat zal U zeker niet gebeuren!” 23 Maar Jezus keerde hem de rug toe 
met de woorden: “Ga terug, achter mij, Satan! Je zou me nog van de goede weg afbrengen. 
Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.” 24 Toen zei Jezus 
tegen zijn leerlingen: “Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis 
op zich nemen en Mij volgen. 25 Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, 
maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het behouden. 

Matteüs 10:17-20 
17 Pas op voor de mensen, want ze zullen je voor het gerecht brengen en je geselen in hun 
synagogen. 18 Jullie zullen omwille van Mij worden voorgeleid aan gouverneurs en koningen,
en een getuigenis moeten afleggen ten overstaan van hen en de heidenen.
19 Wanneer ze je uitleveren, vraag je dan niet bezorgd af hoe je moet spreken of wat je moet
zeggen. Want wat je moet zeggen, zal je op dat moment worden ingegeven. 20 Jullie zijn het 
immers niet zelf die dan spreken, het is de Geest van jullie Vader die in jullie spreekt.

Psalm 2:1,2
1 Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid? 2 De koningen der aarde 
scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Here en zijn gezalfde



Handelingen 4:25,26
U hebt door de heilige Geest, bij monde van onze voorvader David, uw dienaar, gezegd: 
“Waarom snoeven de volken en beramen de volksstammen zinloze plannen?” De koningen 
van de aarde zijn aangetreden en de heersers spannen samen tegen de Heer en zijn 
gezalfde.”

Matteüs 9:37
Hij zei tegen zijn leerlingen: “De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders.”

Handelingen 2:41
Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen
zich uit met ongeveer drieduizend.

Handelingen 4:4
Maar van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd, bekeerden velen zich, zodat het 
aantal gelovigen aangroeide tot ongeveer vijfduizend.

**** 
Liederen 

Heilig, heilig, heilig - Opwekking 236 
Stil, mijn ziel, wees stil – Opwekking 717  
Uw vrede vult dit huis – Opwekking 765
Laat uw glorie zien – Opwekking 557
Mijn Redder – Opwekking 680

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. Ze gingen door met het verkondigen van het goede nieuws… Wanneer deelde jij voor het laatst 
het goede nieuws van Jezus? Hoe ging dat? Wat deed dat met de ander? Wat deed het met jou?

3. Wigle vertelde het verhaal over de vervolgde kerk in Roemenië in de tijd van Ceausescu en wat 
hij van de christenen daar leerde. Wigle ontdekte dat zij temidden van vervolging meer baden voor
ons in het vrije Westen dan wij voor hen. Het deed hem de vraag stellen of wij inderdaad niet meer
gebed nodig hebben dan zij. Hoe zou jij willen dat een vervolgde christen voor jou bad? Licht je 
antwoord toe. 

4. … Verheugd dat ze waardig bevonden waren deze vernedering te ondergaan omwille van de 
naam van Jezus. Kun jij iets delen waar jij vernedering onderging omwille van de naam van Jezus? 



5. … Verheugd dat ze waardig bevonden waren deze vernedering te ondergaan omwille van de 
naam van Jezus. Vernederd worden en verheugd zijn gaan in het 'gewone leven' totaal niet samen. 
Probeer je voor te stellen wat de apostelen ondergingen en hoe ze vervolgens toch verheugd (!) 
doorgingen. Kun je aangeven waar volgens jou die blijheid op gestoeld was? 
Kun je delen op welke manier dat ook bij jou aanwezig is en belangrijk is om je aan vast te houden?

6. Welke van de twee uitspraken past het meest bij jou: 
1) “Ik wil meer van de Geest” of 
2) “De Geest wil meer van mij”. Licht je keuze toe. 
Wat is het verschil tussen beide uitspraken als het gaat om de praktijk van het dagelijks leven?

7. Deze zondag - de eerste van een nieuwe maand - is er aandacht voor onze Andere Zendelingen. 
Zij weten zich elders in de wereld geroepen om onder vaak moeilijke omstandigheden door te gaan
met het verkondigen van het goede nieuws… Neem tijd om in je reguliere gebedstijd in de kring 
hen en de mensen in de vervolgde kerk (extra) gebedsaandacht te geven. 

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

Here Jezus, vul ons dagelijks met uw Geest, opdat we elke dag getuige van U mogen zijn. Geef dat 
we door uw geest vrijmoedig mogen zijn en ons niet laten ontmoedigen. Dat bidden we in uw 
naam, amen.

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



Liederen  

Heilig, heilig, heilig - Opwekking 236

Heilig, heilig, heilig, Here God almachtig
vroeg in de morgen wordt U mijn zang gewijd
Heilig, heilig, heilig, liefdevol en machtig,
drieënig God, die één in wezen zijt
 
Heilig, heilig, heilig, Gij blijft ons verborgen,
wijl' voor zondig' ogen uw glans verdwijnt in nacht
Gij alleen zijt heilig, geen is uws gelijke,
volmaakt in liefde, heiligheid en macht!
 
Heilig, heilig, heilig! Here God almachtig,
heel de schepping prijst U in aard' en hemel wijd
Gij alleen zijt heilig, liefdevol en machtig,
drieðnig God, die één in wezen zijt

***
Stil, mijn ziel, wees stil – Opwekking 717  

Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen
God omgeeft je steeds; Hij is erbij
in je beproevingen en zorgen

Refrein:
God, U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wank’len
Vredevorst, vernieuw een vaste geest binnen in mij,
die rust in U alleen

Stil, mijn ziel, wees stil en dwaal niet af; dwars door het dal zal Hij je leiden.
Stil, vertrouw op Hem en hef je schild tegen de pijlen van verleiding.

(Refrein)

Stil, mijn ziel, wees stil en laat nooit los de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer; de zwartste nacht verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.

(Refrein) 2 x
***
Uw vrede vult dit huis – Opwekking 765 

Uw vrede vult dit huis, 
een glimp van heerlijkheid daalt in onze harten neer.
Vader, kom, omarm wie naar U verlangt.
Uw Geest daalt op ons leven neer.    (dit alles 2 x)

En uw liefdeslied vervult ons met aanbidding.
Uw Geest getuigt in ons.



Refrein:
Wij zingen: Abba, Vader, U bent hier bij ons.
Wij zijn uw zoons en dochters
en uw liefde laat ons nooit meer los.

Verwelkomd en vernieuwd; 
één gemaakt met U, door het kruis dat ons verzoent.
Het hemelkoor verstilt, als uw zachte stem
over onze levens zingt.

Uw genadelied vervult ons nu met dankbaarheid.
Uw Geest getuigt in ons.

(Refrein 2x)

***
Laat uw glorie zien – Opwekking 557

Laat uw glorie zien aan heel de wereld om ons heen 
als wij samen U aanbidden, dan maakt U ons één
Laat uw glorie zien, laat alle blijdschap die U brengt 
een getuigenis van hoop zijn voor wie U niet kent
 
Refrein:
Als wij samen U aanbidden en vol eerbied voor U staan, 
daalt uw Geest neer in ons midden raak ons allen aan
Als wij Jezus' naam belijden als de enige die redt
Toon uw majesteit en glorie, dat is ons gebed
 
Laat uw glorie zien, dat heel de wereld horen mag
het lied van Jezus en het kruis waar Hij ons redding bracht
Laat uw glorie zien aan wie gebroken is en moe, 
dat zij horen hoe U liefdevol hun namen roept
 
(Refrein)
 
Laat uw glorie zien (4x)
Wij aanbidden U (4x)

***
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

(Refrein)

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

***

                   


