
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 3 MAART 2019 

Prediker: Evert Jan Ouweneel

TITEL: DAN ZULLEN JULLIE WERKELIJK RUST VINDEN...

Bijbellezing: Matteüs 11:28-30 (NBV)

28 “Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven. 
29 Neem mijn juk op je en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen 
jullie werkelijk rust vinden, 30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”

Bijzonderheden: 
A.s. dinsdagavond (5 maart) Uur van Gebed/a.s. woensdag (6 maart) start Veertigdagentijd
Open slotavond Cursussen: maandag 18 maart
Volgende Doopdienst: zondag 24 maart
Open Huis IJweg: zaterdag 30 maart
Volgende ledenbevestiging: zondag 7 april 

Een paar opmerkingen

God is een God van relaties en dat zien we ook in zijn Zoon: Jezus roept op tot een léven, niet tot 
een leer… 

God heeft - we zien het al in het Oude Testament - altijd verlangd naar een relatie met de mens:
- Henoch wandelde met God
- afgodendienst was het verzaken van de (liefdes)relatie
- waar er in de Psalmen over de wet gesproken wordt, is dat nooit religieus wettisch/dogmatisch, 
maar relationeel.

Niet leer, maar leven… geen religie, maar relatie… Het is snel gezegd,  maar hoe moeilijk om dit te 
duiden, te begrijpen en er (dagelijks) naar te leven als 'het nieuwe leven', ontvangen in Christus.

Maar God zij dank voor Jezus Christus: Hij is de vervulling van Gods verlangen en laat in Matteüs 
11 ons in Zijn hart kijken, waar hij ons terug wil brengen naar de relatie.

Het Goede Nieuws is geen voedsel voor een leerstellige preek, maar voor het léven! Het Evangelie 
is niet voor een groot theoloog, of voor een grote complexe religie van ge- en verboden, maar voor
de eenvoudige gelovige om een lévende relatie te kunnen hebben met Jezus Christus. Een levende 
relatie die je door het leven heen helpt. 

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


Over het leven met Jezus bracht Evert Jan zes interessante stellingen naar voren:
1.    Leerlingen van Jezus blijven in hun medemens geloven
2.    Leerlingen van Jezus preken niet, maar wandelen mee
3.    Leerlingen van Jezus worden niet altijd begrepen 
4.    Leerlingen van Jezus twijfelen net zo hard als de rest
5.    Leerlingen van Jezus krijgen soms zelf leerlingen 
6.    Leerlingen van Jezus steunen degenen die steunen

Aanvullende bijbellezingen

Efeziërs 1:17 NBV
Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, u een geest van inzicht 
schenken in wat geopenbaard is, opdat u Hem zult kennen. 

Psalm 27:1
De Heer is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de Heer is mijn leven veilig, voor wie zou ik
bang zijn? 

Psalm 73:28 NBG51
Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te zijn, de Here HERE heb ik tot mijn toevlucht 
gesteld, en ik wil al uw werken vertellen.

Romeinen 6:4 NBV
We zijn door de doop in zijn dood met Hem begraven om, zoals Christus door de macht van de 
Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.

Romeinen 11:36 NBG51
Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! 
Amen.

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

Uw naam - Paul Baloche
462 - Aan uw voeten Heer
Dichter bij U
695 - Stil
789 - Lopen op het water

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)?

https://www.bible.com/nl/bible/328/ROM.11.NBG51


Vorenstaande 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. We startten de dienst met de volgende tekst:
'Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt, laten wij juichen en ons verheugen.' (Psalm 118:24) 
Als we geloven dat God ons een nieuwe dag geeft, vandaag, dan is dat een dag met nieuwe 
kansen, ontmoetingen, een dag om te leren. Op welke manier zouden we dan iedere dag kunnen 
benaderen, kunnen leven?

3. We zagen zondag een paar mooie foto,s van een Meerkerk-gezin. Ze laten zien dat ze leven uit 
de rust, hoe moeilijk hun leven op dit moment ook is. Kan iemand delen wat hem/haar raakte en 
waardoor? Wat kun je hiervan leren?

4. We keken naar een fragment uit een community in Brazilie. Wij wonen niet in een favela en niet 
in Brazilie. Daar hebben niet alle huizen voordeuren. In onze straat wel; we weten misschien wel 
wie er achter de deuren wonen, maar niet wat er zich afspeelt. Hoe kunnen wij een verschil maken
in onze straat?

5. Geen leer, maar leven, geen religie maar relatie. 
Pak een groot vel papier en maak 4 kolommen en wees eerlijk naar elkaar: waar passen jouw 
'geloofszaken' in. Is het meer leer en religie (2 linker kolommen) of meer leven en relatie (2 
rechterkolommen)?

Hoe zou je de dingen in de linker kolom kunnen veranderen, zo dat ze naar de rechter kolom gaan?
Deel dat met elkaar en geef elkaar tips.

App later in de komende week of weken eens met elkaar hoe je die tips hebt kunnen gebruiken in 
het leven van alle dag.

6. Goed nieuws. Het Evangelie is Goed nieuws. Waaraan kunnen mensen aan ons zien dat het 
Evangelie Goed Nieuws is?

7. We zongen:
Ja, ik verkies nu om bij U te zijn en om naar U te luist'ren
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn, kom ik nu tot U, o Heer

Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn, hier in een plaats van aanbidding
In geest en waarheid samen één te zijn, in aanbidding voor U.

Beide coupletten passen bij deze zondag, maar ook bij de preek van vorige week, die over 
eensgezindheid ging. Hoe passen deze twee preken voor jou bij elkaar, en hoe helpt het je?



