
 

 

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 7 OKTOBER 2018 
 
Prediker: Dirk Jongkind 
 
TITEL: BLIJDSCHAP, TEGENSLAG, VERTROUWEN 
 
Bijbellezing: Filippenzen 1:12-19 (NBV) 
12 U moet weten, broeders en zusters, dat wat mij is overkomen er juist toe bijdraagt dat het 
evangelie wordt verspreid. 13 Het is iedereen in het Romeinse hoofdkwartier en alle anderen 
duidelijk geworden dat ik gevangenzit omwille van Christus. 14 Bovendien durven de meeste 
broeders en zusters, omdat ze door mijn gevangenschap vertrouwen in de Heer hebben gekregen, 
de boodschap nu nog onbevreesder te verkondigen. 15 Sommigen doen het weliswaar uit afgunst 
en rivaliteit, maar anderen verkondigen Christus met goede bedoelingen. 16 Zij doen het uit liefde, 
in het besef dat ik de taak heb het Evangelie te verdedigen. 17 Maar de eersten verkondigen 
Christus uit geldingsdrang, met onzuivere bedoelingen, om mijn gevangenschap te verzwaren. 
18 Maar wat doet het er eigenlijk toe! Wat telt is dat Christus verkondigd wordt. Of het nu uit valse 
of oprechte motieven gebeurt – dát het gebeurt verheugt me. En mijn vreugde is blijvend, 19 
omdat ik weet dat dit alles door uw gebed en de hulp van de Geest van Jezus Christus tot mijn 
redding leidt. 
 
Bijzonderheden 
Dit is alweer de eerste zondag van oktober. Daarmee ook, op de eerste zondag van de maand, 
aandacht voor de zending, met speciale aandacht voor Thomas en Eva Schmutz - Alblas, die per 1 
oktober deel geworden zijn van onze Meerkerk-“Andere Zendelingen”. Later deze maand 
(maandag 22 oktober) start de Huwelijkscursus. 
 
Een paar opmerkingen 
Tot nu toe hebben we kennis gemaakt met de Filippenzen vanuit Handelingen 16, waarbij het 
vooral ging om de kennismaking met Lydia. 
 
Deze zondag was de preek gebaseerd op een gedeelte uit de Filippenzenbrief zelf. Dirk Jongkind 
nam ons mee naar een gedeelte waar Paulus iets vertelt over wat hem door gevangenschap is 
overkomen. Het is bijzonder te zien hoe belangrijk de Filippenzen voor Paulus waren in het bidden 
en bemoedigen onder deze zware omstandigheden. 
 
Het thema waar Dirk mee eindigde is het vertrouwen dat Paulus heef onder deze zware 
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omstandigheden. Dit vertrouwen voert hij voor een belangrijk deel terug naar het medeleven en 
medestrijden van de kerk in Filippi. Paulus getuigt dat hij ‘door uw gebed’ (het resultaat van één 
zijn met elkaar) moed en vertrouwen heeft opgevat (Filippenzen 1:20). 
 
De warme band tussen Paulus en de Filippenzen mag voor ons een grote stimulans zijn naar 
elkaar, gemeentebreed, maar in het bijzonder in onze huiskring. 
 
