
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 17 MAART 2019 

Prediker: Orlando Bottenbley

TITEL: JEZUS ZIJN MISSIE IS ONZE MISSIE

Bijbellezing: 2 Korintiërs 5:18-20 (NBV)

18 Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de 
verkondiging daarover toevertrouwd. 19 Het is God die door Christus de wereld met zich heeft 
verzoend: Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft Hij de 
verkondiging van de verzoening toevertrouwd. 20 Wij zijn gezanten van Christus, God doet door 
ons zijn oproep. Names Christus vragen wij: laat u met God verzoenen. 

Bijzonderheden: 
Woensdag 6 maart is de Veertigdagentijd begonnen
Cursussen slotavond: maandag 18 maart
Volgende Doopdienst: zondag 24 maart
Open Huis IJweg: zaterdag 30 maart
Volgende Ledenbevestiging: zondag 7 april
 
Een paar opmerkingen

God had een visie, namelijk om Zichzelf te verzoenen met de hele wereld. Deze visie was de missie 
van Jezus Christus op aarde, lezen we uit het tekstgedeelte. Hij wil onze overtredingen ons niet 
meer aanrekenen, waardoor Jezus de straf van de overtredingen op Zichzelf had genomen. 

Nu is het de vraag of we ons ook geroepen weten ons te voegen bij de missie van God, namelijk 
om deze boodschap van verzoening te delen met iedereen die het wil horen. Het is niet zozeer een 
kwestie dat God Zich moet voegen bij onze persoonlijke missies, maar dat wij ons mogen voegen in
Zijn visie met deze wereld. En dat is nog een veel groter voorrecht, omdat God met iets veel 
groters bezig is dan wij kunnen dromen of beseffen. En wat het zo bijzonder maakt, is dat wij 
schakels mogen zijn in een verhaal dat ons eigen leven ver overstijgt.
 
Wij zijn al dan niet zwakke schakels, dat maakt het des te bijzonder dat de verkondiging van het 
Evangelie aan ons is toevertrouwd. Denk bijvoorbeeld aan Petrus, dezelfde man die Jezus heeft 
verloochend, wordt door Jezus de rots genoemd waarop Hij Zijn kerk bouwt. 
 

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


We kunnen de missie van God alleen toe-eigenen als we onszelf in eerste instantie laten verzoenen
met Hem. En als we de vruchten mogen proeven die daaruit voortvloeien, de rust, vreugde en 
vrede die een leven met God geeft, zal ons leven een getuigenis zijn van het verzoeningswerk van 
God. De vraag is of wij die missie ons toe willen eigenen en de zegen die wij hebben ontvangen van
God door willen geven en het niet voor onszelf willen houden. 

…..
Aanvullende Bijbellezingen  

Johannes 3:16
Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem 
gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

1 Johannes 3:16
Wat liefde is, hebben we geleerd van Hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen 
ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. 

Psalm 78:1-4
1 Een kunstig lied van Asaf. Luister, mijn volk, naar wat ik leer, hoor de woorden uit mijn mond. 2 Ik 
open mijn mond voor een wijze les, spreek uit wat sinds lang verborgen is. 3 Wij hebben het 
gehoord, wij weten het, onze ouders hebben het ons verteld. 4 Wij willen het onze kinderen niet 
onthouden, wij zullen aan het komend geslacht vertellen van de roemrijke, krachtige daden van de 
HEER, van de wonderen die Hij heeft gedaan.

Jesaja 25:1, BGT
Heer, u bent mijn God! Ik zal voor U zingen, ik zal vertellen hoe machtig U bent. Want 
Uhebt wonderen gedaan. Alles wat U ooit besloten hebt, dat hebt U ook gedaan. Op U 
kunnen wij vertrouwen.

Johannes 3: 31
Hij die van boven komt staat boven allen, wie uit de aarde voortkomt is aards en spreekt de taal 
van de aarde. Hij die uit de hemel komt en boven allen staat, 32 getuigt van wat Hij gezien en 
gehoord heeft, en toch wordt zijn getuigenis door niemand aanvaard. 33 Wie zijn getuigenis wel 
aanvaardt, bevestigt daarmee dat God betrouwbaar is. 34 Hij die door God gezonden is, spreekt de
woorden van God, en God schenkt de Geest in overvloed.

Romeinen 5:10 
Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met Hem verzoend door de dood van zijn 
Zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met Hem zijn verzoend, worden gered door diens leven. 

Matteüs 28:20
(Jezus tegen zijn leerlingen als Hij ze op weg zendt om alle volken tot zijn leerlingen te maken:) 
“Houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.” 

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

683 - Heer U bent mijn God
763 - Ik heb U nodig
510 - Dit is mijn verlangen
461 - Mijn Jezus, mijn Redder



680 - Mijn Redder

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. Lees ieder voor zich 2 Korintiërs 5:18-20 (voel je vrij af te spreken meer verzen met elkaar te 
lezen) en beantwoordt de volgende vragen: 
a. Wat zegt deze passage over wie God is? b. Wat zegt deze passage over mij (en wie Hij voor mij 
wil zijn) c. Wat zegt deze passage over wat God heeft gedaan/doet/gaat doen? d. Wat zegt deze 
passage over wat ik kan doen? Maak tweetallen en bespreek je antwoorden met elkaar of deel de 
antwoorden met elkaar in de groep.
 
