
 

 

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 24 FEBRUARI 2019 

 

Prediker: Wigle Tamboer 

 

TITEL: EENSGEZIND... 
 
Bijbellezing: Filippenzen 2:1-5 (NBG51) 
1 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. 5 Laat die gezindheid 
bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. 
 
Bijzonderheden 
Cursussen Slotavond: maandag 18 maart 
Volgende Doopdienst: zondag 24 maart 
Open Huis IJweg: zaterdag 30 maart 
Volgende Ledenbevestiging: zondag 7 april 
 
Een paar opmerkingen 
We zijn dit seizoen in De Meerkerk aan de slag met de brief aan de Filippenzen. Afgelopen week 
sprak Remy Splinter over “Laat de Heer uw vreugde blijven” Dit n.a.v. Filippenzen 4. Die boodschap 
was een voorschot op een hoofdstuk dat later in de serie verder behandeld gaat worden. Want in 
onze chronologische aanpak van de brief zijn we pas net klaar met hoofdstuk 1. 
 
Vandaag beginnen we bij hoofdstuk 2 en ons thema is: Eensgezind… 
 
Krantenkop: Sneller ruzie in kerk dan in visclub. Met die kop begonnen we twee weken geleden  de 
overdenking van Filippenzen 1:27, waarin een tweeledige oproep klinkt: 
1. Leef in overeenstemming met het Evangelie naar buiten toe: naar de buitenstaanders dus, 
midden in de maatschappij, waar er tegenstand is omdat veel mensen niet zo veel van het 
Evangelie moeten hebben, zoals het geval was in Filippi en ook steeds meer in onze tijd. 
2. Leef in overeenstemming met het Evangelie naar binnen toe: naar de binnenstaanders, naar 
elkaar, je geloofsgenoten in de gemeente dus. 
 
De overdenking van vandaag gaat over wat er binnenshuis niet in orde is bij de Filippenzen: er 

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


 

 

blijkt geen onderlinge eensgezindheid te zijn. 
 
Paulus noemt een aantal zaken die eensgezindheid kenmerken en kennelijk ontbreken in Filippi: 
één in liefdebetoon, één van ziel en één in streven. 
 
Waar begint die eensgezindheid in de gemeente? Het begint, zegt Paulus, waar er een andere 
gezindheid ten opzichte van elkaar ontstaat. Waar er op ’n andere manier, met andere ogen naar 
onszelf en naar de ander gekeken gaat worden: “zonder zelfzucht of ijdel eerbejag”. Waar in 
nederigheid de een de ander uitnemender acht dan zichzelf. Waar een ieder niet slechts lette op 
zijn eigen belang, maar ook lette op dat van anderen. 
 
Dit is dus hoe een levenswandel in overeenstemming met het Evangelie er uit ziet; niet eerst aan 
jezelf en je eigenbelang denken, maar eerst aan de ander en zijn/haar belang, waarbij je de ander 
uitnemender acht dan jezelf. 
 
Aanvullende Bijbellezingen 
 
Filippenzen 1:27 (GNB) 
Leef in overeenstemming met het Evangelie van Christus, zodat ik kan horen, of straks zelf kan zien, 
dat u één van geest bent en samen voor het geloof in het Evangelie strijdt. 
 
Filippenzen 2: 6-16 (NBV) 
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. 12 Geliefde broeders en 
zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Wees het des te meer nu ik niet bij u 
ben. Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag voor God, 13 want het is God die 
zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem behaagt. 14 Doe alles zonder 
morren en tegenspreken, 15 opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te 
midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de 
hemel.16 Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt. Dan kan ik op de dag van Christus 
trots zijn omdat ik me niet voor niets heb ingespannen en afgemat. 
 
Spreuken 25:11 (NBG51) 
Een woord, in juiste vorm gesproken, is als gouden appelen op zilveren schalen. 
 
Jakobus 1:19-25 (NBG51) 
19 Weet (dit) wel, mijn geliefde broeders: ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te 
spreken, langzaam tot toorn; 20 want de toorn van een man brengt geen gerechtigheid voor God 
voort. 21 Legt dus af alle vuilheid en alle uitwas van boosheid en neemt met zachtmoedigheid het 
in u geplante woord aan, dat uw zielen kan behouden. 22 En weest daders des woords en niet 
alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden. 23 Want wie hoorder is van het woord en niet dader, 
die gelijkt op een man, die het gelaat, waarmede hij geboren is, in een spiegel beschouwt; 24 want 
hij heeft zich beschouwd, is heengegaan en heeft terstond vergeten, hoe hij er uitzag. 25 Maar wie 
zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige 
hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen. 
 



