
 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 14 OKTOBER 2018  

Prediker: Wigle Tamboer

TITEL: AAN ALLE HEILIGEN... 

Bijbellezing: Filippenzen 1:1-6 (NBV)

1 Van Paulus en Timoteüs, dienaren van Christus Jezus. Aan alle heiligen in Filippi die één zijn 
in Christus Jezus, en aan hun opzieners en dienaren. 2 Genade zij u en vrede van God, onze 
Vader, en van de Heer Jezus Christus.
3 Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk, 4 telkens wanneer ik voor u allen bid. Dat doe ik 
vol vreugde, 5 omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van 
het Evangelie. 6 Ik ben ervan overtuigd dat Hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal 
voltooien op de dag van Christus Jezus.

Bijzonderheden: 

Maandagavond 22 oktober start de Huwelijks Cursus. Maandagavond 29 oktober doopstudie. 
Zondagavond 4 november is de start van de jongerenhuiskringen op de B’weg campus. 

Een paar opmerkingen 

Vorige week zondag sprak Dirk Jongkind over wat Paulus meemaakte in de gevangenis en hoe de 
liefde en zorg en vooral het gebed van de Filippenzen hem bemoedigd en gesterkt heeft.

Deze zondag sprak Wigle Tamboer over 'alle heiligen' in Filippi. Hij gaf een korte uitleg over het 
woord 'heilige' en refereerde onder andere aan het recente 18+ weekend van onze 
jongvolwassenen die samen nadachten over: God is heilig, jij bent heilig, de kerk is heilig – zie 
www.meerkerk.nl/media/videos/ voor het interview met 18-plussers Eveline en Benjamin.

Tot nu toe hebben we in onze serie over de Filippenzen vooral kennis gemaakt met Lydia. Maar 
vanuit Handelingen 16 weten we van het slavenmeisje en de cipier.

Wat bijzonder is, is dat de schrijver Lukas in zijn verslaglegging met deze drie personen als het ware
het volle spectrum van 'alle heiligen' schetst:

Lydia - een Aziatische zakenvrouw aan de bovenkant van de samenleving

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


Een jonge slavin - een Grieks meisje aan onderkant van de samenleving (ze was bovendien dubbel 
eigenaar van een ander: van haar aardse slaveneigenaars én van satan).
 
De gevangenbewaarder - een Romeinse staatsambtenaar - in de middenklasse van de 
samenleving.

Je zou kunnen zeggen dat Lukas bewust het volle spectrum van Filippi wil schetsen (en daarmee 
ook van de eerste gemeente in Europa), zowel etnisch als maatschappelijk.

Daarmee schetst hij dat het Evangelie inderdaad is voor 'alle volken' (alle ethné - Matteüs 28:18-
20!

Maar dat niet alleen! Het Evangelie is niet alleen vóór allen, maar ook dóór allen!! Want zo lezen 
we in Filippenzen 1: ze hebben allen bijgedragen aan de verkondiging van het Evangelie! En dat 
vanaf de eerste dag!

Paulus noemt deze bijdrage aan de verkondiging van het Evangelie 'het goede werk' dat God in hen
allen begonnen is en uit alles wat hij hierover zegt, blijkt dat dit een hoge roeping is van elke 
heilige, van elke gelovige. 

Johann Gerhard Oncken, de stichter van het Baptisme op het vaste land van Europa sprak over 
deze hoge roeping als 'Elke Baptist een evangelist'.

William Booth, de stichter van het Leger de Heils zei het zelfde in zijn beroemde 'We zijn gered om 
te redden.'

Wigle legde ons de vraag voor: zijn we ons als gelovigen bewust dat ook een ieder van ons deze 
hoge roeping als evangelist heeft? Want ook wij zijn deel van 'alle heiligen'. Een ieder van ons is 
immers  deel van het volle spectrum van alle volken, ongeacht wie we zijn en waar we vandaan 
komen.

