
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 16 september 2018 - startzondag

Prediker: Wigle Tamboer

Titel: En de Here opende haar hart…

Bijbellezing: Handelingen 16:11-15 (HSV)

11 Wij voeren dan van Troas weg en koersten recht op Samothrake aan en de volgende dag op 
Neapolis. 12 En vandaar gingen wij naar Filippi, de eerste stad van dit deel van Macedonië, een 
kolonie. En wij verbleven een aantal dagen in die stad. 13 En op de dag van de sabbat gingen wij 
de stad uit, de rivier langs, waar het gebed gewoonlijk plaatsvond; en nadat wij daar waren gaan 
zitten, spraken wij tot de vrouwen die er samengekomen waren. 
14 En een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, 
die God diende, luisterde naar ons. En de Here opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door 
Paulus gesproken werd. 15 En toen zij gedoopt was, en haar huisgenoten, drong zij er bij ons op 
aan: Als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Here, kom dan in mijn huis en blijf er. En zij 
drong er sterk bij ons op aan.

Bijzonderheden: 

Deze zondag was wat we noemen de startzondag van het nieuwe seizoen. Onze jongeren van X-
pact begonnen hun diensten weer. 

De officiële Kick-off op de woensdagavond daarvoor luidde het nieuwe seizoen reeds in met uitleg 
over wat komen gaat aan wekelijkse activiteiten en kwam ook het nieuwe Meerkerknieuws uit. 

Op de startzondag legden we de nadruk op wat komen gaat op de zondagen van het nieuwe 
seizoen en willen we God zoeken ons van zondag tot zondag als gemeenschap te bemoedigen.

Mooi is dat we rond de startzondag ook altijd de verjaardag van de gemeente vieren. Het is 
maandag 17 september alweer 34 jaar geleden dat we als Baptisten Gemeente Hoofddorp i.o. (in 
oprichting) voor het eerst samenkwamen in de huiskamer van Bervoetsbos 169 in Hoofddorp.

Die viering is altijd bijzonder, maar zeker nu we voor het eerst sinds 17 jaar (precies de helft van 
34), de start van het nieuwe seizoen mogen vieren op de campus die de Heer ons 2 augustus jl. in 
eigendom toevertrouwde.

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


Een paar opmerkingen 
Dit najaar willen we op de zondagen met name gaan stilstaan bij de gemeente van Filippi. Er zijn 
veel overeenkomsten te bedenken met waar wij staan als gemeente in Hoofddorp, anno 2018. 
Mooi dat je in Handelingen 16 al veel over de Filippenzen en hun gemeente  kan lezen voordat je 
Paulus' brief aan de Filippenzen opslaat.

In zijn eerste preek in het nieuwe seizoen nam Wigle ons mee door het verhaal van de Filippenzen 
te bezien door de ogen van Lydia - zij is de eerste in wie God een goed werk begint en wil 
voortzetten (Filippenzen 1:6).

Lydia heeft, wat we kunnen afleiden uit haar vrezen van God, de gewoonte om op de Sabbath naar
de joodse gebedsplaats te gaan buiten de stad. Wat een wonder dat haar heilsbegerigheid op een 
dag (net als bij centurion Cornelius - Handelingen 10 en 11) 'beloond' wordt met het leren kennen 
van Gods openbaring in Jezus Christus.

Hoe mooi dat dit ook nu nog mag gelden. We mogen mensen om ons heen zien die interesse 
tonen en een zekere ontzag/vrees voor God hebben. Als God ons leidt, mogen we daar met hen 
over spreken en ons getuigenis laten horen en hen wellicht uitnodigen voor een zondagse dienst of
een Alpha Cursus.

Ook bij Lydia als heidense vrouw moet er ergens een belangstelling en ontzag gewekt zijn voor de 
God van Israël. De Heilige Geest leidt haar verder en zo komt ze tot een wekelijkse gang naar de 
joodse gebedsplaats aan de rivier, buiten de stad.

De woorden 'en God opende haar hart' en 'ze sloeg acht op Paulus’ woorden' zijn een prachtige 
samenwerking van hoe God Zijn goede werk begint (Filippenzen 1:6). Later spreekt Paulus in 
Filippenzen 2:13 van: 'Het is God, die zowel het willen als het werken in u werkt.' Wat een avontuur 
daar deel aan te hebben, niet alleen voor onszelf, maar ook om anderen over Jezus te vertellen 
(denk aan ons missie statement: We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de 
liefde van Jezus Christus… en weten ons geroepen van Zijn liefde te getuigen).

