
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 31 MAART 2019 

Prediker: Remy Splinter

TITEL: DAT WE NOOIT ZULLEN VERGETEN...

Bijbellezing: 2 Petrus 1:12-19 

Daarom zal ik u hieraan blijven herinneren, hoewel u dit alles wel weet en gegrondvest bent in de 
waarheid die u hebt leren kennen. Maar het lijkt me goed u wakker te houden door het telkens 
opnieuw onder uw aandacht te brengen zolang ik in deze tent verblijf. Ik weet dat mijn tent 
binnenkort zal worden afgebroken - dat heeft onze Heer Jezus Christus mij te kennen gegeven -, en 
ik doe er mijn uiterste best voor dat u zich dit alles ook na mijn heengaan steeds weer voor de 
geest zult kunnen halen. Toen wij u de glorierijke komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden,
baseerden wij ons niet op vernuftige verzinsels - integendeel, wij hebben met eigen ogen zijn 
grootheid gezien. Want hij ontving van God, de Vader, eer en luister, toen de stem van de 
majesteitelijke luister tegen Hem zei: “Dit is mijn geliefde zoon, in Hem vind ik vreugde." Die stem 
hebben wij zelf uit de hemel horen klinken toen wij met Hem op de heilige berg waren. Ons 
vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed 
aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte 
schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.

Bijzonderheden: 
Vierde week van de Lijdens/Veertigdagentijd
Ledenbevestiging: zondag 7 april
Alpha en Beta Cursus: maandag 8 april 
Huwelijks Cursus: maandag 13 mei

Een paar opmerkingen:

Als gemeente zitten we in een tijd van herinneringen. Ten eerste, we zitten midden in de 
Veertigdagentijd, waarin we toeleven naar Pasen en ons bezinnen op de weg van Christus naar het 
kruis en de opstanding, we hebben een doopdienst gehad, we hadden een jaarvergadering waarin 
we terugkeken naar het afgelopen jaar, en we hielden een Open huis aan de IJweg om met elkaar 
herinneringen van ons kerk-zijn daar op te halen. Met al deze activiteiten kijken we terug naar wat 
we allemaal hebben ontvangen uit Gods hand, hoe Hij ons Zijn trouw keer op keer bewijst. Als we 
onszelf niet blijven herinneren wat we van God ontvangen, ontnemen we onszelf ook de vreugde 
en de dankbaarheid die gepaard gaan met Gods zegeningen (zie ook Deuteronomium 8:10-18). 

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


Want wat doen we nu eigenlijk als we herinneren? We halen iets uit het verleden, een 
gebeurtenis, en die brengen we naar het hier en nu, naar het heden. We kunnen onze ogen 
dichtdoen en dingen voor de geest halen die we eerder hebben gezien, gehoord of meegemaakt. 
En die kennis kunnen we weer projecteren op de toekomst. Herinneren is een soort samenspel van
verleden, heden en toekomst. Herinneringen aan Gods trouw in het verleden geeft hoop voor het 
heden. Op die manier wortelen ze ons in het verleden, interpreteren ze voor ons het heden en 
wijzen ons de richting voor de toekomst.

In de overdenking dachten we na over drie vragen:

1. Waarom herinneren we?

Petrus zegt dat hij in herhaling valt omdat hij mensen wil helpen wakker te blijven. Herinneren is 
dus niet zozeer een daad van wakker worden, maar van wakker blijven. We komen naar de kerk, 
niet alleen om nieuwe informatie te horen, maar misschien bovenal om weer bepaald te worden 
bij wat we al weten. 

Ons hart is vergeetachtig en moet constant herinnerd worden aan wat er echt toe doet. Het is dus 
niet een kwestie van het ophalen van informatieve kennis, maar van transformatiekennis. 

2. Wat herinneren we?

Petrus spreekt over de glorierijke komst van Jezus. Nu mogen we een onderscheid maken tussen 
wat we herinneren wat vóór ons leven heeft plaatsgevonden, en wat in ons leven heeft 
plaatsgevonden.

