
 

 

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 10 FEBRUARI 2019 

 

Prediker: Wigle Tamboer 

 

TITEL: LEVEN IN OVEREENSTEMMING MET HET EVANGELIE VAN CHRISTUS... 
 
Bijbellezing: Filippenzen 1:27-30 (GNB) 
27 Alleen, zorg er wel voor dat uw levenswandel in overeenstemming is met het Evangelie van 
Christus. Dan zal ik bij mijn komst met eigen ogen zien, of bij verhindering in ieder geval horen, dat 
u sterk staat en eensgezind strijdt voor trouw aan het evangelie. 28 Daarbij moet u zich niet in het 
minst laten afschrikken door de tegenstanders. Voor hen is uw trouw een bewijs dat ze ten onder 
gaan, maar voor u is het een bewijs dat God u redt. 29 Want u hebt het voorrecht gekregen, niet 
alleen in Christus te geloven, maar ook voor Hem te lijden. 30 U en ik strijden voor hetzelfde; 
vroeger hebt u al gezien hoe ik gestreden heb, en ik strijd nog steeds, zoals u nu hoort. 
 
Bijzonderheden 
Zondag 24 maart doopdienst. 
 
Een paar opmerkingen 
We hebben de draad weer opgepakt van de prachtige brief aan de Filippenzen. We waren er in het 
najaar mee begonnen en nu -  na wat begrijpelijke uitstapjes naar andere Bijbelgedeelten met 
Advent, Kerst en het Nieuwe Jaar - pakken we de draad weer op waar we gebleven waren. Arnold 
van Heusen deed zondag 3 februari daarvoor de aftrap. Wij gaan deze zondag verder met 
Filippenzen 1: 27- 30. 
 
Wigle: ‘Ik hoorde eens het verhaal van een ambitieuze jongeman met grote idealen. Hij wilde het 
verschil in de wereld maken. En zo ging hij op een avond vol goede moed vroeg naar bed: ‘Morgen 
ga ik de wereld verbeteren’. Maar zijn plan mislukte. Want toen hij de volgende ochtend opstond, 
kon hij zijn ene sok niet vinden…’. 
 
Wanneer ging jij voor het laatst naar bed met het idee: morgen ga ik het beter doen dan vandaag? 
Maar de volgende ochtend voelde het heel anders… Nog vóór het ontbijt bekroop je het gevoel: 
makkelijker gezegd, dan gedaan. 
Wat is het moeilijk om consequent overeenkomstig je overtuigingen en principes te leven. Precies 
dat probleem, of beter gezegd, die uitdaging, snijdt de apostel Paulus aan in ons Bijbelgedeelte uit 
zijn Filippenzenbrief. 
 
 

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


 

 

De titel van de preek van deze zondag is ontleend aan vers 27: 
… zorg er wel voor dat uw levenswandel in overeenstemming is met het Evangelie van Christus. 
 
Andere vertalingen: 
… leven in overeenstemming met het evangelie van Christus (NBV) 
… wandelen waardig het evangelie (NBG51 en HSV) 
… leef op een manier die past bij het goede nieuws over Christus (BGT) 
… zich gedragen als christenen past (Het Boek) 
 
Alle vertalingen wijzen er op dat het Evangelie ons kompas is in onze dagelijkse wandel. Los van dat 
kompas onze eigen koers varen is NIET in overeenstemming met… niet waardig aan… niet passend 
bij… Christus en Zijn Evangelie. 
 
Dit is best een pittige boodschap! Hoe ontmoedigend! Lijkt dit niet bij voorbaat een verloren zaak? 
Wie kan dit waarmaken? Of is dat een verkeerde reactie…? 
 
Ja! 
 
Paulus wil ons juist niet brengen naar onze eigen inspanning en daarmee naar ons eigen falen. Hij 
wil ons brengen bij Christus en Zijn overwinnend leven in en door ons heen. 
 
Aanvullende Bijbellezingen 
 
Filippenzen 1:3 (NBG51) 
3 Ik dank mijn God, zo dikwijls ik uwer gedenk; 4 immers, in al mijn gebeden bid ik telkens voor u 
allen met blijdschap, 5 wegens uw deelhebben aan de prediking van het evangelie, van de eerste 
dag af tot nu toe. 
 
Filippenzen 2:1-4 (NBG51) 
Indien er dan enig beroep op u gedaan mag worden in Christus, indien er enige bemoediging is der 
liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige ontferming en barmhartigheid 
is, 2 maakt dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, een in liefdebetoon, een van ziel, 
een in streven, 3 zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander 
uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, 4 maar ieder lette ook op 
dat van anderen. 
 
