
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 8 juli 2018 

Prediker: Patrick van der Laan

Titel: Laten we komen en gaan 

Bijbellezing: Hebreeën 10:22-25 + Hebreeën 13:13 (NBV)

Laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart gereinigd is, wij 
van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen. Laten we zonder 
te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want Hij die de belofte heeft gedaan is 
trouw. Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen, en
in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist 
bemoedigen, en dat des te meer naar mate u de dag van Zijn komst ziet naderen. 
(Hebreeën 10:22-25)

Laten we dus het kamp verlaten, ons bij Hem voegen en delen in Zijn vernedering. 
(Hebreeën 13:13)

Bijzonderheden: 
Afgelopen woensdag hadden we in De Meerkerk onze jaarafsluiting en werden we op de hoogte 
gebracht van de stand van zaken met betrekking tot de huisvesting. 
 
 De slides in de dienst 

 Laten we God naderen met een oprecht hart en vast geloof. 
 Laten we blijven belijden waarop we hopen. 
 Laten we opmerkzaam blijven, elkaar liefhebben en elkaar bemoedigen. 
 Laten we het kamp verlaten. 
 God // Jezelf // Elkaar // Anderen 

Aanvullende Bijbellezingen   

Matteüs 11:29
Neem mijn juk op je en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie
werkelijk rust vinden,

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


Matteüs 29:19
“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de 
Vader en de Zoon en de heilige Geest.” 

**** 
Liederen 

God maakt vrij – Opwekking 720
Hier in de stilte - Kees Kraayenoord
Machtige Heer, grote Verlosser – Opwekking 598
Neem mijn leven, laat het Heer
Al wat ik ben – Opwekking 697

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. Tip voor een ijsbreker aan het begin van het samenzijn: de handdruk. Ieder vertelt over zichzelf 
als persoon aan de hand van vijf vragen die gekoppeld zijn aan de vijf vingers: 
- De duim: hier ben ik goed in 
- De wijsvinger: hier wil ik heen 
- De middelvinger: hier heb ik een hekel aan /wil ik vanaf 
- De ringvinger: hieraan ben ik trouw 
- De pink: hierin heb ik de ander nodig 

3. Hebreeën 10: 22-25 roept ons op 
- God te naderen met een oprecht hart en vast geloof; 
- zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen; 
- opmerkzaam te blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen; 
- elkaar te bemoedigen, en dat des te meer naar mate je de dag van Zijn komst ziet naderen. 
Bespreek voor elk van deze oproepen wat ze volgens jou betekenen. En bespreek daarna hoe je 
aan die oproepen praktisch gevolg zou kunnen geven. 

4. Denk even terug aan de nieuwjaarsboodschap, waarin Wigle Tamboer een dringend appel deed 
om te proberen elke week naar de samenkomst te komen. Blik hier aan het einde van dit seizoen 
op terug met de vraag of het een gewoonte van jou was. Zo nee, wat belemmerde jou en hoe 
kunnen anderen je helpen hier in te groeien in het nieuwe seizoen. 



5. In de dienst hebben we gezongen: Neem mijn leven, laat het Heer. Lees de tekst (zie bijlage) 
samen door. In de praktijk herkennen we allemaal dat het toegewijd zijn aan onze Heer niet altijd 
lukt. Hoe kun je elkaar als kring juist de komende zomermaanden, wanneer je elkaar niet of 
minder ziet, bemoedigen en aansporen toegewijd te zijn en te blijven. 

6. Patrick vroeg ons of wij geroepen zijn door God om in de dierentuin te blijven waar we door 
Hem verzorgd worden en af en toe een show weg te geven, of om de wildernis in te gaan. Zijn 
antwoord was duidelijk: we mogen bij God komen en zijn om uit te rusten, maar Hij vraagt ook van
ons dat we naar buiten gaan, die ‘wildernis’ in. Wat is voor jou die wildernis en waarom? Wissel 
met elkaar voorbeelden uit hoe jij afgelopen tijd in de wildernis gegaan bent en wat je daar 
ervaren hebt. 

7.Waarin herken je jezelf het meeste als volgeling van Jezus: afgemat en moe van het ‘gaan’, of 
juist popelend om te gaan voor God? Als je je vooral afgemat en moe voelt, hoe kun je de zomer 
dan gebruiken om geestelijke energie op te doen? Als je staat te popelen, wat zou je dan kunnen 
doen om er op uit te gaan? 

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

Danken: 
Afgelopen woensdag kwamen we in De Meerkerk met 800 mensen bij elkaar om het geweldige 
nieuws te horen van aankoop. Dank God voor elkaar, voor de gemeente en Gods trouw. 

