
 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 28 OKTOBER 2018  

Prediker: Ann Voskamp

TITEL: DE WEG VAN EEN GEBROKEN LEVEN 

Bijbellezing: Romeinen 8:31-32 (NBG51)

31 Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?
32 Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons 
met Hem ook niet alle dingen schenken?oe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar 
voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?

Bijzonderheden: 

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

Een paar opmerkingen 

Wat een voorrecht om Ann Voskamp in ons midden te hebben. Wat direct opvalt is de open en 
kwetsbare manier waarop ze haar leven - temidden van gebrokenheid en lijden - met ons deelt.  

In haar boek 'Duizendmaal' dank wist Ann ons te raken met haar zoektocht naar een dankbaar 
leven. In 'Gebroken leven' kijkt ze de pijn en de gebrokenheid van het leven diep in de ogen.

Met ons stelt ze de vraag: Wat moet je met al die onuitgesproken gebrokenheid, diep vanbinnen? 
En is er een weg van gebrokenheid en lijden naar heelheid en genade?

Ann ontdekte dat je je angst en je falen niet hoeft weg te stoppen, maar dat je vrijheid kunt vinden
juist midden in je angst en je pijn - er dwars doorheen. We mogen onze gebrokenheid laten 
aanraken door het gebroken hart van Christus. 

In zowel 'Duizendmaal dank' als in 'Gebroken leven' verbindt Ann haar leven met Christus en legt 
daarbij veel nadruk op de diepere betekenissen die ze voor zichzelf mocht ontdekken in het Heilig 
Avondmaal. 

Gebrokenheid is geen einde, maar kan juist een begin zijn waaruit heelheid kan ontstaan. Juist 
vanuit de ervaring van gebrokenheid kunnen we leren geven, leren delen. leren liefhebben. Ann 

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


vertelde hoe zij door het Heilig Avondmaal geraakt werd door de dankwoorden van Jezus op het 
moment dat Hij zijn lijden in zou gaan (!) èn door het uitdelen van brood en wijn. Ze kwam tot het 
besef dat danken èn uitdelen onderdelen zijn van het volgen van Jezus. Sinds die tijd maakt ze niet 
alleen 'danklijstjes' maar ook 'uitdeellijstjes' en tekent ze een kruis op haar pols om door de 
verticale balk eraan herinnerd te worden dat alles van God komt en door de verticale balk dat wat 
we ontvangen hebben, mogen doorgeven aan anderen. 

Aan het einde van de dienst verscheen op het scherm de titel van de preek die was aangevuld met 
de eenzinnige samenvatting van de preek:

De weg van een gebroken leven
Leven met uitgestrekte armen.

Leven met uitgestrekte armen, waardoor je Jezus volgt en anderen gaat raken

Wil je meer van Ann horen en zien, google 'Ann Voskamp' en je vindt vele teksten en filmpjes. 
De volgende link toont een You Tube interview met Nederlandse ondertitels:
https://www.youtube.com/watch?v=iOKZFuU9P8Q#action=share

Ook vind je Ann’s getuigenis op Instagram met teksten en foto’s.

Aanvullende Bijbellezingen

Lukas 22
14 Toen het zover was, ging Hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. 15 Hij zei 
tegen hen: "Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn 
lijden aanbreekt. 16 Want Ik zeg jullie: Ik zal geen pesachmaal meer eten voordat het zijn 
vervulling heeft gevonden in het koninkrijk van God." 17 Hij nam een beker, sprak het dankgebed 
uit en zei: "Neem deze beker en geef hem aan elkaar door. 18 Want Ik zeg jullie: vanaf nu zal ik niet
meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is." 19 En Hij nam 
een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: "Dit is mijn lichaam dat 
voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken." 20 Zo nam hij na de 
maaltijd ook de beker, en zei: "Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond 
dat door mijn bloed gesloten wordt. 21 Maar weet wel dat degene die Mij zal uitleveren samen 
met mij aan deze tafel aanligt. 22 Want de Mensenzoon moet heengaan zoals het voor Hem 
bepaald is, maar wee de mens die hem zal uitleveren." 23 Ze vroegen zich onder elkaar af wie van 
hen zoiets zou kunnen doen.

1 Korintiërs 11
23 Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht 
waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam Hij een brood, 24 sprak het dankgebed uit, brak het 
brood en zei: "Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken." 25 Zo 
nam Hij na de maaltijd ook de beker, en Hij zei: "Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn 
bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om Mij te gedenken." 26 Dus altijd 
wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat Hij komt.

Hebreeën 4
14 Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van
God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. 15 Want de hogepriester die wij 
hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat Hij, net als wij, in elk opzicht 
op de proef is gesteld, met dit verschil dat Hij niet vervallen is tot zonde. 16 Laten we dus zonder 

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


schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben 
barmhartigheid en genade vinden.

