
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 25 NOVEMBER 2018  

Prediker: Wigle Tamboer

TITEL: ONEINDIG VEEL MEER...

Bijbellezing: Efeze 3:14-21 (GNB)

14 Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, 15 van wie elke gemeenschap in de hemel en op 
aarde haar naam ontvangt. 16 Ik vraag God dat Hij u door de Geest uit de rijkdom van zijn glorie 
de kracht geeft om innerlijk sterk te zijn. 17 Dan kan uw hart door het geloof de blijvende woning 
zijn van Christus. Ook bid ik dat u geworteld en verankerd mag zijn in de liefde, 18 en dat u met 
allen die Hem toebehoren in staat zult zijn te bevatten hoe breed en hoe lang, hoe hoog en hoe 
diep 19 de liefde van Christus is, en te begrijpen dat die liefde elke kennis te boven gaat. Moge u 
geheel vervuld worden van de volheid van God!
20 Aan Hem die blijkens de kracht die in ons werkt, in staat is oneindig veel meer te doen dan alles 
wat wij kunnen vragen of bedenken: 21 aan Hem komt de eer toe in de kerk en in Christus Jezus, 
voor altijd en eeuwig, in alle generaties! Amen.

Bijzonderheden:

Deze zondag 25 november: Viering aankoop Meerkerk-campus en afsluiting van de financiële actie,
Ledenbevestiging met Avondmaal, aandacht voor Trea Kolk die 25 jaar in dienst is van De 
Meerkerk. 

Onze kinderen waren deels in de dienst en onze jongeren de hele dienst - een echte generatie-
bijeenkomst!

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

Naar deze zondag is uitgezien!

Wat mogen we dankbaar zijn dat we kunnen vieren wat God in Zijn goedheid allemaal gedaan 
heeft sinds de jaarvergadering van maart jl. en de Bezinningsmaand en de Toezeggingszondag die 
daarop volgden en wat mocht leiden tot de aankoop van onze Meerkerk-campus begin augustus.

In deze dienst kwam ons hele gemeenteleven samen: in het Bijbelwoord over de gemeente en de 

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


generaties, het toetreden van nieuwe leden, de viering van het Heilig Avondmaal en het samen 
afsluiten van de periode van de financiële actie en aankoop van de campus.

Het bijbelgedeelte is rijk. Vers 20 spreekt over wat we hebben ontvangen in Christus: 
oneindig veel meer dan wij bidden of beseffen (NBG51) 
oneindig veel meer dan alles wat wij kunnen vragen of bedenken (GNB).

Dat mag gelden voor de financiële actie en aankoop (wie had kunnen vragen of bedenken dat we 
binnen 7 maanden konden aankopen en op die manier ook nog eens 17 maanden huur 
bespaarden…?).  Maar het geldt natuurlijk nog veel meer voor de geestelijke rijkdom en kennis van
Christus die we hebben mogen ontvangen. 

Het ‘oneindig veel meer’ maakt ons zoekend naar de ontdekking van meer in wie Christus is en wat
Hij voor ons gedaan heeft. Het doet denken aan het woord van de Here Jezus uit Johannes 10:10: 
“Ik ben gekomen opdat zij overvloed hebben.”

Het 'oneindig veel meer’ bepaalt ons ook bij de volgende generatie (vers 21). In hoeverre is hun 
leven niet overvloedig en oneindig veel meer als het gaat om alles wat hen anno 2018 aan 
mogelijkheden gegeven is; zoveel meer dan in de tijd dat velen van ons zo jong waren… Maar zoals 
Henk Binnendijk ons elke keer voorhield: het oneindig veel meer van 2018 leidt ook af en kan 
verstikkend werken op de overvloed en het oneindig veel meer van Christus.

Als 'ouderen' worden we opgeroepen om het 'oneindig veel meer’ voor onszelf te verlangen, maar 
juist ook om daarin een voorbeeld te zijn als ouders, grootouders en opvoeders voor de volgende 
generaties.

Want… het gebouw dat nu ons eigendom is, is niet meer voor ons, maar voor hen… de volgende 
generatie(s). In vers 21 ligt daarom ook een opdracht, die samenvalt met Gods belofte dat het Zijn 
werk is.

Dat brengt ons terug bij het woord waar we al eerder bij stilstonden uit Filippenzen 1:6 en 1:9-11. 
God wil het goede werk voortzetten… in ons en in de volgende generaties.

Aanvullende Bijbellezingen

Johannes 10:10 (NBG51)
(woorden van Jezus) “De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben 
gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.”

