
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 9 DECEMBER 2018  

Prediker: Wigle Tamboer

TITEL: ALS MENS VERSCHENEN...

Bijbellezing: Filippenzen 2:5-11 (NBV)

Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. 6 Hij die de gestalte van God had, hield 
zijn gelijkheid aan God niet vast, 7 maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van 
een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, 8 heeft Hij zich vernederd en 
werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. 9 Daarom heeft God Hem hoog verheven
en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, 10 opdat in de naam van Jezus elke 
knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, 11 en elke tong zal belijden: 
‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.

Bijzonderheden:
Tweede Adventszondag, Kerstflyers beschikbaar

Een paar opmerkingen

Op deze tweede Adventszondag mochten we een van de mooiste teksten van Paulus overdenken: 
het wonder van onze Here Jezus Christus die Zichzelf ontledigde - dat is leegmaakte - als God, de 
hemel verliet en mens werd.

We denken bij Advent o.a. aan Jezus' komst als vervulling van de profetieën in het Oude 
Testament, maar komen weinig toe aan het bedenken, laat staan het doordenken van wat er in de 
hemel vooraf ging aan de geboorte van Jezus.

Nu heeft Paulus niet het doel om ons per se een inkijk in de hemel te geven, in de context van 
Filippenzen 2 is duidelijk dat hij Jezus als voorbeeld stelt van hoe wij onszelf onderling presenteren 
en hoe we omgaan met elkaar in de gemeente.

Paulus wil ons de gezindheid van Christus laten zien. Die gezindheid is de grond van hoe wij 
behoren te zijn en met elkaar om moeten gaan. Zie ook Romeinen 12:5,6 hieronder, waarin Paulus 
de gezindheid van de Geest als voorbeeld stelt, tegenover de gezindheid van ons vlees.

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


Paullus schetst op deze manier een hoge visie op Christus. Een hoge Christologie dus. Dat hebben 
we hem ook zien doen in de recent behandelde gedeelten uit Efeze, denk aan Efeze 3 over de 4 
dimensies van de onovertroffen kennis van de liefde van Christus.

In deze Adventstijd mogen we in verwondering raken over wat Christus voor ons gedaan heeft: Hij 
ontledigde Zichzelf van Zijn rechtmatige positie als God. Hij was rijk, maar werd omwille van ons 
arm.

Het is goed om in deze Adventstijd het wonder te benadrukken dat Jezus als mens onder mensen 
geboren werd en een dienstknecht wide worden tot in de dood. Hij werd als vrij mens een slaaf 
om ons te dienen tot in de dood aan een kruis. 

Maar het Evangelie begint niet bij Zijn geboorte op aarde. Het Evangelie begint vóór zijn geboorte 
in de hemel. Jezus was bereid Zijn God-zijn in de hemel op te geven. Hij verliet de perfecte 
harmonie van de Drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest. Hij ontledigde Zichzelf van die 
hemelse heerlijkheid en gaf als God Zijn leven prijs aan de dood, goot Zijn leven uit in de dood, 
stortte Zijn ziel uit in de dood (zie de onderstreepte zin in de verschillende vertalingen van Jesaja 
53:12 hieronder). 

Dat te weten - ook al kunnen we dit mysterie niet begrijpen -  mag ons in meer dan grote 
verwondering doen staan over Gods liefde. Het grootse wonder van Kerst is die liefde. Paulus 
schetst deze voor ons in Filippenzen 2 om ons daardoor te raken in het diepst van ons hart, met 
maar één verlangen: dat die gezindheid van Christus ook mijn gezindheid mag zijn!

Tenslotte, wie een prachtige muzikale vertolking wil horen waarin bovenstaande door Charles 
Wesley op tekst en muziek is gezet, neme een kijkje op:

https://www.youtube.com/watch?v=sQeIGbKqiw8 

Wat een Evangelie: that Thou my God shouldst die for me! (Dat U mijn God voor mij zou sterven!)

Aanvullende Bijbellezingen

Filippenzen 2:6-7 (NBG51)
Die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf 
ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk 
geworden is.

2 Korintiërs 8:9
Tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: Hij was rijk, maar is omwille 
van u arm geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden.

Filippenzen 2:1-4
1 Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote 
verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, 2 maak mij dan volmaakt 
gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. 3 Handel niet uit 
geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. 4 
Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.

https://www.youtube.com/watch?v=sQeIGbKqiw8


Jesaja 53:12 (NBV)
2 Daarom ken ik hem een plaats toe onder velen
en zal hij met machtigen delen in de buit,
omdat hij zijn leven prijsgaf aan de dood
en zich tot de zondaars liet rekenen.
Hij droeg echter de schuld van velen
en nam het voor zondaars op.

Jesaja 53:12 (NBG51)
2 Daarom zal Ik hem een deel geven onder velen en met machtigen zal hij de buit verdelen, omdat 
hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood, en onder de overtreders werd geteld, terwijl hij toch veler
zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft.

Jesaja 53:12 (HSV)
Daarom zal Ik Hem veel toedelen,
en machtigen zal Hij verdelen als buit,
omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood,
onder de overtreders is geteld,
omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft
en voor de overtreders gebeden heeft.

2 Korintiërs 13:13 (HSV)
13 De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige 
Geest zij met u allen. Amen.

Romeinen 8:5,6 (NBG51)
5 Want zij, die naar het vlees zijn, hebben de gezindheid van het vlees, en zij, die naar de Geest zijn,
hebben de gezindheid van de Geest. 6 Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de 
gezindheid van de Geest is leven en vrede.