8. Vorige keer in Preek door de Week+ stond het gebedsidee elke dag te bidden dat je de ander 
hoger acht dan jezelf. 
Als je dit al hebt toegepast: heeft dit je dag, je dagen veranderd? Vertel hier eens over. Wees 
eerlijk, ook als het niet echt 'gelukt' is.
Als je het nog niet hebt toegepast, zou je het deze week willen proberen? Waar zie je kansen en 
waar moeilijkheden?

9. A.s. woensdag (6 maart) start de Veertigdagentijd; we leven naar Goede Vrijdag en Pasen toe. 
We kunnen dat op allerlei manieren doen, bijvoorbeeld met een boek over de lijdenstijd, bidden, 
vasten of gewoon veertig dagen leven zoals we altijd doen. Deel met elkaar hoe jij dit wil gaan 
doen, en als je er nog niet over nagedacht hebt, laat anderen je inspireren of aanmoedigen.

10. Evert Jan liet ons deze stellingen zien: 
1. Leerlingen van Jezus blijven in hun medemens geloven
2. Leerlingen van Jezus preken niet, maar wandelen mee
3. Leerlingen van Jezus worden niet altijd begrepen 
4. Leerlingen van Jezus twijfelen net zo hard als de rest
5. Leerlingen van Jezus krijgen soms zelf leerlingen 
6. Leerlingen van Jezus steunen degenen die steunen

Laat iedereen per stelling opschrijven wat als eerste naar boven komt, als het kan met een 
voorbeeld uit je eigen leven. 
Deel dat daarna met elkaar.
Zie je dingen in de stellingen en de voorbeelden die je net gehoord hebt, die jou kunnen helpen in 
je leven als leerling van Jezus? 
Hoe zou je dat kunnen doen?

*** 
GEBEDSSUGGESTIES

Pak allemaal de Weekinfo erbij. Er zijn veel activiteiten, denk aan de Alpha Cursus die nog bezig is. 
De Open slotavond van de cursussen met geloofopbouwende getuigenissen en de kans om 
mensen voor uit te nodigen. Verder de gebedslijst met namen van zieken. En onze Andere 
Zendelingen en de sponsorkinderen uit Cebu City. Neem tijd om met elkaar hiervoor te bidden.

Bid samen het lied 'Dichter bij U'; spreek het samen hardop uit als een gebed

Dichter bij U, mijn God. Dichter bij U. 
Daar komt mijn hart tot rust. Dichter bij U. 
Daar heeft mijn hart het goed. Vrede in overvloed. 
Dichter bij U, mijn God. Dichter bij U. 

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



BIJLAGE: LIEDEREN 

Uw naam - Paul Baloche

De morgen brengt een nieuwe dag waar ik over zingen mag
Van aarde tot de hemel hoog maakt het uw naam groot

Refrein:
Uw naam, een onwankelbare vesting.
Uw naam is een toevlucht, biedt bescherming.
Uw naam brengt de volken tot aanbidding.
Er kan alleen verlossing bestaan in Uw naam.
 
Heer, wij bidden in Uw naam: kom en vul ons hart vandaag,
geef ons de kracht Uw weg te gaan. Geprezen zij uw naam!
 
(Refrein)

*** 
462 - Aan uw voeten Heer

(refrein)
Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats, daarom kniel ik neer bij U
Om bij U te zijn, is de grootste eer, daarom buig ik mij voor U
 
Ja, ik verkies nu om bij U te zijn en om naar U te luist'ren
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn, kom ik nu tot U, o Heer
 

(refrein)

Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn, hier in een plaats van aanbidding
In geest en waarheid samen één te zijn, in aanbidding voor U
 
(refrein)
 
Zoals een vader die zijn kind omarmt, ja, zo omarmt U ook mij
U bent een Vader die vertroost en beschermt en ik kom tot rust bij U

*** 
Dichter bij U

Dichter bij U, mijn God. Dichter bij U. 
Daar komt mijn hart tot rust. Dichter bij U. 
Daar heeft mijn hart het goed. Vrede in overvloed. 
Dichter bij U, mijn God. Dichter bij U. 

Zelfs als de avond valt, donker en koud. 
Wordt u geboren in wat mij benauwd. 
Licht dat het duister splijt, mij mijn bestemming wijst
Dichter bij U, mijn God. Dichter bij U. 

Waar mij de weg ook leidt, Ik vind mijn veiligheid 
Dichter bij U, mijn God. Dichter bij U



*** 
695 - Stil

Verberg mij nu onder uw vleugels Heer
Houd mij vast in uw sterke hand

Refrein:
Als de oceaan haar krachten toont, zweef ik met U hoog boven de storm
Vader, U bent sterker dan de vloed, dan word ik stil: U bent mijn God

Vind rust mijn ziel in God alleen
Ken zijn kracht, vertrouw Hem en wees stil

(Refrein) 2 x

Dan word ik stil: U bent mijn God

*** 
789 - Lopen op het water

U leert me lopen op het water. De oceaan is weids en diep 
U vraagt me alles los te laten. Daar vind ik U, en ik twijfel niet.

Refrein:
En als de golven overslaan, dan blijf ik hopen op uw Naam 
Mijn ziel vindt rust want in de storm bent u dichtbij 
Ik ben van U, en U van mij

De diepste zee is vol genade, Uw sterke hand die houdt mij vast 
En als mijn voeten zouden falen, dan faalt U niet, want Uw trouw houdt stand    

Refrein

Geest van God, leer mij te gaan over de golven 
In vertrouwen u te volgen, te gaan waar U mij heen leidt 
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen 
Ik vertrouw op uw genade, want ik ben in uw nabijheid (6x)  
 
Refrein

***


	Romeinen 11:36 NBG51

