
 

 

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 18 NOVEMBER 2018 

 
Prediker: Jurjen ten Brinke 

 

TITEL: VRIJHEID DOOR GEHOORZAAMHEID 

 

Bijbellezing: Psalm 119:33-48 (NBV) 
33 Wijs mij, HEER, de weg van uw wetten, dan volg ik die tot het einde toe. 34 Geef mij inzicht, en 
ik zal uw wet volgen, hem onderhouden met heel mijn hart. 35 Laat mij het pad gaan van uw 
geboden, dat is mij het liefst. 36 Neig mijn hart naar uw richtlijnen en niet naar winstbejag. 37 
Houd mijn ogen af van wat leeg is, laat mij uw  wegen gaan, en leven. 38 Kom uw belofte aan uw 
dienaar na, dan zal ik van ontzag voor U vervuld zijn. 39 Houd spot van mij af: die beangstigt mij, 
maar uw voorschriften maken mij gelukkig. 40 Hoe verlang ik naar uw regels, doe mij leven in uw 
gerechtigheid. 41 Laat mij, HEER, uw trouw ervaren, red mij, zoals U hebt beloofd. 42 Dan kan ik 
antwoorden wie mij bespot, want ik vertrouw op uw woord. 43 Neem de waarheid nooit weg uit 
mijn mond, in uw voorschriften stel ik mijn hoop. 44 Ik zal mij houden aan uw wet, voor eeuwig en 
altijd. 45 Laat mij voortgaan op een ruime weg, want steeds zoek ik uw regels. 46 Dan kan ik zelfs 
voor koningen getuigen van uw richtlijnen, zonder schaamte. 47 Ik verheug mij in uw geboden, ik 
heb ze lief. 48 Ik reikhals naar uw geboden, ik heb ze lief. Uw wetten blijf ik overdenken. 
 

Bijzonderheden 
Maandagavond 19 november: slotavond van de cursussen, deze keer Alpha-, Beta- en 
Huwelijkscursus. Dit is een uitgelezen kans om te zien wat God door deze cursussen doet en een 
mooie gelegenheid om vrienden en bekenden voor uit te nodigen. 
 
Zondag 25 november: Viering aankoop Meerkerkcampus en afsluiting van de financiële actie, 
Ledenbevestiging met Avondmaal, aandacht voor Trea Kolk die 25 jaar in dienst is van De 
Meerkerk. 
 
De hele maand november: boeken van Ann Voskamp beschikbaar om te kopen. Mooi voor jezelf, 
maar ook voor anderen, zomaar of als cadeau voor verjaardag en straks voor Sinterklaas of Kerst. 
 
Een paar opmerkingen 
Vrijheid is een lastig begrip. Misschien denk je dat dat je voor je gevoel pas een vrij mens kunt zijn 
als je leeft zonder geboden en regels. We vinden het onplezierig als een ander gezag over ons 

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


 

 

heeft. We bepalen immers zelf wel wat goed of kwaad voor ons is. Maar om de blijdschap van God 
te ontvangen en te groeien in Zijn liefde hebben de wet van God nodig. 
 
Jurjen ten Brinke maakte in zijn overdenking twee punten: (1) Je bent naïef als je denkt dat alleen 
jij gezag over jezelf hebt en (2) pas onder Gods gezag verander je van binnenuit. 
 
1. Je bent naïef als je denkt dat alleen jij gezag over jezelf hebt. 
De Bijbel laat zien dat als je niet God dient, je iets anders vereert. Wanneer je voor rijkdom leeft, 
ben je een slaaf van rijkdom. Als je voor een goede moraal leeft, ben je slaaf van de wet. Als je 
leeft om anderen een plezier te doen, ben je slaaf van de mensen die je wilt plezieren. Er zijn dus 
uiteindelijk maar twee mogelijkheden. Je plaatst je onder het gezag van de ware God (en doet 
daarin ook de dingen die je wilt doen, zoals werk of sport) of onder het gezag van een afgod. 
 
Het gaat nog verder: vrijheid is dat je de beperkingen vindt die bij je eigen ‘ik’ aansluiten. Stel dat 
je een aquarium met goudvissen krijgt. En stel dat je het zielig vindt dat ze telkens maar rondjes 
zwemmen in die bak. Jij geeft ze vrijheid en leegt je bak op een mooi kleedje in de woonkamer. 
Maar na een tijdje liggen ze doodstil op het vloerkleed… Waarom ervaren die vissen buiten hun 
kleine glasbak geen vrijheid? Omdat het dwars tegen hun natuur in gaat; ze zijn hun vrijheid 
kwijtgeraakt! Zo is het ook met ons. We zijn gemaakt om God te dienen. Pas als God het centrum 
van je leven is, valt de macht van afgoden weg. ‘Mijn geboden zijn jouw water, goudvis’, zegt God. 
‘Alleen als je in dat water blijft, ben je vrij.’ 
 
