
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 30 september 2018 

Prediker: Wigle Tamboer

Titel: En toen zij gedoopt was…

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: 

Dit is alweer de laatste zondag van onze startmaand september. We hopen dat iedereen weer 
helemaal in het ritme zit van het nieuwe seizoen.

Deze zondag gingen we verder in het Boek Handelingen om de gemeente in Filippi beter te leren 
kennen. We keken naar hoe Lydia gedoopt werd en haar huis opende voor Paulus en zijn vrienden.

Door Lydia beter te leren kennen krijgen we ook een beter beeld bij de brief die Paulus later aan de
Filippenzen stuurt.

Bekende teksten als Filippenzen 1:6 gaan ineens meer spreken als we de naam van Lydia in de tekst
plaatsen: Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd… dat Hij in jou, Lydia, een goed werk is 
begonnen…

Bijzonder te zien hoe Lydia’s hart geopend werd door God en zij haar huis opent voor Gods 
arbeiders en de Evangelieverkondiging.

Samen met de preek van Orlando Bottenbley zien we een mooi drieluik: hart, hoofd (verstand) en 
huis. Je zou daar ook nog 'handen' aan kunnen toevoegen. 

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


Het lied Neem mijn leven, laat het Heer, toegewijd zijn aan Uw eer is daarbij zeer passend: het 
geeft vele gebieden van ons leven aan welke we mogen toewijden aan de Heer en eindigt met het 
geven van ons 'alles'. 

******* 
Aanvullende Bijbellezingen 

Handelingen 10: 
1 Een van de inwoners van Caesarea was een centurio van de Italiaanse cohort, die Cornelius 
heette. 2 Hij was een vroom man die, net als zijn huisgenoten, God vereerde. Hij gaf rijkelijk 
aalmoezen aan het volk en bad veelvuldig tot God. 3 Op een dag kreeg hij omstreeks het negende 
uur een visioen, waarin hij duidelijk zag hoe een engel van God zijn huis binnenkwam. Hij hoorde 
hem zeggen: “Cornelius!” 4 Hij staarde de engel verschrikt aan en vroeg: “Wat is er, heer?” De 
engel antwoordde: “Je gebeden en aalmoezen zijn door God als offer aanvaard. 5 Stuur daarom 
een paar van je mannen naar Joppe om Simon te halen, die ook wel Petrus wordt genoemd.”

Romeinen 6: 1-6 (BGT)
1 Wat is nu de conclusie? Moeten we verkeerde dingen blijven doen, zodat God steeds kan laten 
zien hoe goed Hij voor ons is? 2 Nee, natuurlijk niet! De zonde heeft geen macht meer over ons. 
Dan moeten wij dus ook niet doorgaan met het doen van verkeerde dingen! 3-4 Jullie weten wat de
doop betekent. De doop laat zien dat we bij Jezus Christus horen. Door onze doop zijn we eigenlijk 
samen met Hem gestorven en begraven. En door onze doop leven wij nu als nieuwe mensen. Want 
Christus leeft! Onze machtige Vader heeft Hem laten opstaan uit de dood. 5 Dus eigenlijk zijn we 
gestorven, net als Christus. Maar dan zullen we ook opstaan en eeuwig leven, net als Christus. 6 Dit
is zeker: ons oude ik is samen met Christus aan het kruis gestorven. Alleen zo kon er een eind 
komen aan ons zondige bestaan. Nu wordt ons leven niet meer beheerst door de zonde. 7 Want als 
je gestorven bent, heeft de zonde geen macht meer over je. Dan ben je vrij.

Filippenzen 1:6
Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die - naar de betekenis van de doop - in u een goed 
werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus. (Fillipenzen 1:6 - 
NBG51)

Handelingen 8: 35-39
35 Daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij deze 
schrifttekst als uitgangspunt nam. 36 Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was, en de 
eunuch zei: “Kijk, water! Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden?” 37-38 Hij liet de wagen 
stilhouden en beiden liepen het water in, zowel Filippus als de eunuch, waarna Filippus hem 
doopte. 39 Toen ze uit het water kwamen, greep de Geest van de Heer Filippus en nam hem mee, 
en de eunuch zag hem niet meer, maar vervolgde zijn weg vol vreugde.

**** 
Liederen 

386 - Lof zij de Heer
717 - Stil, mijn ziel, wees stil
What a beautiful name – Hillsong
Wat hou ik van Uw huis - Psalm 84
407 - O Heer, mijn God

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. De Here opende haar hart - Lydia opende haar huis. Zoals in de preek benadrukt werd, is de 
volgorde hier heel belangrijk. Het begint met Christologie - wat Christus doet. Daar vloeit uit voort 
wat wij mogen doen. Of beter gezegd: wat de Heer in en door ons wil doen (Ecclesiologie). 
Hoe werk deze volgorde in jouw leven? Deel met elkaar wat je op dit punt geleerd hebt en/of kan 
leren voor je eigen leven.

3. Lydia opende haar huis… In het Grieks staat er voor huis: oikos. Van dit woord oikos komt ons 
woord economie. Lydia gaf haar hele huishouden aan de Heer en Zijn dienst. Hoe kijk jij - vanuit je 
geloof - naar jouw huis en huishouden? Wat kun je leren van Lydia? 
 
4. En toen zij gedoopt was… Wigle noemde het een 'tussenopmerking', een 'bijzin', die toch veel 
meer blijkt te zijn dan dat. De doop blijkt voor Lydia een diepe en belangrijke betekenis te hebben. 
Ze verbindt aan de doop consequenties voor haar hele leven. Van top tot teen gedoopt zijn omvat 
alles. Wat kun jij leren van Lydia in relatie tot jouw doop? 