 

 

Jakobus 3:1-10 (NBV) 
1 Broeders en zusters, u moet niet allemaal leraar willen zijn. U weet dat ons leraren een strenger 
oordeel te wachten staat. 2 En hoe vaak struikelen we niet allemaal! Wie nooit struikelt in het 
spreken kan zich een volmaakt mens noemen, die in staat is om zelfs het hele lichaam in toom te 
houden. 3 Paarden doen we een bit in de mond om ze te laten gehoorzamen, en zo kunnen we hun 
hele lijf sturen. 4 En kijk eens hoe reusachtige schepen, voortgestuwd door hevige wind, met een 
klein roer in de richting worden gestuurd die de stuurman bepaalt. 5 Zo is ook de tong een klein 
orgaan, maar wat een grootspraak kan hij voortbrengen! Bedenk eens hoe een kleine vlam een 
enorme bosbrand veroorzaakt. 6 Onze tong is net zo’n vlam: een wereld van onrecht, die onze 
lichaamsdelen in brand steekt. Want hij besmet het hele lichaam, hij steekt het rad van het leven in 
brand, met vuur uit de Gehenna. 7 De mens heeft alle mogelijke soorten dieren weten te temmen, 
wilde dieren, vogels, kruipende dieren en zeedieren, 8 maar er is geen mens die de tong kan 
temmen, dat onberekenbare kwaad, vol dodelijk venijn. 9 Met onze tong zegenen we onze Heer en 
Vader, en we vervloeken er mensen mee die God heeft geschapen als zijn evenbeeld. 10 Uit 
dezelfde mond klinkt zegen en vervloeking. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters? 
 
Jakobus 4:11-12 (NBG51) 
11 Spreekt geen kwaad van elkander, broeders. Wie van zijn broeder kwaad spreekt of hem 
oordeelt, spreekt kwaad van de wet en oordeelt haar; en indien gij de wet oordeelt, zijt gij geen 
dader, doch een rechter der wet. 12 Eén is wetgever en rechter, Hij, die de macht heeft om te 
behouden en te verderven. Maar wie zijt gij, dat gij uw naaste oordeelt? 
 

************************************************************************ 
LIEDEREN 
 
167 - Samen in de naam van Jezus 
687 - Heer, wijs mij Uw weg 
194 - U maakt ons één 
127 – Wij eren en aanbidden U 
566 - Ik verlang naar uw aanwezigheid 
648 - Hier zijn wij 
How great is our God 
 
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. Filippenzen 1:27 roept op te leven overeenkomstig het Evangelie, zowel naar buiten als naar 
binnen, m.a.w. buiten in de maatschappij en binnen in de gemeente. Waarom is het zo belangrijk 
om het binnen in orde te hebben voordat je naar buiten treedt? 
 
3. Juf Daisy ontdekte het grote belang van “het wij” boven dat van “het ik”, van de gemeenschap 
boven dat van het individu. Ben jij een “wij mens” of een "ik mens”? Waaruit blijkt dat? 
 
4. Ben jij een gelovige van de leer of van het leven? 
 
5. Lees Filippenzen 2: 1-5 nog enkele keren voor jezelf door. Bedenk vervolgens welke persoonlijke 
vragen je bij elk deel van vers 2 - 4 kunt stellen. Voorbeelden (maar andere vragen over hetzelfde 
deel zijn ook mogelijk): Draag ik bij aan eensgezindheid? Zijn wij (bijvoorbeeld op de kring) één in 
liefdesbetoon. Bespreek in de kring per (deel van een) vers welke vragen je allemaal kunt stellen, 
bespreek die vragen over dat ene onderwerp en praat met elkaar door over hoe je alleen en met 
elkaar in dit onderwerp kunt groeien. Neem dan een tweede onderwerp, etc. 
 
6. ‘De gezindheid van Christus’. Verlang je naar het steeds meer leven uit Christus en Zijn 
gezindheid? Zo ja, waaruit blijkt dat? Zo nee, waaruit blijkt dat? Mag de kring een veilige plek zijn 
zodat je eerlijk en kwetsbaar durft te zijn in wat je deelt 
 

7. ‘Jezelf uitnemender achten dan jezelf’. Wat geldt voor jou: droom maar lekker verder…. of een 
droom die werkelijkheid kan worden? Hoe zou de droom bij jou werkelijkheid kunnen worden? 
Hoe zou je elkaar als kring daarbij kunnen helpen? 
 
