
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 16 DECEMBER 2018

Prediker: Jurjen ten Brinke

TITEL: HET VOLK DAT IN DUISTERNIS LEEFDE, ZAG EEN SCHITTEREND LICHT

Bijbellezingen: Jesaja 9:1-6 en Matteüs 4:16 (NBV)

Jesaja 9:1-6
1 Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden 
door een helder licht beschenen. 2 U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf u het, 
blijdschap als de vreugde bij de oogst, zij jubelen als bij het verdelen van de buit. 3 Het juk dat op 
hen drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de drijver, u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan 
destijds. 4 Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel waar bloed aan kleeft, ze worden 
verbrand, een prooi van het vuur. 5 Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de 
heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke 
held, Eeuwige vader, Vredevorst. 6 Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. 
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan vast, in recht en gerechtigheid, van nu tot in 
eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren, de HEER van de hemelse machten.

Matteüs 4:16
Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht. En zij die woonden in de schaduw van de
dood werden door het licht beschenen.

Bijzonderheden
Derde Adventszondag, laatste zondag dat er Kerstflyers beschikbaar zijn, we maken ons op voor 
Kinderkerst en de Kerstnachtdiensten (zondag 23 en maandag 24 december).

Een paar opmerkingen
We mochten op de 3e adventszondag een indrukwekkende adventsboodschap van Jurjen ten 
Brinke ontvangen. Een boodschap waarin we in de armen van Jezus worden gedreven als enige 
hoop en het ware licht in de duisternis.

Onze ecclesiologie heeft alleen maar grond in Christus en Zijn werk (Christologie). Hij is het Licht 
der wereld en waar wij geroepen zijn licht te brengen is Hij met Zijn Licht in en door ons heen.

De boodschap van Kerst is dat wij het licht niet hebben en niet in staat zijn om een wereld van 
eenheid en vrede te creëren. Het is zelfs zo dat de overtuiging dat we onszelf kunnen redden, dat 

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


één of ander politiek systeem of ideologie menselijke problemen kan oplossen, alleen maar tot 
meer duisternis heeft geleid. Kerst laat ons zien dat het nodig is om ons tot God te wenden en 
Hem te zoeken. En het goede nieuws is: dan is de boodschap van licht en vrede er alsnog, maar 
komt deze bij Hem vandaan.

Jesaja spreekt over het licht. Licht dat ons 1) leven geeft. Je weet waarschijnlijk dat de zon de bron 
van het leven is. Maar dat licht laat ons ook 2) de waarheid zien. Want licht maakt de waarheid 
zichtbaar. Het licht dat leven geeft. Het licht dat de waarheid zichtbaar maakt. En het is ook het 
licht dat 3) blijdschap geeft. Dus we hoeven niet meer te miezeren of naar de grond te staren, in 
wanhoop op zoek naar een oplossing… die oplossing komt van de andere kant, bij God Zelf 
vandaan. Hoe mooi is dat!

Dat licht wordt door Jesaja omschreven als Iemand, een kind dat ons geboren en gegeven is. Met 
namen die alleen bij God horen: Wonderbare Raadsman, Goddelijke held (Sterke God), Eeuwige 
Vader en Vredevorst.

Hoe kan dat licht ons licht worden? Er staat niet alleen: ‘Een kind is ons geboren.’ Er staat ook: ‘Een
zoon is ons gegeven.’ Het is een geschenk. Het kan alleen maar van jou zijn als je bereid bent om 
het als genadegeschenk te ontvangen.

Als wij vertrouwen op het werk dat Christus namens ons verzet heeft, in plaats van op onze eigen 
morele inspanningen, dan vergeeft en aanvaardt God ons en plant Hij Zijn heilige Geest in ons 
binnenste, om ons van binnenuit te vernieuwen. Deze grote verlossing, dat licht, het komt als een 
cadeau naar ons toe. En de enige manier om het te ontvangen is door toe te geven dat het 
onverdiende genade is.