Aanvullende Bijbellezingen 

Uit Handelingen 16 – NBV (NB Markeer wat jou met name opvalt - komt terug in de vragen)

14 Een van onze toehoorsters was een vrouw uit Tyatira die in purperstoffen handelde; ze heette 
Lydia en vereerde God. De Heer opende haar hart voor de woorden van Paulus.15 Nadat zij en 
haar huisgenoten waren gedoopt, nodigde ze ons uit met de woorden: “Als u ervan overtuigd bent 
dat ik in de Heer geloof, neem dan bij mij uw intrek.” Ze drong er bij ons sterk op aan.

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 dat zelfde moment ging de geest uit haar weg.

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.

Matteüs 28:18-20 - NBV
18 Jezus kwam op hen toe en zei: “Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 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, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie 
opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van 
deze wereld.”

1 Petrus 2: 9,10 - BGT
9 Jullie zijn door God uitgekozen, en jullie horen bij Hem. Nu zijn jullie een heilig volk, een volk van 
priesters. God heeft jullie uit de duisternis geroepen om te leven in zijn schitterende licht. Nu 
kunnen jullie iedereen vertellen over de grote wonderen van God.
10 Ooit waren jullie niet eens een volk. Nu zijn jullie het volk van God. Ooit was er niemand die 
voor jullie zorgde. Nu zorgt God voor jullie.

Lukas 12:8-9 - BGT
8 “Luister naar mijn woorden: Jullie moeten aan de mensen vertellen dat je bij Mij hoort. Dan zal Ik
ook tegen de engelen van God zeggen dat jullie bij Mij horen. 9 Maar stel dat jullie tegen de 
mensen zeggen: ‘Ik ken Jezus niet.’ Dan zal Ik ook tegen de engelen zeggen dat Ik jullie niet ken.”

Openbaring 7:9-10 - HSV
9 Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken 
en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun 
hand. 10 En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van 
het Lam!

**** 
Liederen 

654 - Dank U voor deze nieuwe dag
689 - Spreek, o Heer
598 - Machtige Heer, grote Verlosser
557 - Laat uw glorie zien
618 - Jezus, hoop van de volken

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. 
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. 'Alle heiligen'... Wat betekent het dat je een 'heilige' bent? Hoe inspireert en motiveert dit je in 
je gebedsleven? En in het leven van alle dag, in je denken, je spreken en in je doen en laten? 

3. 'Alle heiligen'... Weet jij je ten volle deel van dit 'alle'? Of zijn er dingen waardoor je je (soms?) 
minder deel van dit 'alle' voelt? Licht dit toe. Hoe kun je elkaar helpen dat een ieder zich ten volle 
deel weet van dit 'alle'?

4. 'Elke Baptist een evangelist' en 'We zijn gered om te redden' zijn krachtige woorden om over na 
te denken en mee te nemen in je leven. Kun je iets delen hoe deze woorden voor jou persoonlijk 
leven en wat dat uitwerkt in je dagelijks bestaan? 
(Met ervaringen kunnen we elkaar bemoedigen en versterken, maar het hoeven heus niet allemaal
'succesverhalen' te zijn.) 

5. Citaat uit de preek: “Ik bid elke morgen voor mooie ontmoetingen waarin ik die dag iets voor 
een ander kan betekenen en waar ik gepast iets kan vertellen over wie Jezus voor mij is en ook wil 
zijn voor die ander.” Hoe kun je als kring elkaar in deze dagelijkse levenshouding stimuleren en 
motiveren? (zie ook het lied: Dank U voor deze nieuwe dag, die ik van U ontvangen mag, Heer wat 
een zegen, elke dag opnieuw… — elke dag opnieuw kansen voor het Evangelie…)

6. Paulus noemt in zijn dankzegging aan de Filippenzen hun trouwe bijdrage aan de 
evangelieverspreiding vanaf de eerste dag. Dag één, net bekeerd, en direct al bijdragen aan de 
evangelieverkondiging. En dat volhouden (trouwe bijdrage). Enthousiasme zal een rol spelen, 
gevoed door de betekenis van de bekering op je eigen leven. Welke gedachten komen daarbij in je 
op naar aanleiding van je eigen bekering en de gevolgen die het had op jouw leven?