8. Wigle noemde dat hij de week voor de preek elke ochtend bad dat hij die dag de ander die hij 
tegenkwam uitnemender zou achten dan zichzelf. Het veranderde zijn dag in de manier waarop hij 
naar anderen en zichzelf keek. Zou je samen met je kring de uitdaging willen aangaan om dit gebed 
de komende tijd dagelijks te bidden, totdat je weer als kring bij elkaar komt en je dan samen je 
ervaringen deelt? 
 
*********************************************************************************** 
 
GEBEDSSUGGESTIE 

 

Here , geef ons in Uw genade Uw gezindheid. Dat bidden we in vrijmoedigheid in Uw naam, 
de naam van Christus Jezus onze Heer, Amen 
 

************************************************************************** 
BIJLAGE: LIEDEREN 
 
167 - Samen in de naam van Jezus 
Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan 
Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer 



 

 

Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer 
 
Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is 
En zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis 
't Werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt 
  
Prijst de Heer, de weg is open, naar de Vader, naar elkaar 
Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar 
Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer 
't Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer! 
 
687 - Heer, wijs mij Uw weg 
Heer, wijs mij Uw weg en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg slechts in U richting vindt 
als mij de moed ontbreekt om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan 
 
Heer, leer mij Uw weg, die zuiver is en goed 
Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet 
Als mij het zicht ontbreekt, het donker is, 
leid mij dan op Uw weg, de weg die eeuwig is 
 
Heer leer mij Uw wil aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt 
Als mij de wil ontbreekt Uw weg te gaan, 
spreek door Uw woord en Geest mijn hart en leven aan 
 
Heer toon mij Uw plan, maak door Uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt 
als ik de weg niet weet de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft 
toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft 
 
Opwekking 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. 
 
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 
En wij volgen U tesamen, volgen U tesamen 
En wij volgen U tesamen, Koning en Heer  
 
En wij volgen U tesamen, volgen U tesamen 
En wij volgen U tesamen, Koning en Heer 
Koning en Heer  
 
566 - Ik verlang naar uw aanwezigheid 
Ik verlang naar uw aanwezigheid 
in alles wat ik doe, 
dat uw Geest mij op mijn wegen leidt 
daarom wijd ik heel mijn leven aan U toe 
 
Jezus, Koning van de eeuwigheid, 
uw volk gelooft uw Woord 
Heel de aarde toont uw heerlijkheid 
en uw woorden brengen leven 
aan wie hoort 
 
Refrein: 
Machtig Heer, alles wat leeft 
zingt tot uw eer in eeuwigheid 
Hier zijn wij, U toegewijd 
wij aanbidden U 
 
648 - Hier zijn wij 
U roept ons, Vader om als dank voor uw liefde 
U te aanbidden Heer 
Wij willen komen in uw nabijheid 
en buigen voor U neer 
 
Vernieuw ons denken nu, open ons hart, 
help ons uw stem te verstaan 
U gaf uw leven, Heer, dankzij uw dood 
mogen wij voor U staan 
 
Refrein: 
Hier zijn wij, als levend offer, Heer, heilig en aangenaam voor U 
Hier zijn wij, wij leggen voor uw troon neer, 
al onze dromen en ons nu 
wij eren U 
 
Wij knielen neer bij het Kruis, zien uw lijden heel dichtbij 
U wilde sterven voor ons ons leven geven wij 



 

 

 
(Refrein) 
 
Wij eren U (8 x) 
 
How great is our God 
The splendor of a King, Clothed in majesty 
Let all the earth rejoice, All the earth rejoice 
He wraps himself in light, And darkness tries to hide 
And trembles at his voice, And trembles at his voice 
 
Refrein: 
How great is our God, sing with me 
How great is our God, and all will see 
How great, How great Is our God 
 
Age to age he stands. And time is in His Hands 
Beginning and the End, Beginning and the End 
The Godhead, Three in one: Father, Spirit, Son 
The Lion and the Lamb, The Lion and the Lamb 
 
(Refrein) 
 
Name above all names 
You are Worthy of all praise 
and My heart will sing how great 
Is our God 
 
(Refrein) 
 
 