5. En toen zij gedoopt was, en haar huisgenoten... Aangenomen wordt dat hiermee wordt bedoeld 
haar personeel en misschien ook de inwonende familieleden, die met haar meegekomen waren 
die Sabbat-ochtend. Je zou kunnen denken dat Lydia zo 'sterk' was dat haar huisgenoten met haar 
meegingen in de doop, maar is het niet veel logischer om aan te nemen dat de boodschap die 
Paulus doorgaf niet alleen Lydia maar ook al haar huisgenoten zo aansprak dat zij zich aan 
God/Jezus overgaven en zich direct lieten dopen? De doop is tenslotte een persoonlijke keuze. Op 
welke manieren kan de 'sterkte' van Lydia toch hebben meegewerkt bij de keuze van de 
huisgenoten? Deel eens met elkaar in hoeverre je je sterk wilt opstellen en toch de ander vrij laat 
in de keuze voor God/Jezus/de doop. Is dat steeds opnieuw aftasten, wikken en wegen of heb je 
jouw weg daarin gevonden? Zo ja, wat heeft jou daarbij geholpen? 

6. In Romeinen 6 (zie aanvullende bjbellezing) spreekt Paulus over de doop. Lees de tekst  
aandachtig door en onderstreep wat jou daarin het meest aanspreekt/opvalt en deel dat met 
elkaar. 
Wat betekenen de verzen 1 en 2 voor je? 

7. In de dienst gaven enkele Meerkerkers hun getuigenis naar aanleiding van de nationale actie 
'Stoptober'. Dit landelijke initiatief van een aantal BN-ers wil landgenoten helpen te stoppen met 
roken. Wat deed hun getuigenis jou? 
**************************************************************************



Gebedssuggestie 

Neem in het kringgebed tijd om per toerbeurt voor je buurman/buurvrouw te bidden. Vul daarbij 
de naam van hem of haar in bij de woorden van Filippenzen 1:6:
Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat U, Here, die in ……………. een goed werk bent begonnen,
dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.

**************************************************************************
Liederen  

386 - Lof zij de Heer

Lof zij de Heer,
de almachtige Koning der ere
Laat ons naar hartelust
zingen en blij musiceren
Komt allen saam,
psalmzingt de heilige naam
Looft al wat ademt de Here
 
Lof zij de Heer,
Hij omringt met zijn liefde uw leven
Heeft u in 't licht,
als op adelaarsvleug'len geheven
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt
Hij heeft zijn woord u gegeven
 
Lof zij de Heer,
met de heerlijkste naam
van zijn namen
Christenen looft Hem
met Abrahams kinderen samen
Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust
Alles wat ademt zegt: Amen

***
717 - Stil, mijn ziel, wees stil

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

***
Neem mijn leven, laat het, Heer - Gezang 473

Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

Neem mijn handen, maak ze sterk
door uw liefde tot uw werk.
Maak, dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

Neem mijn stem, opdat mijn lied,
U, mijn Koning, hulde bied'.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.

Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets daarvan behoud'.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in uw hand.

Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat, o Heer, uw Geest er woon'.

Neem ook mijne liefde, Heer;
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mij zelf, en t' allen tijd
ben ik aan U toegewijd.

What a beautiful name - Hillsong

You were the Word at the beginning
One with God the Lord Most High



Your hidden glory in creation
Now revealed in You our Christ

Chorus 1
What a beautiful Name it is
What a beautiful Name it is
The Name of Jesus Christ my King
What a beautiful Name it is
Nothing compares to this
What a beautiful Name it is
The Name of Jesus

Verse 2
You didn’t want heaven without us
So Jesus You brought heaven down
My sin was great Your love was greater
What could separate us now

Chorus 2
What a wonderful Name it is
What a wonderful Name it is
The Name of Jesus Christ my King
What a wonderful Name it is
Nothing compares to this
What a wonderful Name it is
The Name of Jesus
What a wonderful Name it is
The Name of Jesus

Bridge
Death could not hold You
The veil tore before You
You silence the boast of sin and grave
The heavens are roaring
The praise of Your glory
For You are raised to life again
You have no rival
You have no equal
Now and forever God You reign
Yours is the kingdom
Yours is the glory
Yours is the Name above all names

Chorus 3
What a powerful Name it is
What a powerful Name it is
The Name of Jesus Christ my King
What a powerful Name it is
Nothing can stand against
What a powerful Name it is



The Name of Jesus

Tags
What a powerful Name it is The Name of Jesus
What a powerful Name it is The Name of Jesus

***
Wat hou ik van Uw huis - Psalm 84

Wat hou ik van uw huis
Heer van de hemelse legers
Ik kan zo sterk verlangen naar
De binnenpleinen van de Heer
Diep in mijn lijf is zo heimwee
Zo’n blijvende schreeuw om de levende God

Een vogel is er thuis
Heer van de hemelse legers
Een zwaluw voedt haar jongen op
Bij U onder de pannen, God
Wonen bij U is een zegen,
Zo’n blijvende kans om te zingen voor U

Gelukkig wie naar U
Vol van verlangen op weg zijn,
Zelfs in het dorre bomendal
Zien zij een bron en regenval
Gaan zij van zegen tot zegen,
Naar God die verschijnt in zijn heilige stad

Ach hoor en kijk naar mij,
Heer van de hemelse legers
Ja liever één dag dicht bij U
Dan duizend dagen zonder U
Liever bij U aan de drempel
Dan binnen te zijn in een duistere tent

De Heer beveiligt ons
Eer en geluk zal Hij geven
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd
Aan mensen, eerlijk onderweg
Heer van de hemelse legers,
Gelukkig zijn zij die vertrouwen op U

Wat hou ik van uw huis
407 - O Heer, mijn God

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)  