7. Ondanks dat het Evangelie het beste is wat een mens kan overkomen - Evangelie betekent niet 
voor niets Blijde boodschap - , is het lang altijd gemakkelijk om het met anderen te delen. In 
Filippenzen 1:6 lezen we dat Paulus ervan overtuigd is dat 'Hij (God) die dit goede werk bij u 
begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus.' Deze zin houdt in dat God aan het 
begin staat en het goede werk zal voltooien. Ben je je hiervan bewust en neem je dat in je 
gedachten en gebeden mee als je probeert iemand over God/Jezus en jouw leven met Hen te 
vertellen? Kun je daar wat over zeggen?

8. Welk getuigenis van jou zou jij mensen die je ontmoet graag meegeven? En waarom juist dit?

9. In Handelingen 16 lazen we over Lydia, de Griekse slavin en de gevangenbewaarder. Wat heb jij 
onderstreept? Deel waarom die woorden jou opvielen/aanspraken. Wat leer je hiervan? (over God,
over mensen, over ...)

***
NB Zondag 28 oktober hebben we Ann Voskamp uit Canada als 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 

**************************************************************************
GEBEDSSUGGESTIE  (Naar 1 Petrus 2) 

Dank U, Heer, dat U een ieder van ons hebt uitgekozen en we nu bij U horen. En waar we ons niet 
heilig voelen of we ons niet heilig gedragen hebben, vragen we om vergeving en danken we U dat 
we ons door uw vergevende genade een heilig volk mogen weten, een volk van priesters. Dank dat 
U ons heeft geroepen om te leven in uw licht, uw schitterende licht. Help ons deze boodschap niet 
voor onszelf te houden, maar te delen waar dat maar kan. Dank dat U de God van nabij bent die 
meegaat op de weg die we gaan. 

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

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


BIJLAGE: LIEDEREN 

654 - Dank U voor deze nieuwe dag

Dank U voor deze nieuwe dag 
die ik van U ontvangen mag 
Heer wat een zegen, elke dag opnieuw 
U geeft uw liefde telkens weer 
en uw genade keer op keer 
iedere morgen, elke dag opnieuw

U geeft mij vrede die de wereld niet geeft 
U geeft mij blijdschap door uw Heilige Geest

Refrein:
Ja, de blijdschap die U mij geeft 
is meer dan de vreugde die de wereld geeft 
als de zon schijnt en in de donkere nacht 
de vreugde van U is mijn kracht 
de vreugde van U is mijn kracht

***
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

***
598 - Machtige Heer, grote Verlosser

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

***
557 - Laat uw glorie zien

Laat uw glorie zien
aan heel de wereld om ons heen 
als wij samen U aanbidden
dan maakt U ons één
Laat uw glorie zien, 
laat alle blijdschap die U brengt 
een getuigenis van hoop zijn 
voor wie U niet kent
Refrein:
Als wij samen U aanbidden
en vol eerbied voor U staan, 
daalt uw Geest neer in ons midden 
raak ons allen aan
Als wij Jezus' naam belijden
als de enige die redt



Toon uw majesteit en glorie,
dat is ons gebed
 
Laat uw glorie zien,
dat heel de wereld horen mag
het lied van Jezus en het kruis 
waar Hij ons redding bracht
Laat uw glorie zien
aan wie gebroken is en moe, 
dat zij horen hoe U liefdevol 
hun namen roept

*** 
618 - Jezus, hoop van de volken

Jezus, hoop van de volken, 
Jezus, trooster in elk verdriet
U bent de bron van hoop die God ons geeft
Jezus, licht in het duister, 
Jezus, waarheid die overwint
U bent de bron van licht die in ons leeft

U overwon in elke nood, 
U brak de banden van de dood

Refrein:
U bent de hoop in ons bestaan
U bent de rots waarop wij staan
U bent het licht waardoor de wereld God kan zien
U won van de dood, droeg onze pijn
Nu mogen wij dicht bij U zijn
Jezus de hoop, levend in ieder die gelooft
Heer, ik geloof