Gebed: 
- De zomerperiode ligt voor ons. Bid dat we de rust mogen zoeken, vinden en vanuit daar weer 

uitgaan de ‘wildernis’ in. 
- Pak de weekinfo erbij, en bid voor al de punten die er op staan, bijvoorbeeld de dienst komende 

zondag, de Meerkids, onze jongeren, de zieken op de gebedslijst. 
- Bid met elkaar hardop de woorden van het lied dat ook zondag gezongen is, en wees even stil 

met elkaar. 
Hier in de stilte zoek ik u naar U 
Kom met uw Geest mij nabij 
En al mijn streven leg ik voor U neer 
Voor mij de genade voor U alle eer 

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



Liederen  

God maakt vrij – Opwekking 720

In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon,
in de naam van de Geest voor Uw troon,
zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam.
U geeft ons genade, U roepen wij aan.
(2x)

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt
eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het:

God maakt vrij, God maakt vrij. in die hoop leven wij.

In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon,
in de naam van de Geest voor Uw troon,
zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam.
U geeft ons genade, U roepen wij aan.

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt
eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het:

Refrein:
God maakt vrij, God maakt vrij. in die hoop leven wij.
Ons verdriet wordt een lied. God maakt vrij, God maakt vrij

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt
eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het, ja de wereld ziet het:

(Refrein)

God maakt vrij, God maakt vrij
God maakt vrij, God maakt vrij

***
Hier in de stilte - Kees Kraayenoord

Hier in de stilte zoek ik u naar U
Kom met uw Geest mij nabij
En al mijn streven leg ik voor U neer
Voor mij de genade voor U alle eer



Ik heb gezworven. ik heb gezocht
Gezocht naar de plek waar ik hoor
Maar al mijn wegen leg ik voor U neer
Voor mij de genade voor U alle eer

Mijn ziel blijft wachten
Hier in uw huis
Totdat het rust vindt bij U
Wat ik kan geven leg ik voor U neer
Voor mij de genade, voor U alle eer

Jezus, mijn Heiland, ik schuil bij U
Want U heeft alles volbracht
En heel mijn leven leg ik voor U neer
Voor mij de genade, voor U alle eer
En heel mijn leven leg ik voor U neer
Voor mij de genade, voor U alle eer.

*** 
Machtige Heer, grote Verlosser – Opwekking 598

Machtige Heer, grote Verlosser, 
iedere dag kneden uw handen 
mijn leven als klei
Zo vormt U mij naar uw plan
 
U roept mij zacht in uw nabijheid 
daar vind ik kracht, Uw Geest omgeeft mij
Leer mij, o Heer, hoe ik steeds meer leef als U
 
U riep mij om voor U te leven, 
aan U alleen wil ik mij geven
Trek mij, o Heer, dichter naar U toe
 
Refrein:
Neem mij, kneed mij, vorm mij, vul mij:
ik leg mijn leven in uw sterke hand
Roep mij, zend mij, leid mij, wandel naast mij:
ik leg mijn leven in uw sterke hand

********* 
Neem mijn leven, laat het Heer

Neem mijn leven, laat het Heer
toegewijd zijn aan Uw eer
Neem mijn uren en maak ze nu
tot een stroom van lof voor U
tot een stroom van lof voor U

Neem mijn leven, neem mijn leven, neem mijn leven



Neem mijn zilver en mijn goud
Geef dat ik niets achterhoud
Neem mijn kennis en verstand
Neem mijn leven in Uw hand
Neem mijn leven in Uw hand

Neem mijn leven, neem mijn leven, neem mijn leven

Neem mijn liefde daarmee, Heer
Leg ik 't laatste voor U neer
Neem mijzelf: ik wil voortaan
Als Uw kind door t'leven gaan
Als Uw kind door het leven gaan

Neem mijn leven, neem mijn leven, neem mijn leven, o Heer

***
Al wat ik ben – Opwekking 697

Al wat ik ben, leg ik in uw hand,
ik geef mijzelf volledig
Mijn leven rust in de palm van uw hand,
ik ben van U voor eeuwig

Refrein:
Jezus, ik geloof in U. Jezus, ik vertrouw op U
En de reden dat ik leef, de reden dat ik zing,
bent U alleen

Zo wandel ik heel dicht aan uw zij,
ook in mijn pijn vertroost U mij
En ik vertrouw op wat U belooft,
uw woord staat vast voor eeuwig

(Refrein) 2 x

Ik aanbid U, )
ik aanbid u, Heer. ) 4x

Ik vertrouw U, )
ik vertrouw op U. ) 2x

(Refrein) 2 x

***

  