2. Pas onder Gods gezag verander je van binnenuit 
Je kunt onder Gods gezag komen zonder van Hem te houden. Misschien wil je God gunstig 
stemmen of jezelf goed voelen. Je houdt je dan aan Gods geboden met angst als motivatie. Maar 
wat niet kan, is God liefhebben zonder onder Zijn gezag te komen. Dit houdt in dat je ook het 
gezag van de Bijbel accepteert, Gods liefdesbrief aan ons. Ook als je vindt dat sommige gedeelten 
uit de tijd zijn. 
 
De (post)moderne mens vindt de Bijbel misschien best interessant, maar kan beslist niet alles 
accepteren wat dat oude boek zegt. Maar: zo’n standpunt maakt je al snel slaaf van je eigen 
cultuur. Wees daarom voorzichtig met uit de Bijbel te selecteren wat jouw generatie acceptabel 
vindt. Later zal blijken dat ook jouw selectie tijd- en cultuurgebonden was. 
 
Op het moment dat je het gezag van de Bijbel toelaat, ben jij het niet alleen die de Bijbel 
bestudeert, maar mag de Bijbel jou bestuderen door kritische vragen terug te stellen: ‘Waarom wil 
God dit of dat in deze tekst tegen mij zeggen en hoe maak ik dat concreet in mijn leven?’.  Zo is 
onze gehoorzaamheid niet een manier om Gods liefde te verdienen. Die liefde gaf Hij toen we het 
niet verdienden in Jezus Christus, de voleinder van het geloof. Maar als je ervaart en gelooft dat je 
in Jezus bent geaccepteerd, ook als je niet aan Gods wet voldoet, dan mag jouw gehoorzaamheid 
een liefdesbrief worden voor Hem. 
 
Aanvullende Bijbellezingen 
 
Johannes 14:23 
‘Wie Mij liefheeft, zal zich aan Mijn woorden houden. Mijn Vader zal hem liefhebben en Mijn Vader 
en Ik zullen naar hem toegaan en wij zullen bij hem wonen.’ 
 
 



 

 

Hebreeën 12:1-2 
Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, 
waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die 
voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons 
geloof: denkend aan de vreugde die voor Hem in het verschiet lag, liet Hij zich niet afschrikken door 
de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. 
 
************************************************************************** 
LIEDEREN 
 
720 - God maakt vrij 
520 - Wees mijn verlangen 
755 - Bewerk ons hart 
582 - Jezus, alles geef ik U 
558 - Wij zijn als adem 

 

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. Lees - iedereen voor zichzelf - Psalm 119:33-48 en onderstreep wat je daarin aanspreekt. Deel in 
de groep één woord dat er voor jou uitsprong en licht toe waarom juist dit woord. 
 
3. In hoeverre heb je moeite met regels en geboden en waarom? In welke mate kun je je vinden in 
de liefde van de psalmist voor Gods wet? 
 
4. Iedereen vereert wel iets en er zijn talloze dingen die gezag kunnen hebben in jouw leven. Heeft 
God het ultieme gezag in jouw leven? Wat houdt dat in volgens jou? Zijn er andere dingen die 
gezag hebben in jouw leven? 
 
5. In Johannes 14:23 staat: “Als je van Mij houdt, zul je Mij gehoorzamen”. Waarom is die volgorde 
zo belangrijk? Wat motiveert jou om God te gehoorzamen? Wat doet het met je als je faalt in 



 

 

gehoorzaamheid aan God? 
 
6. In onze cultuur heerst de opvatting dat sommige gedeelten uit de Bijbel uit de tijd zijn. Welk 
gezag heeft de Bijbel in jouw leven en waarom? 
 
7. Ben je het er mee eens dat je voorzichtig moet zijn met het selecteren uit de Bijbel wat alleen 
jouw generatie acceptabel vindt? Kun je een persoonlijk voorbeeld noemen van het risico van zo 
selectief met de Bijbel omgaan? 
 
8. Volgende week is het ledenbevestiging. Voor de niet- en aspirant-leden op de kring: Denk je wel 
eens na om je toe te wijden aan de gemeente van Christus d.m.v. lidmaatschap? Kan dit voor jou 
een stap zijn in gehoorzaamheid? 
 
9. Jurjen zei dat je de Bijbel eigenlijk pas goed kunt bestuderen als de Bijbel jou bestudeert. Dit kan 
door de vraag te stellen: “Waarom wil God dit of dat in deze tekst tegen mij zeggen en hoe kan ik 
dat concreet maken in mijn leven?”. Deel een recente ervaring hoe God tot je heeft gesproken 
door Zijn Woord. Hoe kan de kring je helpen om te groeien in gehoorzaamheid? 
 
