
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 11 NOVEMBER 2018  

Prediker: Wigle Tamboer

TITEL: STEL UW VERTROUWEN OP DE HEER JEZUS!  

Bijbellezing: Handelingen 16:25-34 (GNB) 
(NB. Noteer bij het lezen wat jou aan bijzonderheden opvalt in deze lezing. Dat komt terug bij de vragen.)

25 Omstreeks middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en ook zongen zij, tot eer van 
God. De andere gevangenen luisterden toe. 26 Plotseling voelden ze de aarde schokken, zo hevig, 
dat de gevangenis op haar grondvesten schudde. Meteen sprongen alle deuren open en vielen de 
boeien van alle gevangenen af. 27 De cipier werd wakker en zag de deuren van de gevangenis 
openstaan. Hij trok zijn zwaard om zelfmoord te plegen, want hij was in de veronderstelling dat de 
gevangenen ontvlucht waren. 28 Maar Paulus riep luid: “Sla de hand niet aan uzelf! We zijn nog 
allemaal hier!” 29 De cipier vroeg om licht, rende naar binnen en viel bevend neer aan de voeten 
van Paulus en Silas. 30 Hij bracht hen naar buiten en vroeg: “Alstublieft, zeg mij, wat moet ik doen 
om gered te worden?” 31 “Geloof in de Heer Jezus”, antwoordden ze, “en u zult gered worden, u en
de uwen.” 32 En ze verkondigden hem en al zijn huisgenoten de boodschap van de Heer. 33 Nog in 
dat nachtelijk uur nam hij hen mee om hun wonden uit te wassen. Meteen daarna liet hij zich 
dopen met allen die bij hem hoorden. 34 Toen nam hij ze mee naar binnen om hun een maaltijd 
voor te zetten en met al zijn huisgenoten vierde hij vol blijdschap dat zij nu geloofden in God.

Bijzonderheden: 

Doopdienst met naar we hopen en bidden veel buitenkerkelijken.
Slotavond van de cursussen (dit keer Alpha, Beta en Huwelijkscursus) op maandagavond 19 
november.
De boeken van Ann Voskamp zijn de hele maand november beschikbaar om te kopen. Mooi voor 
jezelf, maar ook voor anderen en als kado voor Sinterklaas of Kerst.

Een paar opmerkingen 

Mooi hoe we in onze serie over de Filippenzen nu een inkijk krijgen in wat er rond de doop 
gebeurde van de cipier uit Handelingen 16.

“Geloof in de Heer Jezus” (NBV) wordt in de NBG51 vertaald met “Stel uw vertrouwen op de Here 
Jezus”. Wigle: Geloof is niet zozeer een overtuiging in je hoofd, het is een vertrouwen in je hart.

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


Dit (geloofs)vertrouwen komt tot uitdrukking in de doop. Paulus noemt in Romeinen 6 hoe we 
door de overgave van ons geloof en vertrouwen vereenzelvigd worden met Jezus’ sterven, 
begrafenis en opstanding. 

Aanvullende Bijbellezingen

Handelingen 10 
6 In de nacht voordat hij voorgeleid zou worden, lag Petrus te slapen tussen twee soldaten, aan 
wie hij met twee kettingen was vastgeketend. Ook voor de deur van de kerker stonden bewakers. 7 
Toen verscheen er plotseling een engel van de Heer en een stralend licht vulde de hele ruimte. De 
engel stootte Petrus aan om hem wakker te maken en zei: “Vlug, sta op.” Meteen vielen de ketens 
van zijn handen. 8 De engel zei tegen hem: “Doe je gordel om en trek je sandalen aan.” Dat deed 
hij. Daarop zei de engel: “Sla je mantel om en volg mij.” 9 Petrus volgde de engel naar buiten, maar
zonder te beseffen dat de dingen die de engel liet gebeuren werkelijk plaatsvonden; hij meende een
visioen te zien. 10 Toen ze de eerste en tweede wachtpost voorbij waren, kwamen ze bij de ijzeren 
poort die toegang gaf tot de stad. De poort ging vanzelf voor hen open, en toen ze buiten waren 
gekomen liepen ze nog één straat verder, waarna de engel Petrus opeens alleen achterliet. 11 
Nadat Petrus weer tot zichzelf gekomen was, zei hij: “Nu weet ik zeker dat de Heer zijn engel heeft 
gezonden om me uit de handen van Herodes te bevrijden en me te behoeden voor wat het Joodse 
volk hoopte dat gebeuren zou.”