Aanvullende Bijbellezingen

Jesaja 8:21-22
‘Moedeloos en hongerig zullen de mensen door het land zwerven. (…) Ze staren naar de grond, 
maar overal heerst verstikkende duisternis; donker en somber is het, nacht overal.’

Jesaja 42:6-7
In gerechtigheid heb ik, de HEER, jou geroepen. Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden, Ik 
neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen en maak je tot een licht voor alle volken, om 
blinden de ogen te openen, om gevangenen te bevrijden uit de kerker, wie in het duister zitten uit 
de gevangenis.

Jesaja 61:1
De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede 
nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan 
gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding.

Lukas 4:14-19
14 Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich 
in de hele streek. 15 Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen geprezen. 16 Hij kwam 
ook in Nazaret, waar Hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging Hij op sabbat naar de 
synagoge. Toen Hij opstond om voor te lezen, 17 werd Hem de boekrol van de profeet Jesaja 
overhandigd, en Hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat: 18 ‘De Geest van de Heer 



rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij 
gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun 
zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, 19 om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’

Johannes 8:12
Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: “Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit 
meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.”

Jesaja 53:5
Om onze zonden werd Hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd Hij 
getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing.

************************************************************************
LIEDEREN

Eer zij God in onze dagen
Komt, verwondert u
U bent meer dan welkom - Joke Buis
Komt, laten wij aanbidden
Licht in de nacht
Blijf mij nabij

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. In Jesaja 9:5 staat een aantal namen van Jezus. Lees dit vers in minstens vier bijbelvertalingen 
(denk ook aan een andere taal) en zet op een groot vel papier (dat je bijvoorbeeld op een deur 
plakt) alle verschillende namen. Bespreek daarna wat deze namen kunnen betekenen. Vervolgens 
kiest iedereen één naam van het lijstje dat hem of haar in het bijzonder aanspreekt, omdat het in 
zijn/haar leven een bijzondere rol speelt of heeft gespeeld. Wissel dat uit.



3. Schrijf op een heel groot stuk papier (achterkant stuk oud behang) alle letters van het alfabet. 
Hang dit papier op. Zorg voor voldoende pennen of stiften. Daarna gaan we met elkaar proberen 
het hele alfabet vol te krijgen met namen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 

4. Kerst wordt heel vaak het feest van licht en vrede genoemd. Er wordt gesuggereerd dat wij het 
licht in onszelf hebben en degenen zijn die de duisternis uit de wereld kunnen bannen. We kunnen 
afrekenen met armoede, onrecht, geweld en het kwaad. Als we samenwerken, kunnen we een 
wereld van eenheid en vrede creëren. Hoe reageer jij daarop op kring? En hoe reageer jij daarop 
als een niet-gelovige collega of vriend dit tegen je zegt?

5. Jesaja spreekt in hoofdstuk 9 over ronddolen in duisternis, Matteüs in 4:16 over het volk dat in 
duisternis leefde. Tijdens de preek werd verteld dat ‘duisternis’ in de Bijbel kan worden uitgelegd 
als ‘kwaad’ en ‘onwetendheid’. In hoeverre leefde jij in duisternis? Door Jezus aan te nemen ben je 
daar uit gekomen. Kan het dan zo zijn dat je weer (een periode) in duisternis belandt?

6. De Heilige Geest overtuigt van zonde. Hij laat je de waarheid zien, over deze wereld en ook over 
je eigen leven. Heb je dat ervaren? En zo ja, wat deed het met je?

7. ‘Sterke God, Eeuwige Vader’. Dat is nogal wat. Als dit waar is, dan moet je God volledig willen 
toebehoren. Is dat het geval? En zo nee, zou je dat wel willen? Welke stap(pen) zou je moeten 
zetten?

8. Wonderbare Raadsman, Vredevorst. Heb je in jouw leven meegemaakt dat Hij die Raadsman is 
die met je mee lijdt, omdat Hij weet hoe het voelt om alleen te zijn, vals beschuldigd te worden, 
pijn te hebben, etc. En wat doet het met je als je het gevoel van de aanwezigheid van die 
Raadsman juist mist?