**** 
Liederen 

Komt allen tezamen
What a beautiful name
Op U mijn Heiland blijf ik hopen
Licht van de wereld

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. Wat betekent deze Adventstijd voor jou persoonlijk? Deel dit in de kring en zie hoe ieders 
antwoord elkaar tot hulp en inspiratie kan zijn.

3. De gezindheid van Christus… Betrap je jezelf wel eens op een gezindheid die niet de gezindheid 
van Christus is? Zo ja, wat doe je dan? Hoe kan dit gedeelte je helpen? 

4. In Filippenzen 2:1-11 ligt de nadruk op de gezindheid van Christus. Toch betrekt Paulus juist ook 
de Vader en de Geest in zijn oproep. Het gedeelte is dus Trinitarisch. Dat wil zeggen Paulus spreekt 
vanuit de Drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest. Dit zie je ook terugkomen in Romeinen 
8:5,6 waar Paulus spreekt over de gezindheid van de Geest. De Geest wil in ons een werk doen 
waardoor we steeds meer op Jezus lijken en Zijn gezindheid ontvangen. 
Paulus zet de gezindheid van de Geest tegenover de gezindheid van het vlees. Kun je aangeven 
waar dat in je eigen leven kan 'botsen'? 
Hoe ga je daarmee om?
(Neem tijd om samen te bidden dat Gods Geest ons het verlangen geeft Zijn gezindheid steeds 
meer te krijgen.)

5. Welke zinnen uit de bijbelteksten die nog niet zijn besproken, vielen jou extra op/spraken jou 
extra aan? Kun je delen waarom? 
Leren die zinnen je iets over God, Jezus, de heilige Geest? Zo ja, wat met name? 
(Hoe) kan dat je helpen in je eigen leven?

6. In Filippenzen 2:8 worden Jezus' vernedering en Zijn gehoorzaamheid in één adem genoemd. In 
hoeverre horen ze bij elkaar; kunnen ze ook los van elkaar staan? Kun je iets delen van wat 
hierover in je eigen leven speelt of speelde? 

7. Jezus’ bereidheid de hemel te verlaten mag ons ook inspireren en motiveren om Kerst te delen 
met hen die Jezus nog niet kennen. Deel met elkaar hoe je deze Adventstijd benut om over je 
geloof te spreken. Helpen de kerstflyers daarbij? Heb je al mensen mogen uitnodigen voor 
Seniorenkerst, Kinderkerst of een Kerstnachtdienst? Deel je ervaringen en bid samen voor hen die 
uitgenodigd zijn.

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

Here, onze Drie-enig God, we danken U voor het wonder dat de hemel Jezus afstond voor ons. Mag
de genade van U, onze Here Jezus Christus, de liefde van U, onze Vader, en de gemeenschap van U, 
de Heilige Geest, met ons zijn en blijven. Amen.

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



BIJLAGE: LIEDEREN 

Komt allen tezamen

Komt allen tezamen 
Jubelend van vreugde 
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
Ziet nu de vorst der englen hier geboren 
Komt, laten wij aanbidden 
komt, laten wij aanbidden 
komt, laten wij aanbidden die Koning 

O Kind, ons geboren 
Liggend in de kribbe 
Neem onze liefde in genade aan! 
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 
Komt, laten wij aanbidden 
Komt, laten wij aanbidden 
Komt, laten wij aanbidden die Koning

*** 
What a beautiful name - Hillsong

You were the Word at the beginning
One with God the Lord Most High
Your hidden glory in creation
Now revealed in You our Christ

What a beautiful Name it is. What a beautiful Name it is
The Name of Jesus Christ my King
What a beautiful Name it is. Nothing compares to this
What a beautiful Name it is. The Name of Jesus

You didn’t want heaven without us
So Jesus You brought heaven down
My sin was great Your love was greater
What could separate us now

What a wonderful Name it is. What a wonderful Name it is
The Name of Jesus Christ my King
What a wonderful Name it is. Nothing compares to this
What a wonderful Name it is. The Name of Jesus
What a wonderful Name it is. The Name of Jesus

Death could not hold You
The veil tore before You
You silence the boast of sin and grave
The heavens are roaring
The praise of Your glory
For You are raised to life again



You have no rival
You have no equal
Now and forever God You reign
Yours is the kingdom
Yours is the glory
Yours is the Name above all names

What a powerful Name it is. What a powerful Name it is
The Name of Jesus Christ my King
What a powerful Name it is. Nothing can stand against
What a powerful Name it is. The Name of Jesus

What a powerful Name it is The Name of Jesus 
What a powerful Name it is The Name of Jesus

***
Gez 118 - Op U mijn Heiland blijf ik hopen

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aard' en hemel zingen,
verkwik mij met uw heilge gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!

Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

***
595 - Licht van de wereld

Licht van de wereld, U scheen in mijn duisternis;
nu mag ik zien wie U bent
Liefde die maakt, dat ik U wil kennen Heer,
bij U wil zijn elk moment

Refrein: 
Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden,
U wil ik erkennen als mijn Heer
Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig,
U bent zo geweldig goed voor mij



 
Hemelse Heer, U, die hoog en verheven bent,
Koning vol glorie en macht,
bent als een kind naar de wereld gekomen,
legde uw heerlijkheid af

(Refrein) 

En nooit besef ik hoe U leed, 
de pijn die al mijn zonde deed 

(Refrein)

***