Filippenzen 1:6 (NBV) 
Ik ben ervan overtuigd dat Hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag 
van Christus Jezus.

Filippenzen 1:9-11 (NBV)
En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden waar
het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, vol van de vruchten 
van de gerechtigheid, die u dankt aan Jezus Christus, tot lof en eer van God.

1 Petrus 2:4,5 (NBG)
4 En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en 
kostbaar, 5 en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis



Verkorte versie Gemeente Verbond (zie voor de volledige versie Artikel 8 uit de Statuten) 

Om zowel het voorrecht als de verantwoordelijkheid van het lidmaatschap van de Gemeente 
samen te vatten geeft ieder lid bij toetreding tot de Gemeente het navolgende te kennen:

Geleid door Gods Geest heb ik mijn leven mogen toewijden aan Jezus Christus, als mijn persoonlijke
Verlosser en Heer. Door deze overgave aan Hem, als Verlosser en Heer, belijd ik dat mijn leven niet 
meer mijzelf, maar Hem toebehoort, die is het Hoofd van Zijn lichaam, de Gemeente. Nu, geleid en 
geroepen door de Heilige Geest, mag ik me toewijden aan Zijn lichaam, zoals bijeengekomen in de 
Baptisten Gemeente Hoofddorp.

Ik stem daarom toe met allen die dit in deze Gemeente reeds eerder deden, om met de hulp van 
Gods Geest samen te werken als deel van het lichaam van Christus om zo Gods roeping voor de 
Gemeente te vervullen op een wijze waarin God verheerlijkt, Zijn lichaam opgebouwd en de wereld
bekend gemaakt wordt met het Evangelie.
........................
Aldus verlangen we, in ons persoonlijke en gemeentelijke leven, de liefde en genade van God, in 
onze Here Jezus Christus, rijkelijk te ervaren, niet alleen voor onszelf, maar voor een ieder die de 
Heer op onze weg leidt. Dit alles, opdat God verheerlijkt moge worden en alle dingen mogen zijn: 
uit Hem en door Hem en tot Hem!

**** 
Liederen 

708 - Hoe groot is Uw trouw
Samen - Elly & Rikkert
Kinder-Opw 139 - Hij alleen
194 - U maakt ons één
127 - Wij eren en aanbidden U
Smaak van redding - Kees Kraayenoord, Matthijn Buwalda
Genade - Matt Redman; Ned. vertaling: Remy Splinter
428 - Genade, zo oneindig groot
123 - Groot is uw trouw o Heer
263 - Er is een Verlosser

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. Noem 1 of 2 dingen uit Efeze 3:14-21 die jou erg aanspreken of opvallen. Deel waaraan je daarbij
denkt en wat dat betekent of heeft betekend in jouw leven.

3. Wat betekent het samen vieren van het Heilig Avondmaal voor jou? Gaf het feit dat de nieuwe 
leden ons het Avondmaal bedienden nog een speciale dimensie aan deze betekenis? Zo ja, welke?

4. Hoe heb je de afgelopen 7 maanden van de financiële actie en de aankoop van de campus 
ervaren? Heb je in die periode nieuwe (geloofs)inzichten gekregen? 

5. Nu we een eigen gebouw hebben is er een grote fysieke huisvestingszorg weggenomen. Wigle 
noemde dit in zijn preek een grote zegen, maar adeldom verplicht… Met een vaste fysieke woning 
mogen we ons nu meer dan ooit richten op de geestelijke huisvestingszorg van onszelf en de 
volgende generatie(s). Hij verwees daarbij naar vers 17: Dan kan uw hart door het geloof de 
blijvende woning zijn van Christus. Hoe ervaar jij je hart als de blijvende woning van Christus? Hoe 
werkt dat voor jou? 
(Als het helpt: maak een vergelijk met wat je allemaal doet om je (huur- of koop)woning een 
blijvend thuis te maken en hoe dat zich verhoudt tot wat je allemaal doet voor je hart als woning 
van Christus. 
Als er verschillen zijn, zijn daar ook redenen voor aan te geven? 

6. Bij toetreding tot lid geven de nieuwe leden een ja-woord aan het Gemeente Verbond. Kun je 
iets delen van wat dit verbond voor jou betekent, als gemeentelid en als kringlid?

7. Efeze 3:20 spreekt over de volgende generaties. Ook het Gemeente Verbond spreekt daarover. 
Heb jij een rol ten opzichte van de volgende generaties en zo ja, welke? Is er ook een rol voor de 
huiskring en zo ja welke?

