
 

 

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 21 OKTOBER 2018 
 

Prediker: Patrick van der Laan 

 

TITEL: LEG JE ZWAARD NEER EN PAK HET OP 
 

Bijbellezing: Johannes 18:1-11 (BGT) 

Toen Jezus al die dingen gezegd had, ging hij met zijn leerlingen naar de overkant van het Kidron-

dal. Daar was een tuin. Jezus en de leerlingen gingen die tuin in. 

Judas, de leerling die Jezus zou gaan uitleveren, kende die plaats ook. Want Jezus was daar al vaak 

met zijn leerlingen geweest. Judas kwam met een groep soldaten de tuin in. Er waren ook dienaren 

van de priesters en de farizeeën bij. Ze hadden wapens bij zich, en ze droegen fakkels en lampen. 

Jezus wist precies wat er met hem zou gaan gebeuren. Hij liep naar de mannen toe en vroeg: ‘Wie 

zoeken jullie? ’Ze antwoordden: ‘Wij zoeken Jezus uit Nazaret.’Jezus zei: ‘Ik ben het.’ Judas, de 

man die Jezus kwam uitleveren, stond erbij. Toen Jezus zei: ‘Ik ben het,’ schrokken de mannen. Ze 

deden een paar stappen achteruit en vielen op de grond. 

Opnieuw vroeg Jezus aan hen: ‘Wie zoeken jullie?’ Ze zeiden: ‘Jezus uit Nazaret.’ Jezus zei: ‘Ik 

ben het. Dat zei ik jullie al. Als jullie mij zoeken, laat mijn leerlingen dan gaan.’ 

Zo moest het gaan. Want Jezus had zelf gezegd: ‘God, ik heb alle mensen gered die u aan mij 

gegeven hebt.’ 

Toen pakte Simon Petrus het zwaard dat hij bij zich had. Hij sloeg daarmee het rechteroor af van 

Malchus, de knecht van de hogepriester. Maar Jezus zei tegen Petrus: ‘Doe je zwaard weg. 

 

Bijzonderheden 
Maandagavond 22 oktober start de Huwelijkscursus. Maandagavond 29 oktober is er een 

doopstudie. Zondagavond 4 november starten de jongerenhuiskringen op de campus van de 

Bennebroekerweg. 

Zondag 28 oktober is Ann Voskamp uit Canada gastspreekster. Ann heeft een wereldwijde 

bediening in het bemoedigen van mensen die gebroken zijn en lijden. Wie zou jij kunnen 

uitnodigen? Misschien ken je ook iemand die geen Nederlands verstaat, maar wel Engels, die graag 

naar Ann komt luisteren. Voor meer over Ann Voskamp zie: https://annvoskamp.com en 

https://www.youtube.com/watch?v=iOKZFuU9P8Q#action=share. 

 

Een paar opmerkingen 
De preek had eigenlijk 2 kernwoorden; overgave en verantwoordelijkheid. Deze twee gaan hand 

in hand. Leg je zwaard neer en pak het op gaat dus over ons eigen zwaard neerleggen in de strijd die 

wij niet kunnen winnen om vervolgens Gods zwaard (de Bijbel) op te pakken en de strijd te kunnen 

aangaan. Het start met overgave aan Jezus om de verantwoordelijkheid te kunnen nemen om met 

https://meerkerk.us2.list-manage.com/track/click?u=7e62bc43f6d7a76c2aa502030&id=baf3808280&e=ad0e9227ca
https://annvoskamp.com/
https://www.youtube.com/watch?v=iOKZFuU9P8Q#action=share


 

 

hulp van Zijn woorden stand te kunnen houden in de wetenschap dat Hij de IK BEN is, die ER ZAL 

ZIJN. 

 

Aanvullende Bijbellezingen 

1 Petrus 5: 6 

Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt. (HSV) 

 

Efeze 6: 17 
Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden. (NBV) 

 

Johannes 17: 17 
Heilig hen door uw waarheid; Uw woord is de waarheid. (NBV) 

 

Spreuken 3: 5, 6 

Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je 

doet, dan baant hij voor jou de weg. (NBV) 

 

Jezus als voorbeeld van overgave: 

Lucas 22: 42 

Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt 

gebeuren.’ (NBV) 

 

Hebr: 5: 8 

Hoewel hij zijn Zoon was, heeft hij moeten lijden, en zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd. (NBV) 

 

Fil. 2: 6-8 

Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. 

Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft 

hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. (NBV) 

 

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

LIEDEREN 

Samen in de naam van Jezus (Opwekking 167) 

Een parel in Gods hand (versie Ronduit Praise Band) 

De Here zegent jou (Kinder-Opwekking 185) 

Al wat ik ben (Opwekking 697) 

Hij alleen (Kinder-Opwekking 139) 

Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus 

Zo stevig als wat (Marcel Zimmer) 

God heeft een plan (Kinder-Opwekking 233) 

Samen (Elly & Rikkert) 

 

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. Hoe zou jij ‘overgeven aan God’ in eigen woorden aan iemand anders uitleggen? Laat iedereen 

hier eerst zelf enkele minuten over nadenken en opschrijven en wissel dan aan elkaar uit wat jouw 

uitleg is en bespreek de verschillen en overeenkomsten met elkaar. 

 

3. Bespreek met elkaar hoe overgave aan God je – in principe - kan helpen in moeilijke situaties 

waarin je het liefste zelf – in figuurlijke zin - het zwaard wilt oppakken (NB: je bespreekt hier met 

elkaar hoe overgave in theorie kan werken)? Het kan helpen alle ideeën en gedachten op te 

schrijven. 

 

4. Wissel vervolgens uit je eigen leven voorbeelden uit, waarin je de in de vorige vraag genoemde 

ideeën en gedachten in de praktijk hebt kunnen brengen en wat dat voor je betekende. 

 

5. Iedereen herkent vast wel dat het moeilijk is om je aan de Heer over te geven. Waarom vinden 

wij dat zo moeilijk? Waarom zou je je niet overgeven?  

 

6. Zijn er concrete voorbeelden uit je eigen leven waarin je de ideeën en gedachten uit vraag 3 had 

kunnen gebruiken, maar niet gebruikt hebt? Wat maakte dat het voor jou lastig, onmogelijk was je 

destijds aan God over te geven? Wat zou je kunnen helpen je in een volgende situatie wél aan God 

over te geven? 

 

7. Is er een onderwerp in je leven waarin de Heer je vraagt dat aan Hem over te geven? 

 

8. In de preek ging het over overgave en tegelijk actie ondernemen door Gods woord als je zwaard 

op te pakken om daarmee te strijden. Dit lijkt tegenstrijdig: loslaten én toch actie ondernemen. Leg 

aan elkaar uit, waarom dit geen tegenstelling is. 

 

9. Hoe kun jij het “zwaard” oppakken en toch leven in overgave aan de Heer? 

 

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

GEBEDSSUGGESTIE 

 

Bid voor elkaar dat we ons van dag tot dag opnieuw aan de Heer zullen durven overgeven en dat we 

Zijn Woord zullen oppakken om Zijn strijd te voeren. 

 

Kijk naar de volgende video (NB: de songtekst is in het Engels) over overgave: 

https://www.youtube.com/watch?v=N8WK9HmF53w 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=N8WK9HmF53w


 

 

BIJLAGE: LIEDEREN 

 

Samen in de naam van Jezus – Opwekking 167 

Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, 

want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan 

Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer 

Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer 

 

Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is 

En zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis 

't Werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt, 

en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt 

 

Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar 

Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar 

Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer 

't Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer! 

 

Een parel in Gods hand - versie Ronduit Praise Band 

Refrein: 

Weet je dat de Vader je kent 

Weet je dat je van waarde bent 

Weet je dat je een parel bent 

Een parel in Gods hand, 

Een parel in Gods hand 

 

Ieder mens wordt geoordeeld  Op de school, op het werk 

Op de weegschaal die aangeeft Of je zwak bent of sterk 

Hoe de mensen ook meten Met diploma's of geld 

Er is altijd Iemand Voor wie iets anders telt 

 

(Refrein) 2 x 

 

De Here zegent jou- Kinder-Opwekking 185 

De Here zegent jou En Hij beschermt jou, 

Hij schijnt Zijn licht over jouw leven 

Hij zal genadig zijn En heel dicht bij je zijn, 

Hij zal Zijn vrede aan jou geven 

 

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 

 

Hij alleen - Kinder-Opwekking 139 

De God van Abraham, Isaäk en Jacob, 

de God van Adam en Eva, 

van Jozua en Job. 