Aanvullende Bijbellezingen 

Handelingen 16:16-34 
16 Een andere keer, toen we weer op weg waren naar de gebedsplaats, kwamen we een jonge 
slavin tegen die bezeten was door een geest en zo de toekomst kon voorspellen. Met haar 
waarzeggerij verdiende ze veel geld voor haar eigenaars. 17 Terwijl ze achter Paulus en ons 
aanliep, schreeuwde ze aan één stuk door: “Deze mensen zijn dienaren van de allerhoogste God en 
verkondigen u hoe u gered kunt worden!” 18 Dat ging verscheidene dagen zo door. Toen Paulus er 
genoeg van kreeg, sprak hij de geest als volgt toe: “Ik beveel je in de naam van Jezus Christus: 
verlaat haar!” En op datzelfde moment ging de geest uit haar weg. 19 Toen haar eigenaars 
merkten dat ze hun bron van inkomsten kwijt waren, grepen ze Paulus en Silas vast en sleurden 
hen naar het marktplein, 20 waar ze hen voorleidden aan de stadsbestuurders. Ze zeiden: “Deze 
mensen brengen onze stad in rep en roer. Het zijn Joden, 21 die een levenswijze verkondigen 
waarmee wij, als Romeinen, niet mogen instemmen en die we niet in praktijk mogen brengen.” 22 
Ook de verzamelde menigte keerde zich tegen Paulus en Silas, waarna de stadsbestuurders hun de 
kleren van het lijf lieten scheuren en bevel gaven hen met stokslagen te straffen. 23 Nadat ze een 
groot aantal slagen hadden gekregen, werden ze opgesloten in de gevangenis, waar de 
gevangenbewaarder opdracht kreeg hen streng te bewaken. 24 Overeenkomstig dit bevel bracht 
hij hen naar de binnenste kerker en sloot hun voeten in het blok. 25 Om middernacht waren Paulus 
en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden 
aandachtig naar hen. 26 Plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op 
haar grondvesten trilde; alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los. 27 De 
gevangenbewaarder schrok wakker, en toen hij zag dat de deuren van de gevangenis 
openstonden, trok hij zijn zwaard om zelfmoord te plegen, want hij dacht dat de gevangenen 
ontsnapt waren. 28 Maar Paulus riep hem luidkeels toe: “Doe uzelf niets aan, we zijn immers nog 
allemaal hier!” 29 De bewaarder vroeg om een fakkel, rende naar binnen en viel bevend voor 
Paulus en Silas op de grond. 30  Hij bracht hen naar buiten en vroeg: “Zegt u mij, heren, wat moet 
ik doen om gered te worden?” 31 Ze antwoordden: “Geloof in de Heer Jezus en u zult gered 
worden, u en uw huisgenoten.” 32 En ze verkondigden het woord van de Heer aan hem en aan 
iedereen die bij hem woonde. 33 Hoewel het midden in de nacht was, nam hij hen mee en maakte 
hun wonden schoon. Meteen daarna werden hij en zijn huisgenoten gedoopt. 34 Hij bracht hen 
naar zijn woning boven de gevangenis en zette hun daar een maaltijd voor. Hij en al zijn 
huisgenoten waren buitengewoon verheugd dat hij nu in God geloofde. 
 
Nehemia 8:10 
De vreugde des Heren is uw kracht. 
 
Filippenzen 4:4,5 
Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle 
mensen bekend. De Here is nabij. 
 
****************************************************************************** 
 



 

 

LIEDEREN 
 
Heerser over alle dingen – Opwekking 672 
Er is een Verlosser  - Opwekking 263 
Al de weg leidt mij mijn Heiland - Joke Buis (Joh. de Heer 5) 
Een hoop die zeker is – Opwekking 628 
Jesus at the center - Israel Houghton, Micah Massey & Adam Ranney 
 
De volledige teksten van deze liederen staan in de bijlage 
 
*****************************************************************************  
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.  
Mocht je aanvullende en/of andere vragen willen behandelen op je huiskring, dan kan de volgende 
indeling in soorten vragen je wellicht helpen: 
1  verwerkings- of begripsvragen (bijbel lezen en bespreken): wat staat er? 
2. belevingsvragen (of motivatievragen): wat ervaar ik hierbij? 
3. toepassingsvragen: wat wil/kan ik ermee doen (een beslissing nemen)? 
Bovenstaande driedeling kun je ook zien als: 'hoofd – hart – handen' of: 
snappen – wil/kan ik? – wat ga ik doen? 
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. Wij begonnen de overdenking met de 'herhaling' van blijdschap in de brief aan de Filippenzen. 
In deze brief geeft Paulus ons op diverse plekken (2: 18, 3:1, 4:4) de opdracht om blij te zijn. Lees 
deze teksten in een aantal vertalingen en kijk of er verschillen zijn. Bespreek daarna met elkaar 
wat deze tekst precies betekent. Probeer met elkaar op zijn minst vijf verschillende observaties te 
vinden.  
 
3. Bespreek hoe we de opdracht om ons te verblijden in de Heer in ons dagelijkse leven in de 
praktijk kunnen brengen. Probeer ook hier verschillende mogelijke toepassingen te bedenken en 
benut daarbij natuurlijk ook je eigen ervaringen. 
 