************************************************************************** 
GEBEDSSUGGESTIE 

 
Heer, we danken U dat U de voleinder bent van ons geloof. In U zijn we volledig geaccepteerd, ook 
als we tekortschieten en niet aan Uw wet kunnen voldoen. Het is ons gebed dat we de vrijheid 
mogen proeven van de gehoorzaamheid aan Uw geboden. Niet om Uw liefde te verdienen, maar 
uit dankbaarheid voor de liefde die U ons heeft betoond in Jezus Christus. Mag onze 
gehoorzaamheid, hoe gebrekkig ook, U vreugde brengen zoals Uw gehoorzaamheid tot aan de 
dood en Uw opstanding uit de dood ons de ultieme vreugde heeft geschonken. In Zijn naam bidden 
wij dit. Amen. 
 
************************************************************************** 
BIJLAGE: LIEDEREN 
 

720 - God maakt vrij 

In de naam van de Vader, 
in de naam van de Zoon, 
in de naam van de Geest voor Uw troon, 
zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam. 
U geeft ons genade, U roepen wij aan. 
(2x) 

 

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt 
eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt 
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee. 
Heel de wereld ziet het: 

 

God maakt vrij, God maakt vrij 
in die hoop leven wij. 

 

In de naam van de Vader, 
in de naam van de Zoon, 



 

 

in de naam van de Geest voor Uw troon, 
zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam. 
U geeft ons genade, U roepen wij aan. 

 

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt 
eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt 
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee. 
Heel de wereld ziet het: 

 

Refrein: 
God maakt vrij, God maakt vrij 
in die hoop leven wij. 
Ons verdriet wordt een lied. 
God maakt vrij, God maakt vrij 
 

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt 
eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt 
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee. 
Heel de wereld ziet het, ja de wereld ziet het: 

 

(Refrein) 

 

God maakt vrij, God maakt vrij 
God maakt vrij, God maakt vrij 
 

520 - Wees mijn verlangen 

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, 
leer mij U kennen in vreugde en smart 
Laat mijn gedachten op U zijn gericht 
wakend of slapend, vervuld van uw licht 

 
Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer, 
dat ik in U blijf en U in mij Heer, 
U als mijn Vader en ik als uw kind 
dat in uw armen geborgenheid vindt 

 
Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd, 
maak mij tot machtige daden bereid 
Wees als een burcht, als een toren van kracht, 
wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht 

 
Wat baat mij rijkdom of eer van een mens: 
bij U te wonen is al wat ik wens, 
met als beloning dat ik op U lijk 
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk 

 
Hemelse Koning, die het kwaad overwon, 
als ik daar kom in het licht van uw zon, 
stralend van vreugde, getooid als een bruid, 
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit 
Stralend van vreugde, getooid als een bruid, 
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit 



 

 

 
 

755 - Bewerk ons hart 

Bewerk ons hart, o God, 
Maak het goede grond. 
Help ons te ontvangen 
wat U spreekt tot ons. 
Plant Uw Woord diep in ons hart; 
geef het rijke vrucht. 
Leid ons in Uw waarheid, Heer; 
geef dat twijfel vlucht. 

 

Refrein: 
Laat ons zien; laat ons Christus zien. 
Laat Uw glorie ons beschijnen 
als Uw Woord gepredikt wordt. 
En laat ieder hart belijden: 
Hij is Heer! 

 

Uw Woord is levend licht 
voor ons verduisterd hart; 
draagt ons door verleiding heen, 
wijst ons steeds Uw pad. 
Uw Woord is brood voor onze ziel, 
vrijheid voor de slaaf; 
geeft ons wijsheid, voedt ons op. 
Heer, spreek tot ons vandaag. 

 

(Refrein) 

 

Bridge 4x: 
Waar zouden wij gaan, Heer? 
Waar zouden wij gaan? 
U hebt de woorden van eeuwig leven. 
 
(Refrein) 
 
582 - Jezus, alles geef ik U 

Jezus, alles geef ik U,      ) 
wat ik ben en heb            )  2x 
en wat ik ooit zal zijn      ) 

 
Al mijn hoop,               ) 
mijn plannen en mijn tijd    ) 
leg ik in uw hand,       )  2x 
vertrouw ze aan U toe        ) 

 
Door uw wil te doen,         ) 
leer ik om vrij te zijn      )  2x 

 
Jezus, alles geef ik U, 
wat ik ben en heb  



 

 

en wat ik ooit zal zij 
 
558 - Wij zijn als adem 

Wij zijn als adem, U was er altijd, 
Heer van de eeuwen, God van de tijd 
Wij zijn hier even, U bent voor eeuwig, 
heersend met liefde en majesteit 

 
Refrein: 
Heilig, heilig, Heer God almachtig, 
waardig is het Lam op de troon 
Hoogste eer, aanbidding en glorie 
voor uw grote naam, voor uw grote naam 

 
Wij zijn gebroken, U bent de Maker, 
Jezus, Verlosser, die ons bevrijdt 
U bent ons lied, Heer, wij zullen zingen, 
juichen voor eeuwig in heerlijkheid 
 
(Refrein 2x)  
Voor uw grote naam 
 

 