Matteüs 5
1 Toen Hij (Jezus) de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen 
om zich heen. 2 Hij nam het woord en onderrichtte hen: 3 “Gelukkig wie nederig van hart zijn, want
voor hen is het koninkrijk van de hemel. 4 Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. 
5 Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. 6 Gelukkig wie hongeren en dorsten
naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. 7 Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen 
barmhartigheid ondervinden. 8 Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. 9 
Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 10 Gelukkig wie 
vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 11 
Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad 
betichten. 12 Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers 
vervolgden ze vóór jullie de profeten.”

Lukas 6:38
Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle 
maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie 
worden gebruikt.’ 

1 Johannes 3:16
Wat liefde is, hebben we geleerd van Hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen 
ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters.

**** 
Liederen 

Loof de Heer, o mijn ziel – Opwekking 733
Vandaag - Kinga Ban
Richt je oog nu op Jezus - Joke Buis
Lopen op het water – Opwekking 789
How great is our 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. 
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. Ann deelt in haar 'verhaal' de ontdekkingen die ze deed temidden van gebrokenheid en lijden. 
Die ontdekkingen brachten haar tot een dieper geloofsinzicht. Concreet gezegd: ze ontdekte de 
diepere betekenis van Christus’ lijden en wat Hij voor haar mag betekenen in de moeiten van het 
leven. Wat heb jij ontdekt in de gebrokenheid en het lijden van het leven? 

3. Doop en Avondmaal zijn voor velen van ons bekend. Misschien wel té bekend. Of ontdek je - net
als Ann - toch ook weer nieuwe en diepere aspecten in bijvoorbeeld het Avondmaal? Wat heb jij 
ontdekt in het Avondmaal wat nieuw voor je was en je geloof verdiept heeft? En in de doop?

4. Voor zover je iets van Ann’s getuigenis gelezen of gezien hebt, anders dan de boodschap van 
deze zondag - wat sprak je daar in aan?

5. Ann Voskamp heeft een mozaïk-schilderij met duizend kleine gebroken vierkantjes kleur. Zij 
schrijft: 'Het schilderij kent geen net patroon, alleen licht en donker die samenvloeien tot een 
subtiele verwijzing naar Jezus, hangend aan het kruis. Hij is schor van het smeken voor zichzelf, 
voor ons: “God, waarom heeft U mij verlaten?” En Hij komt tevoorschijn in de vlekjes kleur, zijn 
silhouet wordt zichtbaar in de chaos – Christus die heel deze chaos binnengaat. 
Daar is de waarheid (zie aanvullende bijbellezing uit Matteüs 5): gezegend (gelukkig) zijn degenen 
die huilen. Gezegend zijn degenen die bedroefd zijn, die treuren, die het verlies voelen van wat ze 
liefhebben – want zij zullen vastgehouden worden door de Ene die hen liefheeft. Er is een vreemd 
en pijnlijk geluk dat slechts verwonde mensen kennen – want zij zullen vastgehouden worden. En, 
bij God, wij zijn de verwonde bedelaars die smeken: wees dicht bij de gebrokenen. Red de 
verslagenen van geest.'

Gezegend wie huilen, bedroefd zijn, treuren... want ze zullen vastgehouden worden... 
Schrijf eens op waaraan je hierbij denkt en neem daarna tijd om met elkaar te delen.

6. Ann vertelde het verhaal van een monteur die vast kwam te zitten in een pinautomaat en allerlei
SOS-berichtjes naar buiten deed gaan. Maar iedereen ging eraan voorbij. De man moest heel lang 
wachten voordat er iemand wel oog had voor zijn situatie. Ann riep ons op om te letten op 'SOS-
berichten' in onze eigen omgeving om zo deel te worden van Jezus' liefdesverhaal'. 
Kun je aangeven welke 'SOS-berichten' je de afgelopen tijd tegenkwam? 

7. Ann daagde ons uit om dagelijks drie dingen van dank en van uitdelen op te schrijven en het 
teken van het kruis op je pols.  
Wat denk je ervan? Wie wil die uitdaging aangaan en waarom? 
 



8. Als je nu gevraagd wordt drie dingen van dank op te schrijven en drie van uitdelen, wat zou je 
dan opschrijven? 

9. Ann vertelde dat wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat mensen gelukkiger worden 
van danken en delen. Denk eens na over je eigen ervaringen op dit gebied en hoe jou dat gelukkig 
maakt maar ook helpt om daarmee door te gaan.