Filippenzen 2:12-16 (NBG51) 
12 Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals 
in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met 
vreze en beven, 13 want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u 
werkt. 14 Doet alles zonder morren of bedenkingen, 15 opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt 
zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij 
schijnt als lichtende sterren in de wereld, 16 het woord des levens vasthoudende, mij ten roem 
tegen de dag van Christus, dat ik niet vruchteloos (mijn wedloop) gelopen, noch vruchteloos mij 
ingespannen heb. 
 
Filippenzen 3:17-21 (NBG51) 
17 Weest allen mijn navolgers, broeders, en ziet op hen, die evenzo wandelen, gelijk gij ons tot 
voorbeeld hebt. 18 Want velen wandelen – ik heb het u dikwijls van hen gezegd, maar nu zeg ik het 
ook wenende – als vijanden van het kruis van Christus. 19 Hun einde is het verderf, hun God is de 



 

 

buik, hun eer stellen zij in hun schande, zij zijn aardsgezind. 20 Want wíj zijn burgers van een rijk in 
de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten, 21 die ons vernederd 
lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, 
waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen. 
 
1 Petrus 2:19-23 (NBG) 
19 Want dit is genade, indien iemand, omdat hij met God rekening houdt, leed verdraagt, dat hij 
ten onrechte lijdt. 20 Want mag dát roem heten, als gij slagen moet verduren, omdat gij kwaad 
doet? Maar als gij goed doet en dan lijden moet verduren, dát is genade bij God. 21 Want hiertoe 
zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat 
gij in zijn voetstappen zoudt treden; 22 die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen 
bedrog is gevonden; 23 die, als Hij gescholden werd, niet terugschold en als Hij leed, niet dreigde, 
maar het overgaf aan Hem, die rechtvaardig oordeelt 
 
1 Johannes 3:16 (NBG51) 
Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat Hij zijn leven voor ons heeft ingezet; ook wij 
behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten. 
 
************************************************************************ 
LIEDEREN 

 

685 - Hosanna 
755 - Bewerk ons hart 
598 - Machtige Heer, grote Verlosser 
557 - Laat uw glorie zien 
618 - Jezus, hoop van de volken 
 
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. Leven in overeenstemming met het Evangelie van Christus… Wat was je eerste reactie op het 
lezen van de titel van de preek? Kun je verklaren waarom dat je je eerste reactie was? 
 
3. Lees vers Filippenzen 1: 27 nog eens in diverse vertalingen. Bespreek daarna met elkaar wat: 
- uw levenswandel is in overeenstemming met het evangelie van Christus; 
- wandelen waardig het evangelie;  
- leef op een manier die past bij het goede nieuws over Christus; 
- gedraag je als christenen past; 
in de praktijk kan betekenen (en wat niet). Wees concreet en praktisch.   
 

4. Paulus neemt het beeld van de Romeinse inwoners van Filippi, die trots hun Romeins 
burgerschap leefden en daar hun trouw aan de Keizer lieten zien. Hun pretentie en prestige was 
om voorbeeldige onderdanen te zijn overeenkomstig alles wat de Keizer hen voorhield. 
Paulus contrasteert hen met de Christenen van Filippi die burgers zijn van een ander Koninkrijk 
(3:20). Ben jij er – net als de inwoners van Filippi trots waren om een burger van het Romeinse rijk 
te zijn - trots op dat je een burger van dat Koninkrijk bent? Waarom wel/niet? 
 
5. Wat betekent het voor jou dat jij een burger bent van een ander koninkrijk? Hoe ziet dat er uit in 
de praktijk van jouw leven? 
 
6. De Filippenzen ervoeren tegenstand bij het uitdragen van het Evangelie. Paulus spreekt concreet 
van tegenstanders. Ervaar jij tegenstand en heb jij tegenstanders? Hoe ga je daar mee om? 
 

7. Juist als er tegenstand is en je tegenstanders hebt is en je uitgedaagd wordt als Christen, is het 
zaak te leven “in overeenstemming is met het Evangelie van Christus”. Toch zie je soms dat 
Christenen dan juist niet leven met Christus als voorbeeld en “met gelijke munt’ terugbetalen. Deel 
met elkaar hoe je kunt groeien in de houding die in 1 Petrus 2:19-23 staat: ‘die, als Hij gescholden 
werd, niet terugschold en als Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem, die rechtvaardig 
oordeelt’. Heb je voorbeelden hoe dit bij jou (niet) goed ging?  
 
8. Wat was je reactie op Vince die in de kerk geïnterviewd werd over zijn spreekbeurt over Jezus? 
Wat leerde je van hem? 
 