3. God heeft zich met ons verzoend. Stel je voor dat iemand die niet bekend is met het geloof aan 
jou zou vragen wat 'verzoening met God' betekent, hoe zou je diegene dat dan uitleggen? 

4. Heb je het gevoel dat jij ook verzoend bent met God? Waarom wel of waarom niet?
 
5. In dit gedeelte staat dat de verspreiding van de boodschap van de verzoening met God aan ons 
is toevertrouwd. In hoeverre heb je die opdracht van God omarmd? Wat doet het met je dat dit 
ook jou is toevertrouwd? 
 
6. Jezus legt zijn missie in de handen van zwakke mensen. Ervaar je dit als een bemoediging of een 
ontmoediging voor jezelf? 
 
7. Orlando maakt zondag aan de hand van een foto duidelijk dat we werkelijk iets kunnen 
betekenen in onze eigen omgeving. 
Hoe kun je deze week weer bewust zijn dat jij het licht van Jezus mag verspreiden op de plek waar 
Hij je geplaatst heeft? Bemoedig elkaar hierin en bid voor elkaar.

*** 



GEBEDSSUGGESTIE

Vader in de hemel, dank dat U Zichzelf met ons heeft verzoend door Uw Zoon en U ons onze 
overtredingen niet aanrekent. Wat een vreugde om met U te mogen leven en we bidden dat de 
mensen die U aan ons heeft gegeven, ook mogen zien wie U bent en wie U ook voor hen wil zijn. 
Wat een grote en soms overweldigende opdracht, dat U de verkondiging van het Evangelie aan ons
heeft toevertrouwd. Wilt U ons daarom ook alles geven wat we nodig hebben om datgene te doen 
wat U van ons vraagt. Maar bovenal danken we U dat we in Christus alles al hebben ontvangen wat
we ooit nodig zullen hebben. Amen.

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

683 - Heer U bent mijn God

Heer, U bent mijn God en ik verhoog Uw Naam 
Heer, U bent mijn God, en ik verhoog Uw Naam 

‘k Wil U zoeken in de morgen, en U volgen op al Uw wegen
En stap voor stap leidt U mij, ik wil bij U zijn iedere dag, 

ik wil bij U zijn iedere dag, iedere dag

Refrein:
Halleluja, wij eren U, Heer Jezus, 
en voor eeuwig zingen wij: 
Halleluja, want U alleen bent waardig
En voor eeuwig zingen wij:
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja

*** 
763 - Ik heb U nodig

Heer, ik kom en beken,
nu ik hier dicht bij U ben:
zonder U val ik uiteen;
leid mijn hart door stormen heen.

Refrein:
O mijn Heer, ik heb U nodig;
elk moment, zo nodig.
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.
O God, 'k heb U nodig.

Mijn schuld zit diep; U kunt erbij.
U vergeeft en reinigt mij.
Waar U bent, daar ben ik vrij;
woon in mij en heilig mij.

(Refrein)



Leer mijn lied de weg naar U
als verleiding mij omgeeft.
Als ik niet kan staan, leun ik op U.
Jezus, hoop die in mij leeft!

(Refrein) 2 x

U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.
O God, 'k heb U nodig.

U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.
O God, 'k heb U nodig.

***
510 - Dit is mijn verlangen

Dit is mijn verlangen: U prijzen, Heer
met mijn hele hart aanbid ik U
Al wat binnen in mij is, verlangt naar U
alles wat ik vinden wil, is in U
 
Refrein:
Heer, ik geef U mijn hart,
ik geef U mijn ziel
ik leef alleen voor U
Leid de weg die ik ga
elk moment dat ik besta
Heer, doe uw wil in mij
 
Heer, doe uw wil in mij

*** 
461 - Mijn Jezus, mijn Redder

Mijn Jezus, mijn redder;
Heer, er is niemand als U
Laat elk moment,
al wat ik denk,
vol zijn van uw liefde, Heer
 
Mijn schuilplaats, mijn trooster,
veilige toren van kracht;
adem en stem,
al wat ik ben,
brengen U voortdurend eer
 
Refrein:
Juich voor de Heer,
heel de aarde wees blij



Zing van de Koning
en zijn heerschappij
Bergen aanbidden, de zee juicht mee
bij het horen van uw naam
U wil ik prijzen voor dat wat U schiep;
mijn leven lang loven,
want U heb ik lief
Niets is zo goed als een leven
heel dicht bij U

*** 
680 - Mijn Redder

Iedereen zoekt naar liefde
Trouw die nooit teleurstelt
Geef uw genade Heer 
Iedereen zoekt vergeving
De goedheid van een redder
De hoop van de volken

Refrein:
Mijn Redder, bergen moeten wijken
Voor Zijn geweldige kracht, 
Zijn geweldige kracht
Als Redder, grote Overwinnaar
Stond Jezus op uit het graf, 
Hij stond op uit het graf

Neem mij zoals ik ben Heer,
Met al mijn angst en falen
Vul mijn hart opnieuw
Ik geef mij aan U over
Met alles wat ik geloof Heer,
Wil ik U volgen

(Refrein)

Laat uw licht aan heel de wereld zien, 
we zingen tot de eer van de verrezen Heer
Jezus, laat uw licht aan heel de wereld zien, 
we zingen tot de eer van de verrezen Heer

(Refrein)

*** 