Handelingen 16
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 aan 
liep, schreeuwde ze aan één stuk door: “Deze mensen zijn dienaren van de allerhoogste God en 
verkondigen u hoe u gered kunt worden!”

Handelingen 16 (NBG51)
9 En hij liet licht brengen, sprong naar binnen en wierp zich, bevende over al zijn leden, voor Paulus
en Silas neder. 30 En hij leidde hen naar buiten en zeide: “Heren, wat moet ik doen om behouden te
worden?” 31 En zij zeiden: “Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij 
en uw huis.” 32 En zij spraken het woord Gods tot hem in tegenwoordigheid van allen, die in zijn 
huis waren.

Mattheüs 28
8 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.”

Romeinen 6
Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? 2 Dat in geen 
geval. Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen leven? 3 Weet u niet dat 
wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? 4 We zijn door de doop in zijn dood 
met Hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een 
nieuw leven te leiden. 5 Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. 6 Immers, 
we weten dat ons oude bestaan met Hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons 



zondige leven: we mochten niet langer slaven van de zonde zijn. 7 Wie gestorven is, is rechtens vrij 
van de zonde. 8 Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met Hem zullen 
leven, 9 omdat we weten dat Hij, die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen 
macht meer over Hem. 10 Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en 
altijd; en nu Hij leeft, leeft Hij voor God. 11 Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in 
Christus Jezus levend voor God. 12 Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan, geef 
niet toe aan uw begeerten. 13 Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor 
het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn 
opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. 14 De zonde mag 
niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade.

**** 
Liederen 

320 - Ere zij aan God de Vader
Doop - Sela Music
670 - Op Hem rust mijn geloof 
749 - Hoe kan ik anders
708 - Hoe groot is Uw trouw
602 - Vrede van 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. Bespreek met elkaar wat jullie is opgevallen in de bijbellezing Handelingen 16:25-34 en wat dat 
volgens jullie zegt over God, Paulus en de andere betrokkenen. 

3. 'Geloven in' en 'vertrouwen op' zijn vertalingen van hetzelfde woord uit de brontekst. Kun je 
aangeven of je beide Nederlandse woorden volkomen gelijk vindt of dat je er een verschil bij voelt.
Als dat laatste het geval is: welk verschil proef jij? (zie ook volgende vraag)



4. Hoe helpt het jou om 'geloof' ook te vertalen met 'vertrouwen'?  Hoe werkt dat uit in jouw 
leven? Noem concrete en praktische voorbeelden. 

5. In De Meerkerk spreken we van het aanmoedigen van elkaar om een 'next step' te zetten, een 
volgende (geloofs)stap. Zo’n stap vraagt vertrouwen. Kun je concreet noemen waar jij tegenaan 
hikt als het gaat om het zetten van zo’n volgende stap in je leven? (Hoe) kan de huiskring je daarbij 
helpen? 

6. Het is mooi om de rode lijn en verbanden te zien in het boek Handelingen. Een voorbeeld 
daarvan is dat zowel Petrus (Handelingen 10) als Paulus (Handelingen 16) in de gevangenis 
belandt. Wat zijn de verschillen in die twee verhalen en wat de overeenkomsten?

7. Als Paulus en zijn metgezellen na het opengaan van de gevangenisdeuren waren gevlucht, 
hadden ze de cipier niet voor Christus kunnen winnen. Hun gedrag was heel belangrijk omdat 
daarna de cipier hen de vraag stelde: “Wat moet ik doen om gered te worden?”
Misschien gebruikte de cipier deze woorden wel omdat het slavenmeisje over Paulus en Silas 
geroepen had: “Deze mensen zijn dienaren van de allerhoogste God en verkondigen u hoe u gered 
kunt worden.” (Handelingen 16:17) 
Wat leer je hieruit? 
Kun je iets delen over hoe ook in jouw eigen leven 'gedrag' of 'spreken' (door jou of voor jou) 
zoiets bewerkte?

8. Hoe leeft Romeinen 6 in jouw dagelijks leven?

**************************************************************************
GEBEDSSUGGESTIE  

Dank U, Heer Jezus, dat U de dood stierf die ik had moeten sterven. Dank U dat U uw Leven gaf, 
opdat ik het leven zou ontvangen. Leer mij, leer ons, daar dagelijks uit te leven. Mag de betekenis 
van de doop ons daarbij helpen, in Uw naam. Amen.