Het is ontroerend hoe beschreven staat wat er met Lydia gebeurt wanneer Paulus de vrouwen op 
de gebedsplaats aanspreekt en hen vertelt over het Goede Nieuws van Jezus Christus, vers 14b:

En de Here opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd.

Centraal in de preek staan de woorden:  En de Here opende haar hart…

Aan het begin van het nieuwe seizoen willen we onszelf spiegelen aan die woorden: hoe is het met
de gesteldheid van mijn hart? Concreet gezegd: hoe ga ik elke 'Sabbat' naar de kerk? Verlangend 
en verwachtend dat God door Zijn Geest ook mijn mijn hart opent en ik acht sla op Zijn woord?

Aanvullende Bijbellezingen  

Ik ben ervan overtuigd dat Hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag 
van Christus Jezus. (Filippenzen 1:6)

(…) want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het Hem 
behaagt. (Filippenzen 2:13) 

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



Vlees en bloed had Jezus’ liefde niet aan Lydia geopenbaard, maar de Vader in de hemel, net als 
ooit aan het begin van de geschiedenis van de kerk, toen Petrus die liefde voor het eerst mocht 
leren kennen: Daarop zei Jezus tegen hem: “Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door
mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel.” (Mattheüs 16:17)

En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle 
fijngevoeligheid om te onderscheiden waarop het aankomt, (Filippenzen 1:9 NBG51)

Bij God te zijn is mijn enig verlangen, mijn toevlucht vind ik bij God, de HEER. Van al uw daden zal ik
verhalen. (Psalm 73:28) 

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 naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. (Hebreeën 10:24-25) 

**** 
Liederen 

559 - Schijn met uw licht in mijn hart, Heer
575 - Jezus alleen
689 - Spreek, o Heer
124 - Ik bouw op U
785 - Fundament

De volledige teksten van deze liederen staan in de bijlage achteraan

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

Gespreksvragen     

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. 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. 
NB. Als je de dienst hebt gemist of je geheugen wilt opfrissen: op de website vind je de hele dienst 
in audio en de preek in video. 

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. Onderstreep wat jou in de bijbellezing het meest opvalt. Deel met elkaar wat dat is en waarom 
dat je opvalt. 

3. Het beter leren kennen van de Filippenzen en hun gemeente in Filippi wordt vergemakkelijkt 
omdat we twee Bijbelgedeelten hebben die over hen spreken: Handelingen 16 en de Brief aan de 
Filippenzen. Wigle nam ons mee naar bekende teksten in de Filippenzenbrief, maar deed dit door 
de ogen van Lydia en wat we van haar weten uit Handelingen 16. Op deze manier lees je de Bijbel 
'biografisch'. Wat heb je geleerd van Lydia en haar biografie, haar levensverhaal? 



4. Probeer je het weleens/vaker om je in te leven in de bijbelverhalen door te kijken door de ogen 
van de betrokken persoon/personen? Helpt dat je bij het beter begrijpen van wat er gebeurt of de 
diepte van de impact zo goed als dat kan te beseffen? 
Hoe kom je aan de achtergronden/omstandigheden van de betreffende personen om dat goed te 
kunnen doen? (andere plaatsen in de Bijbel, 'uitlegboeken'?) Hoe werkt dat in de praktijk?

5. En de Here opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. In deze zin 
zijn twee personen actief: de Heer en Paulus. Lydia lijkt geen actieve rol te spelen: zij is passief, het 
overkomt haar. Of toch niet? Welke actieve rol zie jij bij Lydia? 

5a. Wat is Gods werk en wat ons eigen deel in de 'samenwerking' tussen God en ons?, het is vaak 
niet gemakkelijk dat even te zeggen. Als je jezelf de vraag stelt: Kan ik getuigen dat het God was die
mijn hart geopend heeft voor het Evangelie en Jezus mijn hart gevuld heeft en ik geraakt werd 
door Zijn liefde?, waaraan denk je dan? Wat was jouw rol daarin? Denk je dat God jouw rol daarin 
ook 'bewerkte'? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom denk je van niet? 

6. In het levensverhaal van Lydia zie je een interesse in de God van Israël. Die interesse vertaalt zich
naar de gewoonte van een wekelijkse gang naar de gebedsplaats. Bij de Kickoff van het nieuwe 
seizoen benadrukte Henrike Brussee het belang voor onze kinderen om wekelijks naar Meerkids te 
komen. Wigle benadrukte hetzelfde voor ons als volwassenen als het gaat om de zondagse dienst. 
Zie jij dit belang? Zo ja, waarom? En zo nee, waarom niet?