9. Volgende week is het Kerst. Welke mensen kun jij uitnodigen die in het duister ronddolen

GEBEDSSUGGESTIE

Dank onze Heer voor het cadeau van Jezus en dat wij dat in genade hebben mogen aannemen. Bid 
samen voor de mensen die jij hebt uitgenodigd of gaat uitnodigen voor de Kerstnachtdiensten, 
zodat ook zij van dit prachtige geschenk mogen horen.

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

Eer zij God in onze dagen

Eer zij God in onze dagen
Eer zij God in deze tijd. 
Mensen van het welbehagen
Roept op aarde vrede uit
 
Refrein:
Glo-ria in excelsis Deo (2x)



Eer zij God die onze Vader
En die onze Koning is
Eer zij God die op de aarde
Naar ons toe gekomen is
 
(Refrein)

*** 

Komt, verwondert u

Komt, verwondert u hier, mensen
Ziet, hoe dat u God bemint
Ziet vervuld der zielen wensen
Ziet dit nieuw geboren Kind!
Ziet, die 't woord is, zonder spreken
Ziet, die vorst is, zonder pracht

Ziet, die 't al is, in gebreken
Ziet, die 't licht is, in de nacht
Ziet die 't goed is, dat zo zoet is
Wordt verstoten, wordt veracht

O Heer Jezus, God en mensen
Die aanvaard hebt deze staat
Geef mij, dat ik door uw wensen
Geef mij door uw kindsheid raad
Sterk mij door uw tere handen
Maak mij door uw kleinheid groot

Ziet, die 't al is, in gebreken
Ziet, die 't licht is, in de nacht
Ziet die 't goed is, dat zo zoet is
Wordt verstoten, wordt veracht

*** 
U bent meer dan welkom - Joke Buis

U bent meer dan welkom, Jezus, lieve Heer
U daalde uit de hemel op aarde neer
U bent meer dan welkom
Heer, herstel uw schepping weer
Zoveel is gebroken
wij zien Uw hand niet meer
Kyriëleis

Herders in de velden hoorden een nieuw lied
dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet
“Reis langs deze straten en je vindt je Herder daar



Bethlehem vindt vrede, God maakt zijn woorden waar.”
Kyriëleis

Wijzen uit het Oosten reisden door de nacht
Zij zochten onze Heiland met diep ontzag
Dure mirre gaven zij met wierook en met goud
om dit Kind te eren, de rots van ons behoud
Kyriëleis

*** 
Komt, laten wij aanbidden

Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden
Komt laten wij aanbidden, die Koning

Want U alleen bent waardig
Want U alleen bent waardig
Want U alleen bent waardig, Immanuel 

*** 
Licht in de nacht

Licht in de nacht
een ster schijnt door de wolken,
dit is de nacht dat zijn leven begon
’n Sluier van angst en pijn lag op de volken,
totdat Hij kwam en het kwaad overwon

Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen
stralend breekt die held’re morgen aan

Prijs nu zijn naam, samen met de engelen
O, nacht vol licht, o, nacht dat Jezus kwam
O, nacht vol licht, o, nacht dat Jezus kwam
 
Wat Hij ons leert is geven om een ander
liefde alleen is de weg die Hij wees
En als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden,
vrij van het juk van verdrukking en vrees

Uit ons hart en dwars door alle tranen
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd

Prijs nu zijn naam, de naam van alle namen,
en geef Hem glorie in alle eeuwigheid
en geef Hem glorie in alle eeuwigheid

*** 



Blijf mij nabij

Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt
Andere helpers, Heer ontvallen mij
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij

U heb ik nodig, uw genade is
Mijn enig licht in nacht en duisternis
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij
In nacht en ontij Heer, blijf mij nabij

Blijf dichtbij, heel dichtbij 
Heel dicht na bij, O Jezus
Houd, Heer uw kruis hoog voor mijn brekend oog
licht in het duister, wijs de weg omhoog
Uw dag breekt aan de schaduw gaat voorbij
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij

Blijf dicht bij mij, Heel dicht bij mij
Blijf mij nabij, O Jezus


