
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 1 juli 2018 

Prediker: Evert Jan Ouweneel

Titel:  De Bijbel als proeverij…

Bijbellezing: Matteüs 11: 28 – 29
“Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven. 
Neem mijn juk op je en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen 
jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”

Matthew 11:28-30 The Message (MSG)
“Are you tired? Worn out? Burned out on religion? Come to me. Get away with me and you’ll 
recover your life. I’ll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me—watch 
how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won’t lay anything heavy or ill-fitting on you. 
Keep company with me and you’ll learn to live freely and lightly.” 

Terugvertaald kun je lezen: “Ben je moe, doodop, moe van religie? Kom naar Mij. Ga met Mij en 
je zal je leven herstellen. Ik zal je laten zien wat echte rust is. Wandel en werk met Mij en kijk hoe 
Ik het doe. Leer het ongedwongen ritme van genade. Ik zal niets zwaars of onconfortabels op je 
leggen. Blijf in mijn nabijheid en je zult leren hoe je vrij kunt leven.”

Bijzonderheden: 
Woensdag 4 juli Jaarafsluiting en melding stand van zaken Huisvesting. 

Een paar opmerkingen  

Evert Jan Ouweneel moedigt ons aan de Bijbel te (her)ontdekken. De Bijbel is geen wetboek met 
allerlei wetten en regels, maar een bron met woorden van leven waar je uit kunt putten. In het 
lezen van de Bijbel mag je proeven dat de Heer goed is (Psalm 34). De Bijbel is zo divers, zoveel 
verschillende genres geschreven door verschillende mensen in verschillende tijden, en dat maakt 
het boek ook zo geschikt om ervan te proeven. En soms zal je bepaalde Bijbelgedeelten niet 
helemaal snappen, maar daar hoef je je dan vervolgens niet op blind te staren, want je hoeft 
gelukkig niet alle antwoorden te hebben.

De Bijbel zet ons op het spoor van Jezus en geeft ons daardoor vernieuwde hoop. Als we komen 
tot Jezus zal Hij ons Zijn rust geven. Het helpt om de Bijbel te lezen vanuit die rust in plaats vanuit 
het slavenjuk van 'het moeten'. In de Bijbelvertaling van The Message komt het zo mooi naar 

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


voren dat het geen boek is van religie en God niet van ons vraagt om Hem te behagen door de 
Bijbel te lezen. Maar door Zijn Woord wil Hij Zichzelf openbaren in de persoon Jezus Christus. 

De Bijbel is dus ook niet een stok voor ons om mee te slaan. Je kan er ook niet mee slaan, anders 
had God het boek heel anders ontworpen en laten schrijven. Laten we er daarom ook in zachtheid 
en mildheid mee omgaan.

In de komende vakantietijd mag de Bijbel een bron van rust zijn. Pak deze zomer je Bijbel en 
ontdek, proef en geniet de goedheid van de Heer.

Aanvullende Bijbellezingen   

Psalm 34:9
Proef, en geniet de goedheid van de Heer, gelukkig de mens die bij Hem schuilt.

**** 
Liederen 

Hij is Heer - Opwekking 586
Lopen op het water – Opwekking 789
Ik heb U nodig – Opwekking 763
Vader, U bent goed – Opwekking 630 
Fundament - Opwekking 785

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. Lees het Bijbelgedeelte (eventueel ook uit MSG of de vertaling daarvan) door één iemand 
hardop of ieder voor zich. Wat spreekt je aan uit dit gedeelte of welke vragen roept dit bij je op? 
Wat zegt dit over wie Jezus is en wie Hij voor ons wil zijn?

3. We leven in een gehaaste maatschappij en het kan soms moeilijk zijn tot rust te komen. Is Jezus 
het rustpunt van je leven, en zo ja op welke manier is Jezus dat rustpunt in jouw leven? Hoe kan 
het lezen van Gods Woord daarbij helpen?

4. De Bijbel als proeverij… Een aantal vragen: Welke rol speelt de Bijbel in jouw leven en op welke 
manier proef jij de goedheid van de Heer in het lezen van de Bijbel? Hoe ga je om met het lezen 



van teksten die je misschien niet goed begrijpt? Wat betekent het om met zachtheid en mildheid 
met de Bijbel om te gaan?

5. In Psalm 34 lezen we over proeven en genieten van de goedheid van de Heer. Wat komt als 
eerste bij jou naar boven bij 'de goedheid van de Heer'? Deel met elkaar wat dat voor invloed 
heeft, of heeft gehad, in jouw leven. 

6. Denk met elkaar na op welke manieren je praktisch aan de slag kunt gaan met de Bijbel en maak
daar een mindmap van. (Denk bijvoorbeeld aan het memoriseren van Bijbelteksten of het 
nadenken/mediteren op een Bijbeltekst tijdens een strandwandeling)

7. Evert Jan gaf de uitdaging om deze zomer met de Bijbel aan de slag te gaan. Als dat een 
uitdaging is die je aan wilt gaan, hoe zou je die concreet aan willen pakken en hoe kan de kring 
daarbij helpen? 