7. Ook als huiskringen gaan we een nieuw seizoen in. Wat zou je met het oog op het nieuwe 
seizoen willen delen met je huiskringgenoten? Wat verwacht je van het nieuwe seizoen, 
persoonlijk en als huiskring tezamen? Zijn er naar aanleiding van wat gedeeld wordt 'goede 
voornemens' of 'nieuwe afspraken' die je als kring aan het begin van het nieuwe seizoen kunt/wilt 
maken? Neem tijd om van elkaar te horen en met elkaar te bidden. 

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

Here, persoonlijk en als huiskring willen we bidden wat Paulus voor de Filippenzen bad: dat onze 
liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid om te 
onderscheiden waarop het aankomt. In Jezus'  naam, amen.

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



Liederen  

559 - Schijn met uw licht in mijn hart, Heer

Schijn met uw licht in mijn hart, Heer,
schijn met uw licht in mijn hart,
dat ik U zien zal, dat ik U zien zal
 
Schijn met uw licht in mijn hart, Heer,
schijn met uw licht in mijn hart,
dat ik U zien zal, dat ik U zien zal

Refrein:
Bekleed met majesteit en macht,     
stralend in de glans van uw glorie    
Vul ons met liefde en kracht             
wij zingen: heilig, heilig, heilig          
 
Schijn met uw licht in mijn hart, Heer
dat ik U zien zal, dat ik U zien zal

***
575 - Jezus alleen

Jezus alleen, ik bouw op Hem
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht
Door stormen heen hoor ik zijn stem,
dwars door het duister van de nacht
 
Zijn woord van liefde dat mij sust
verdrijft mijn angst nu vind ik rust!
Mijn vaste grond, mijn fundament
dankzij zijn liefde leef ik nu
 
Jezus alleen werd mens als wij
klein als een kind, in kwetsbaarheid
Oneindig veel hield Hij van mij,
leed om mijn ongerechtigheid
 
En door zijn offer werd ik vrij,
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij,
ontnam de dood zijn heerschappij
dankzij zijn sterven leef ik nu
 

Daar in het graf, in dood gehuld,
leek al zijn macht tenietgedaan
Maar, o die dag, dat werd vervuld:
Jezus, de Heer is opgestaan!
 

Sinds Hij verrees in heerlijkheid
ben ik van vloek en schuld bevrijd
Ik leef in Hem en Hij in mij 
dankzij zijn bloed ben ik nu vrij



 
Geen levensangst, geen stervensnood
dat is de kracht, waar ik in sta
Van eerste stap tot aan de dood
leidt Hij de weg waarop ik ga
Geen duivels plan of aards bestaan
kan mij ooit roven uit zijn hand
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam
in die verwachting houd ik stand
In Hem alleen, in Hem alleen!

***
689 - Spreek, o Heer

Spreek, o Heer, door uw heilig woord,
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt
Zaai uw woord, plant het diep in ons
en verander ons naar uw evenbeeld,
zodat Christus’ licht in ons zichtbaar is,
onze daden maakt tot getuigenis
Spreek, o Heer, en voltooi in ons
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid

Leer ons Heer, uw volmaakte weg,
echte need’righeid en gehoorzaamheid
Toets ons hart en ons denken nu
in het heilig vuur van uw zuiverheid
In geloof zien wij dan uw majesteit
en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid
Woord van hoop, dat ons leven deed,
overwinning geeft over ongeloof

Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw,
laat de diepten zien van uw plan met ons
Woord dat klonk voor de tijd begon,
onze vaste grond tot in eeuwigheid
Uw genade geeft ons de zekerheid:
al wat U belooft, wordt eens werk’lijkheid.
Spreek,o Heer, en voltooi uw kerk,
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid

Uw genade geeft ons de zekerheid:
al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid

Spreek, o Heer, en voltooi in ons
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid

***



124 - Ik bouw op U

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming
Ik bouw op U en ga in uwe naam
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming
Ik bouw op U en ga in uwe naam
 
Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend
En telkens meer moet ik uw kracht verstaan
Toch rijst in mij een lied van overwinning
Ik bouw op U en ga in uwe naam
Toch rijst in mij een lied van overwinning
Ik bouw op U en ga in uwe naam
 
Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser
Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan
in rust met U die mij hebt voortgeleid
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan
in rust met U die mij hebt voortgeleid

***
785 - Fundament

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!        