4. Deel met elkaar momenten waarop het lezen van de Bijbel (alleen of met elkaar) je vrolijk en blij 
maakte. 
 
5. Vreugde, zowel in het Oude Testament (Nehemia) als in het Nieuwe Testament (Paulus), 
kenmerken de gelovige. Hoe kenmerkt het jou? Hoe kenmerkt het de huiskring? Waar er ruimte 
voor groei is om vreugdevoller en blijmoediger te zijn, hoe zou je daar persoonlijk en als kring aan 
kunnen werken? 



 

 

 
6. Hoewel het in de preek veel over blijdschap ging, is het niet zo dat Paulus geen ruimte had voor 
tranen. Lees Filippenzen 2:27 en 3:18. Is het verkeerd om 'tegenstrijdige emoties' te hebben? Hoe 
gaan wij hier mee om als volgelingen van Jezus? Heb je voorbeelden uit je eigen leven? 
 
7. In de preek werd gezegd "Jezus is alles voor u, Hij is alles voor mij, en dat betekent dat u en ik 
een heleboel gemeen hebben." Wat zijn de verschillen tussen een zondagmorgensamenkomst en 
een zondagmiddagvoetbalwedstrijd? Zijn er ook overeenkomsten (en zo ja, zijn die 'verkeerd')?  
 
8. In Filippenzen 1:19 staat: 'door uw gebed'. Paulus schrijft dat hij vertrouwde vanwege het gebed 
van de Filippenzen. Deel met elkaar voorbeelden uit de huiskring hoe ons gebed voor elkaar ons 
vertrouwen gegeven heeft. 
 
9. Een Bijbels rolmodel geeft ons een patroon, een voorbeeld, van hoe wij moeilijke situaties op 
een goede manier kunnen leren ervaren - bijvoorbeeld Paulus in zijn vreugde in de gevangenis, 
want hij zag God aan het werk. Wat zijn jouw favoriete rolmodellen in de Bijbel en hoe helpen zij 
jou? 
 
****************************************************************************** 

GEBEDSSUGGESTIE 
 
Heer, Uw vreugde is onze kracht. Leer ons om onder alles die diepe vreugde te zoeken en te 
vinden. In Jezus naam. Amen. 
 
******************************************************************************  
BIJLAGE: LIEDEREN 
 
Heerser over alle dingen – Opwekking 672 
Heerser over alle dingen 
God van de oneindigheid 
Van Uw liefde wil ik zingen 
Buigen voor Uw majesteit 
Eeuwen komen, eeuwen gaan, 
Voor altijd blijft Uw trouw bestaan 
Uw naam weerklinkt door het heelal 
Die was en is en komen zal 
 
U alleen kunt grootheid tonen 
In een enkel ogenblik 
De natuur spreekt zonder woorden 
Vol verwondering luister ik 
U schiep leven door Uw woord 
Bracht het licht uit duister voort 
Zelfs nu Uw werk in zonde lijdt 
Weerspiegelt zij Uw heerlijkheid 
 
In het lijden van dit leven 
In een dal van duisternis 
Wilt U mij Uw liefde geven 



 

 

En de vrede die ik mis 
Leid mij aan Uw sterke hand 
Veilig naar de overkant 
Ik hoef geen gevaar te vrezen 
Als Uw huis mijn schuilplaats is 
 
Eeuwen komen, eeuwen gaan 
Voor altijd blijft Uw trouw bestaan 
Uw naam weerklinkt door het heelal 
Die was en is en komen zal 
 
Er is een Verlosser  - Opwekking 263 
Er is een Verlosser, 
Jezus, Zoon van God 
Kostbaar Lam van God, Messias, 
heilig God is Hij 
 
Jezus, mijn Verlosser, 
niemand is aan U gelijk 
Kostbaar Lam van God, Messias, 
maakt van zonden vrij 
 
Refrein: 
Dank U, o mijn Vader 
U gaf uw eigen Zoon, 
uw Geest als hulp voor ons totdat 
het werk op aarde is gedaan 
 
Ja, de dag zal komen 
dat ik Jezus zie 
Dan zal ik mijn Koning dienen 
voor eeuwig en eeuwig 
 
(Refrein) 
 
Al de weg leidt mij mijn Heiland - Joke Buis (Joh. de Heer 5) 
Al de weg leidt mij mijn Heiland 
wat verlangt mijn ziel dan meer? 
Waarom zou ik aan Hem twijfelen 
die mij voorgaat keer op keer? 
 