8. Aan de slag gaan met de Bijbel kan lezen betekenen, maar Evert Jan had het ook over proeven 
en oefenen. Dat is meer dan lezen. Kun je iets vertellen wat het 'leven of doen vanuit de Bijbel' 
voor jou betekent en hoe je daar inhoud aan kunt geven? Heb je daarbij ervaren dat God erbij is, 
en zo ja, hoe belangrijk is dat voor wat je ging of gaat doen? 

9. “Wandel en werk met Mij en kijk hoe Ik het doe.” “Blijf in mijn nabijheid en je zult leren hoe je 
vrij kunt leven”, teksten uit de MSG. Schrijf ieder voor zich op een papier wat het belangrijkste is 
wat je van Jezus hebt geleerd en als je de teksten nog weet, schrijf die erbij. Deel dat daarna met 
elkaar. Als je alles bij elkaar ziet, wat voor beeld geeft dat van Jezus? 

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

Heer, we willen U danken dat we altijd bij U mogen komen als we vermoeid zijn en onder lasten 
gebukt gaan, en dat U ons rust geeft. Help ons om onze rust te blijven zoeken bij U en we bidden 
dat Uw Woord ook een bron van rust mag zijn in ons leven. Als we woorden van leven tot ons 
nemen als brood voor onze ziel, dan bouwt dat ons op. Dank dat U zichzelf aan ons openbaart door 
Uw Woord en help ons om iedere dag te blijven proeven en genieten van alle goedheid die U ons 
wil schenken. Dat bidden we in Jezus’ naam, amen.

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



Liederen  

Hij is Heer - Opwekking 586

Heel de schepping geeft U eer, buigt zich vol aanbidding neer
Jezus Christus, Zoon van God, trouw in eeuwigheid
 
Heel de schepping zingt uw lof
U alleen bent onze God,
onze koning die regeert, heerser voor altijd!
 
Refrein:
Hij is Heer en zijn eer, vult de aarde, vult de hemel
en zijn heerlijkheid wordt wereldwijd geroemd  
Hij is Heer, geef Hem eer, heel de aarde, heel de hemel,
want wij leven voor de glorie van uw naam, 
de glorie van uw naam
 
U alleen hebt alle macht, leer ons leven uit uw kracht
Blaas uw vuur aan in ons hart, dat iedereen het ziet en ieder hoort:

(Refrein)

Heilig is de Heer,      )
de schepping juicht, ) 4x
de schepping juicht )

(Refrein 2x)
 
De glorie van uw naam (4x)
***
Lopen op het water – Opwekking 789

U leert me lopen op het water 
De oceaan is weids en diep 
U vraagt me alles los te laten 
Daar vind ik U, en ik twijfel niet.

Refrein:
En als de golven overslaan 
Dan blijf ik hopen op uw Naam 
Mijn ziel vindt rust 
Want in de storm bent u dichtbij 
Ik ben van U, en U van mij

De diepste zee is vol genade 
Uw sterke hand die houdt mij vast 
En als mijn voeten zouden falen 
Dan faalt U niet, want Uw trouw houdt stand    



Refrein:
En als de golven overslaan 
Dan blijf ik hopen op uw Naam 
Mijn ziel vindt rust 
Want in de storm bent u dichtbij 
Ik ben van U, en U van mij

Geest van God, leer mij te gaan over de golven 
In vertrouwen u te volgen, te gaan waar U mij heen leidt 
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen 
Ik vertrouw op uw genade, want ik ben in uw nabijheid (6x)  
 
Refrein

***
Ik heb U nodig – Opwekking 763

Heer, ik kom en beken, nu ik hier dicht bij U ben:
zonder U val ik uiteen; leid mijn hart door stormen heen.

Refrein:
O mijn Heer, ik heb U nodig; elk moment, zo nodig.
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij. O God, 'k heb U nodig.

Mijn schuld zit diep; U kunt erbij. U vergeeft en reinigt mij.
Waar U bent, daar ben ik vrij; woon in mij en heilig mij.

(Refrein)

Leer mijn lied de weg naar U als verleiding mij omgeeft.
Als ik niet kan staan, leun ik op U. Jezus, hoop die in mij leeft!

(Refrein) 2 x

U pleit voor mij, U spreekt mij vrij. O God, 'k heb U nodig.

U pleit voor mij, U spreekt mij vrij. O God, 'k heb U nodig.

*** 
Vader, U bent goed – Opwekking 630 

Op elk moment van mijn leven, in voor- of tegenspoed
aanbid ik U, mijn Jezus en dank U voor uw bloed
Ik vind kracht in U mijn Vader, als ik heel dichtbij U ben
Mijn hart en mijn gedachten worden warm als ik bedenk:
 
Refrein:
Vader, U bent goed, U bent heilig, U bent liefde
Jezus, U bent groot, U bent sterker dan de dood



Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U 
en ik zing met heel mijn hart: 'ik hou van U'
 
Op elk moment van mijn leven, bij dag en bij nacht
wil ik uw woorden lezen en dragen in mijn hart
In stormen van mijn leven, in de regen, in de kou,
wil ik schuilen in uw vrede, wil ik rusten in uw trouw
 
(Refrein)
 
Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U
en ik zing met heel mijn hart: 'Ik hou van 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!
 
(Refrein)

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

*** 

                   