10. Kinga Ban zingt: Dit is vandaag. En het is alles wat je hebt. Morgen komt later. En gisteren is 
alweer weg. Dit is vandaag. Met z’n vreugde en zijn pijn. En je hoeft maar één ding te doen. dat is: 
er zijn.
(Hoe) lukt het jou om in het heden te leven? En wie het lukt: wat brengt dat?

*** 
Neem tijd om elkaar en elkaars gebrokenheid voor Gods troon te brengen - de troon van de 
Genadige! 

GEBEDSSUGGESTIE  

Dank Here, dat U Uw eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, en dat U 
ons met Hem alle dingen zult schenken! In Zijn naam, in Jezus’ naam. Amen.

**************************************************************************
BIJLAGE: LIEDEREN 

733 - Loof de Heer, o mijn ziel

De zon komt op, maakt de morgen wakker;  
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.
 
Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.
 
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is  zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;  
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

(Refrein)

En op die dag, als mijn kracht vermindert,  
mijn adem stokt en mijn einde komt,  
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;  
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
 
(Refrein) 2 x
 
Verheerlijk zijn heilige naam. Verheerlijk zijn heilige naam.



***
Vandaag - Kinga Ban

Gisteren is een afdruk
Van je voeten in het zand
En morgen is de aanblik
Van een eindeloos groot strand
De zee komt op wanneer ze wil
Ze wist je passen uit
En als de wind het zand bespeelt
Zie je nauwelijks meer vooruit

Refrein: 
Dit is vandaag
En het is alles wat je hebt
Morgen komt later
En gisteren is alweer weg
Dit is vandaag
Met z’n vreugde en zijn pijn
En je hoeft maar één ding te doen
dat is: er zijn
 
Als je om je heen kijkt
Maar je ziet niet wat je hoopt
En als het lijkt of je al tijden
Zonder toekomst verder loopt
Bedenk dan, als je zicht verliest:
Je loopt in Iemands zicht
De Aanwezige verlaat je niet
Want de hemel gaat nooit dicht

(Refrein)
 
En niets is moeilijker
Dan laten gaan
De toekomst, het verleden
Maar je bent al hier
Je kunt het aan
Gedragen door de Ene 

(Refrein)

*** 
Richt je oog nu op Jezus - Joke Buis

O, ziel is je hart vol van zorgen    
en duister, want 't licht is gedoofd    
Er is licht door een blik op de Redder    
en leven voor hem die gelooft    

   



Richt je oog nu op Jezus    
Zijn blik is zo zorgzaam en goed    
En wat hier op aarde belangrijk is    
Het verbleekt bij Zijn goddelijke gloed       

   
Die Jezus heeft alles gedragen    
Hij stierf en maakte mij vrij    
Hij nam al mijn zonden en lasten    
En schiep een nieuw leven in mij    

   
Door een blik op het kruis is er leven en hoop    
Is er leven voor jou en voor mij    
Zie gelovig op Hem, wordt behouden en leef    
Hij betaalde voor allen de prijs

***

789 - Lopen op het water

U leert me lopen op het water 
De oceaan is weids en diep 
U vraagt me alles los te laten 
Daar vind ik U, en ik twijfel niet.

Refrein:
En als de golven overslaan 
Dan blijf ik hopen op uw Naam 
Mijn ziel vindt rust 
Want in de storm bent u dichtbij 
Ik ben van U, en U van mij

De diepste zee is vol genade 
Uw sterke hand die houdt mij vast 
En als mijn voeten zouden falen 
Dan faalt U niet, want Uw trouw houdt stand    

Refrein:
En als de golven overslaan 
Dan blijf ik hopen op uw Naam 
Mijn ziel vindt rust 
Want in de storm bent u dichtbij 
Ik ben van U, en U van mij

Geest van God, leer mij te gaan over de golven 
In vertrouwen u te volgen, te gaan waar U mij heen leidt 
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen 
Ik vertrouw op uw genade, want ik ben in uw nabijheid (6x)  
 
Refrein:
En als de golven overslaan 



Dan blijf ik hopen op uw Naam
Mijn ziel vindt rust 
Want in de storm bent u dichtbij 
Ik ben van U, en U van mij

***
How great is our God

The splendor of a King,
Clothed in majesty
Let all the earth rejoice,
All the earth rejoice
He wraps himself in light,
And darkness tries to hide
And trembles at his voice,
And trembles at his voice

Refrein:
How great is our God, 
sing with me
How great is our God,
and all will see 
How great, How great
Is our God

Age to age he stands
And time is in His Hands
Beginning and the End, 
Beginning and the End
The Godhead, Three in one
Father, Spirit, Son
The Lion and the Lamb,
The Lion and the Lamb

(Refrein)

Name above all names
You are Worthy of all praise
and My heart will sing how great
Is our God

(Refrein)