8. Het oneindig veel meer van 2018 kan verstikkend werken en afleiden van de overvloed en het 
oneindig veel meer van Christus. Hoe zie jij dat? 
Als je het als een gevaar ziet, hoe wapen je je daartegen? 

9. Kun je iets delen over het uitstrekken naar en het ervaren hebben van 'oneindig veel meer...'? 

10. (Als dit nog niet aan de orde is gekomen) Filippenzen 1:9-11 spreekt over 'op de dag van 
Christus zuiver en onberispelijk zijn, vol van de vruchten van de gerechtigheid, die u dankt aan 
Jezus Christus, tot lof en eer van God.' Wie kan daar iets over delen? 
Waaraan denk je bij vruchten van de gerechtigheid? Speelt dat ook in jouw leven of omgeving? 
Hoe?
**************************************************************************
GEBEDSSUGGESTIE  
Aan Hem die blijkens de kracht die in ons werkt, in staat is oneindig veel meer te doen dan alles 
wat wij kunnen vragen of bedenken: aan Hem komt de eer toe in de kerk en in Christus Jezus, voor 
altijd en eeuwig, in alle generaties! Amen.

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



BIJLAGE: LIEDEREN 

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)

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

(Refrein)

***
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
***
Kinder-Opw 139 - Hij alleen

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)

***
194 - U maakt ons één

U maakt ons één, U bracht ons tesamen,
wij eren en aanbidden U
U maakt ons één, U bracht ons tesamen,
wij eren en aanbidden U

Wordt uw wil gedaan, dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin
Wordt uw wil gedaan, dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin

***
127 - Wij eren en aanbidden U

Wij eren en aanbidden U, Koning en Heer (Koning en Heer)
Wij eren en aanbidden U, Koning en Heer (Koning en Heer)
En wij volgen U tesamen, volgen U tesamen
En wij volgen U tesamen, 
Koning en Heer (Koning en Heer)

***
Smaak van redding -  Kees Kraayenoord, Matthijn Buwalda

Onze God roept ons aan tafel
om te vieren, te gedenken, 
om te proeven van Zijn goedheid,
wat de smaak van redding is.

Onze God is onze gastheer.
Hij heet al Zijn kinderen welkom,
om te proeven van genade,
Hij die Zelf de maaltijd is.

Refrein:
Wij breken nu het brood, we drinken van de wijn,



totdat de dag er is dat we bij Hem zijn.
Wij leven door zijn dood, genezen door zijn pijn,
verlangend naar de dag dat we bij Hem zijn.

Samen denken aan Zijn sterven. Samen delen in Zijn lijden.
Opdat wij nooit zullen vergeten, wat de prijs van vrijheid is

(Refrein)

Tot aan de dag dat U weer komt zullen wij gedenken
zullen wij U danken, Jezus

***
Genade - Matt Redman; Ned. vertaling: Remy Splinter

Dat we nooit zullen vergeten
Wat een wonder van genade
En we zingen: halleluja
Halleluja amen

***

428 - Genade, zo oneindig groot
 

Genade, zo oneindig groot - Dat ik, die 't niet verdien
het leven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan 'k zien

Genade die mij heeft geleerd te vrezen voor het kwaad
Maar ook - als ik mij tot Hem keer - dat God mij nooit verlaat
 

Want Jezus droeg mijn zondelast en tranen aan het kruis
Hij houdt mij door genade vast en brengt mij veilig thuis
 

Als ik daar in zijn heerlijkheid mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid dat ik genade vond
dan prijs ik Hem in eeuwigheid dat ik genade vond

***
123 - Groot is uw trouw o Heer

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader
Er is geen schaduw van omkeer bij U
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu
 

Refrein:
Groot is uw trouw, o Heer, (2x)
iedere morgen aan mij weer betoond
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond
 

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst



Gij geeft het leven tot in eeuwigheid

(Refrein)

***
263 - Er is een Verlosser

Er is een Verlosser, Jezus, Zoon van God
Kostbaar Lam van God, Messias, heilig God is Hij
 

Jezus, mijn Verlosser, niemand is aan U gelijk
Kostbaar Lam van God, Messias, maakt van zonden vrij

Refrein:
Dank U, o mijn Vader, U gaf uw eigen Zoon,
uw Geest als hulp voor ons totdat het werk op aarde is gedaan

Ja, de dag zal komen dat ik Jezus zie
Dan zal ik mijn Koning dienen voor eeuwig en eeuwig

(Refrein)
***