9. Wat leerde je van de tweelingzusjes Vera en Aukje uit het NOS Journaal als het gaat om leven in 
overeenstemming is met het Evangelie van Christus? 
 
10. Neem even de tijd om na te denken over waarin jij bent uitgedaagd om de komende weken te 
groeien in het leven in overeenstemming met het evangelie van Christus. Bedenk hoe je praktisch 
aan die groei kunt werken. Deel dat met elkaar en geef elkaar aanvullende tips. 
 

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

 

Here Jezus Christus, dank dat U uw leven in en door ons wilt leven. Help ons begrijpen dat we 
geroepen zijn om te leven in overeenstemming met uw Evangelie. Dank dat U ons in alles een 
voorbeeld heeft nagelaten, opdat wij door uw Geest in uw voetstappen zouden treden. In uw 
naam, Amen. 
 

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



 

 

BIJLAGE: LIEDEREN 

 
685 - Hosanna 
Met ons lied, Heer, roept ons hart uit naar U, 
Naar U alleen 
Vol verwachting, vol verlangen naar U, 
U maakt ons één 
 
Bridge: 
Als wij U zien, Heer, geeft U kracht om op te staan 
Wij mogen vrij van angst en schaamte, In uw huis binnengaan 
 
Refrein: 
Hosanna, hosanna, U bent de God van redding, 
U zij de eer, aanbidding. 
Hosanna, hosanna, Kom met uw Geest, vernieuw ons, 
Verheerlijk uw naam, Heer Jezus 
 
Met ons lied, Heer, keert ons hart zich naar U, 
Naar U alleen 
U maakt harten die gebroken zijn heel 
U maakt ze één 
 
(Bridge) 
(Refrein) 
 
Als wij U zien, Heer, geeft U kracht om op te staan 
Wij mogen vrij van angst en schaamte 
binnengaan 
 
Als wij U zien, Heer, geeft U kracht om op te staan 
Wij mogen vrij van angst en schaamte, 
In uw huis binnengaan 
 
(Refrein) 2 x 
 
Hosanna, hosanna, hosanna, hosanna! 
 
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) 
 
598 - Machtige Heer, grote Verlosser 
Machtige Heer, grote Verlosser, iedere dag kneden uw handen 
mijn leven als klei. Zo vormt U mij naar uw plan 
 
U roept mij zacht in uw nabijheid 
daar vind ik kracht, Uw Geest omgeeft mij 
Leer mij, o Heer, hoe ik steeds meer leef als U 
 
U riep mij om voor U te leven, 
aan U alleen wil ik mij geven 
Trek mij, o Heer, dichter naar U toe 
 
Refrein: 
Neem mij, kneed mij, vorm mij, vul mij: 
ik leg mijn leven in uw sterke hand 
Roep mij, zend mij, leid mij, wandel naast mij: 
ik leg mijn leven in uw sterke hand 
 
557 - Laat uw glorie zien 
Laat uw glorie zien aan heel de wereld om ons heen 
als wij samen U aanbidden, dan maakt U ons één 
Laat uw glorie zien, 
laat alle blijdschap die U brengt 
een getuigenis van hoop zijn voor wie U niet kent 
 
Refrein: 
Als wij samen U aanbidden en vol eerbied voor U staan, 
daalt uw Geest neer in ons midden, raak ons allen aan 
Als wij Jezus' naam belijden als de enige die redt 
Toon uw majesteit en glorie, dat is ons gebed 
 
Laat uw glorie zien, 
dat heel de wereld horen mag 
het lied van Jezus en het kruis 
waar Hij ons redding bracht 
Laat uw glorie zien 
aan wie gebroken is en moe, 



 

 

dat zij horen hoe U liefdevol 
hun namen roept 
 
(Refrein) 
 
Laat uw glorie zien (4x) 
Wij aanbidden U(4x) 
 
618 - Jezus, hoop van de volken 
Jezus, hoop van de volken, 
Jezus, trooster in elk verdriet 
U bent de bron van hoop die God ons geeft 
Jezus, licht in het duister, 
Jezus, waarheid die overwint 
U bent de bron van licht die in ons leeft 
 
U overwon in elke nood, 
U brak de banden van de dood 
 
Refrein: 
U bent de hoop in ons bestaan 
U bent de rots waarop wij staan 
U bent het licht waardoor de wereld God kan zien 
U won van de dood, droeg onze pijn 
Nu mogen wij dicht bij U zijn 
Jezus de hoop, levend in ieder die gelooft 
Heer, ik geloof 
 
 
 