De God van David, Elia en Mozes, 

de God van Esther en Jozef 

daar vertrouw ik op! 

 

Refrein: 

Want Hij alleen (Hij alleen) 

en niemand anders (niemand anders) 

Hij alleen (Hij alleen) 

is de ware God! 

 

Hij heeft de hemel en aarde geschapen 

en zijn volk uit de slavernij bevrijd. 

Hij heeft geantwoord met vuur uit de hemel 

en gaf zijn Zoon als verlosser voor mij. 

 

(Refrein) 

 

Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus 
Refrein: 

Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus 

Ik wil meer en meer gaan lijken op Hem 

Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus 

Ik wil meer gaan lijken op Hem 

 

In alles wat ik ben en alles wat ik doe 

Wil ik zijn zoals Jezus dat wil 

Dus ook op elk moment en niet zo ‘af en toe' 

Want dat maakt een heel groot verschil 

 

(Refrein) 

 

Ik wil graag dat de mensen Jezus in mij zien 

Omdat ik een getuige wil zijn 

Al ben ik nog wat jong, nou en! en bovendien 

Is voor Jezus niemand te klein 



 

 

(Refrein) 

 

Toch merk ik telkens weer dat ik het zelf niet kan 

Daarom geeft God zijn Heilige Geest 

Hij helpt mij meer en meer te leven naar Gods plan 

Zonder Hem was ik nergens geweest 

 

(Refrein) 

 

Zo stevig als wat - Marcel Zimmer 

Refrein: 

Wie in alles op de Heer vertrouwt 

Is als de berg waarop Jeruzalem is gebouwd 

Die wiebelt niet en blijft voor eeuwig staan 

Zo stevig als wat, daar kun je van op aan (2x) 

 

Zoals Jeruzalem door bergen wordt omgeven 

Zo is de Heer altijd om je heen 

En ook al denk je soms: waar is Hij nou gebleven? 

Hij laat je nooit, nee, nooit alleen! 

 

(Refrein) 

 

Ben je in heel je doen en laten altijd eerlijk 

Dan maak je God zo ontzettend blij 

Hij geeft je vrede en geluk, is dat niet heerlijk? 

Wie van Hem houdt, die zegent Hij! 

 

(Refrein) 

 

God heeft een plan - Kinder-Opwekking 233 

God heeft een plan met je leven, je bent hier met een doel. 

Geloof het diep van binnen, 't is meer dan een gevoel. 

 

Hij doet meer dan je kan bidden, Hij is groter dan je denkt. 

Ik weet dat Hij je helpt, ik weet dat Hij je kent. 

 

Dus stap uit je boot, durf op water te lopen. 

Vraag God om hulp en de hemel gaat open. 

Wees maar niet bang, Hij is altijd bij jou. 

In de storm, in de strijd, in een moeilijke tijd: 

God is trouw. 

 

Halleluja, halleluja. 

Halleluja, halleluja. 

(2x) 

 

Samen - Elly & Rikkert 

Kijk daar, een metselaar - Hij bouwt een huis van steen 

Alle stenen netjes naast elkaar - Een huis voor iedereen 

Eén voor één, steen voor steen - Muren, deuren en ramen 

Eén voor één, steen voor steen - Niet alleen, maar 



 

 

 

Samen vormen zij een huis - Samen, muren, deuren en ramen 

Samen vormen zij een huis - Samen 

 

De Heer bouwt ook Zijn huis - Daar zijn wij de stenen van 

ieder heeft z'n plekje in dat huis - Dat God er wonen kan 

Eén voor één, steen voor steen - Muren, deuren en ramen 

Eén voor één, steen voor steen - Niet alleen, maar 

 

Samen zijn wij het huis van de Heer - Samen, zoveel verschillende namen 

Samen zijn wij het huis van de Heer - Samen 

 

Samen zijn wij het huis van de Heer - Samen, zoveel verschillende namen 

Samen zijn wij het huis van de Heer - Samen 

Amen 

 

 