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



BIJLAGE: LIEDEREN 

320 - Ere zij aan God de Vader

Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil'ge Geest, de Trooster,
de Drie-een'ge in zijn troon
Halleluja, halleluja,
de Drie-een'ge in zijn troon
 
Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid
Halleluja, halleluja,
ere zij het Lam gewijd
 
Ere zij de Heer der eng'len,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken
aard' en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
looft de Koning, heel zijn kerk
 
Halleluja, lof, aanbidding
brengen eng'len U ter eer
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer!

***
Doop - Sela Music

In het water van de doop, 
zien wij hoe God zelf belooft, 
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is. 
Water dat getuigt en spreekt,
van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.
 
Eén met Christus in zijn dood, 
gaan wij onder in de doop,
overtuigd dat er bij Hem vergeving is. 
Eén met Christus, ingelijfd, 
staan wij op van schuld bevrijd,
in een leven dat voorgoed veranderd is.
 
Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. 



Uit het water van de doop, 
putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.
 
In zijn lichaam ingelijfd:
Christus’ kerk die wereldwijd,
is geroepen om een beeld van Hem te zijn. 
Mensen overal vandaan, 
die de weg van Christus gaan,
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.
 
Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.
 
Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest! 
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft! 
Wat een liefde, wat een hoop! 
U verzegelt door de doop
dat ons leven bij U veilig is.
Dat ons leven bij U veilig is.

***
670 - Op Hem rust mijn geloof 

Op Hem rust mijn geloof
en hierin vind ik hoop,
dat Jezus Christus opstond uit de dood!
Geen vreugde overtreft 
het kennen van mijn Heer
en aardse rijkdom heeft geen waarde meer

Bevrijd uit het duister 
mogen wij thuis zijn 
in Gods familie, wonen bij Hem
Als uw erfgenamen 
bindt U ons samen,
ons leven geven wij tot eer van U

***
749 - Hoe kan ik anders

Hoor, hoe een eeuwig lied
echoot in mijn ziel:
een eindeloos gezang.
Ook als de storm opsteekt,
houd ik vol, ik weet
waar ik schuilen kan.

Refrein:



Hoe kan ik anders, ik zing, Heer, voor U.
Nooit is het loflied lang genoeg,
voor Uw liefde, die mij droeg.
Hoe kan ik anders, ik roep, Heer, om U.
De Koning die veel van mij houdt
maakt dat heel mijn hart voor Hem zingt.

Ik kijk omhoog, en wacht
in de zwartste nacht:
U redt mij altijd weer.
En ik mag met U mee,
U laat mij niet alleen,
ik zing, wat U mij leert. 

(Refrein)

Bridge:
Ik zing, als ellende komt,
ik zing, als ik win,
ik zing, als het tegenzit en zelfs als ik val,
ik zing, want U houdt mij vast,
ik zing, want U helpt,
ik zing, want U hoort mij Heer,
als ik roep in gebed;
ja, ik zing, met mijn laatste adem,
‘k zing, want ik weet
dat ik straks in de hemel zing,
met heel het hemelkoor.

(Refrein)

***
708 - Hoe groot is Uw trouw

Kom, zing voor de Heer,
die eeuwig regeert,
die nooit veranderen zal
Onfeilbaar eerlijk,
onpeilbaar goed
Zijn woord houdt eeuwig stand
Ja, Uw woord houdt eeuwig stand
(2x)

Refrein:
De hemel juicht, Uw kerk getuigt:
Groot is Uw trouw, o Heer!
Van eeuw tot eeuw belijden wij:
Groot is Uw trouw, o Heer!
Hoe groot is Uw trouw, o Heer!



Alles verandert,
maar U blijft gelijk
Uw koninkrijk kent geen eind
En wat U beloofd hebt,
dat zult U ook doen
Uw trouw is voor altijd
Wij vertrouwen U altijd

(Refrein)

Bridge:
Van generatie tot generatie
nooit liet U ons in de steek
Gisteren en vandaag steeds dezelfde,
die was, die is en die komt

(Refrein)

***
602 - Vrede van God

Vrede van God, de vrede van God
De vrede van God zij met jou
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou

In Jezus’ naam, in Jezus’ naam
In Jezus’ naam geef ik jou:
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou

Heilige Geest, de Heilige Geest,
De Heilige Geest zij met jou
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou

***