Zoete troost en zaal'ge vrede 
heb ik steeds op Zijn bevel 
'k Weet wat hier mij overkome 
Hij maakt alle dingen wel 
 
'k Weet wat hier mij overkome 
Hij maakt alle dingen wel 
 



 

 

Al de weg leidt mij mijn Heiland 
Troost geeft Hij tot in de dood 
Als ik zwak ben in beproeving 
Sterkt Hij mij met 't Hemels brood 
 
Telkens als ik dreig te vallen   
en mijn ziel naar drinken smacht 
Geeft Hij mij het levend water 
En vernieuwd mijn levenskracht 
 
Geeft Hij mij het levend water 
En vernieuwd mijn levenskracht 
 
Al de weg leidt mij mijn Heiland 
door al 't aardse stormgebruis 
en volkomen vreugde wacht mij 
in het zalig Vaderhuis 
 
Als 'k mijn kroon, die Hij zal geven 
aan Zijn voeten nederleg 
zal mijn lied voor eeuwig wezen:  
"Jezus leidde mij de weg" 
 
zal mijn lied voor eeuwig wezen:  
"Jezus leidde mij de weg" 
 
Een hoop die zeker is – Opwekking 628 
Een hoop die zeker is 
een groot geheimenis 
beloofd door God 
is nu aan ons onthuld 
Als een volmaakte schat 
die heel Gods plan omvat 
Christus in ons 
hoop op Gods heerlijkheid 
 
Refrein: 
En het leven dat ik leef 
is nu niet meer van mij 
Jezus leeft in mij 
mijn hoop voor eeuwig 
Elke dag dat ik besta 
leef ik niet meer, maar Hij 
Jezus leeft in mij 
mijn hoop voor eeuwig 
 
Liefde die zuiver is 
Vaders getuigenis 
zijn eigen Zoon 



 

 

die onze zonde droeg 
Hij heeft zichzelf omhuld 
met onze zondeschuld 
Daar aan het kruis riep Hij: 
'Het is volbracht!' 
 
(Refrein) 
 
Leven dat sterker is 
dan dood en duisternis 
en onverslaanbaar 
voor de macht der hel 
Met Jezus doodgegaan 
en met Hem opgestaan 
zullen wij delen in zijn heerlijkheid 
 
(Refrein) 2 x 
 
Jezus leeft in mij 
mijn hoop voor eeuwig 
 
Jesus at the center - Israel Houghton, Micah Massey & Adam Ranney 
Jesus at the center of it all 
Jesus at the center of it all 
From beginning to the end 
It will always be, it's always been You, Jesus, Jesus 
[x2] 
 
Refrein: 
Nothing else matters, 
Nothing in this world will do 
'Cause Jesus You're the center, 
Everything revolves around You, Jesus You, 
At the center of it all, 
At the center of it all 
 
Couplet 2: 
Jesus be the center of my life 
Jesus be the center of my life 
From beginning to the end 
It will always be, it's always been You, Jesus, Jesus 
 
Refrein: 
Nothing else matters, 
Nothing in this world will do 
'Cause Jesus You're the center, 
Everything revolves around You, Jesus You 
[x2] 
 



 

 

Bridge: 
From my heart to the Heavens, 
Jesus be the center 
It's all about You, 
Yes it's all about You 
[x5] 
 
Couplet 3: 
Jesus be the center of Your church 
Jesus be the center of Your church 
And every knee will bow 
And every tongue shall confess You, Jesus, Jesus 
Jesus, Jesus, 
Jesus, Jesus, 
Jesus, Jesus 
 
Bridge: 
From my heart to the Heavens, 
Jesus be the center 
It's all about You, 
Yes it's all about You 
[x3] 
 
It's all about You, all about You, Jesus 

 

 