Dan denken we aan de grote daden van God en het leven van Jezus, de verhalen die zijn 
doorgegeven van generatie op generatie, opdat we dat nooit zouden vergeten. Petrus heeft het 
met zijn eigen ogen gezien (hij noemt in de lezing de verheerlijking op de berg) en hamert erop dat
we dit moeten blijven herinneren. Zo ook alle heiligen die na Petrus hebben geleefd en de vele 
geloofshelden die ons zijn voorgegaan. 

Maar dan mogen we ook denken aan de grote daden van God in ons eigen leven en de levens van 
mensen om ons heen. Daar waar wij een persoonlijke ontmoeting hebben gehad (en nog steeds 
blijven hebben) met Christus. 

Wanneer we dat herinneren, groeit ons geloof, omdat ons beeld van God stukje bij beetje groter 
wordt. En daarnaast geeft het ons een identiteit, welk verhaal wij mogen spelen in het grote 
verhaal van God. 

3. Hoe herinneren we?

We lezen in vers 19 dat we onze aandacht moeten richten op Gods Woord, als een lamp die in een 
donkere ruimte schijnt. De kracht van herinneren is dat het een bewuste daad is van het richten 
van onze aandacht op iets of iemand. Daar waar onze aandacht overal wordt opgeëist om ons 
heen, kiezen we ervoor ons te richten op wie Jezus is.

Door het Oude Testament heen wordt het volk van Israël constant opgedragen om te blijven 
herinneren wat God voor hen heeft gedaan om te blijven beseffen dat zij het uitverkoren volk van 
God zijn. Denk bijvoorbeeld aan de overtocht van Jozua door de Jordaan, toen het water werd 



tegengehouden door God. Dit grote wonder mocht niet vergeten worden, dus plaatsten ze een 
gedenksteen. Zodat wanneer hun kinderen zouden vragen waar die steen voor stond, zij het 
verhaal konden doorvertellen. Wat zijn onze gedenkstenen in ons leven? Dat kunnen rituelen zijn 
zoals Avondmaal of de doop, het kunnen letterlijk voorwerpen zijn (denk aan de schoenen van 
navolging die je ontvangt met lidmaatschap). En bovenal kunnen het mensenlevens zijn waarin de 
grootheid van God zichtbaar wordt. En als mensen jou zullen herinneren later, ben jij dan een 
levende gedenksteen die de volgende generatie iets laat zien van wie Jezus is?

Aanvullende Bijbellezingen (NBV tenzij anders vermeld)

Deuteronomium 8:10-18
10 Wanneer u daar in overvloed leeft, dank de HEER, uw God, dan voor het goede land dat Hij u 
gegeven heeft. 11 Zorg ervoor dat u Hem niet vergeet, waardoor u zijn geboden, wetten en regels, 
die ik u vandaag voorhoud, zou veronachtzamen. 12 Wanneer u volop te eten hebt en mooie 
huizen bouwt om in te wonen, 13 wanneer u steeds meer runderen, schapen en geiten krijgt, 
steeds meer goud en zilver, wanneer uw hele bezit toeneemt, 14 mag u daardoor niet hoogmoedig 
worden en de HEER, uw God, vergeten. Was Hij het niet die u uit de slavernij in Egypte bevrijdde; 
15 die u veilig door die grote, verschrikkelijke woestijn leidde, dat dorre land waar geen water te 
vinden is en waar giftige slangen en schorpioenen huizen; die voor u water liet ontspringen uit de 
steenharde rots; 16 die u in de woestijn manna te eten gaf, voedsel dat uw voorouders nog nooit 
hadden gezien-en dat alles om u zijn macht te laten voelen en u op de proef te stellen, zodat Hij u 
later zou kunnen zegenen? 17 En dan zou u bij uzelf denken: Al die voorspoed hebben we op eigen 
kracht verworven!? 18 Nee, u moet beseffen dat het de HEER, uw God, is die u in staat stelt om die 
welvaart te verwerven, omdat Hij zich wil houden aan wat Hij uw voorouders onder ede heeft 
beloofd, zoals Hij dat tot nu toe heeft gedaan. 

Psalm 103:1-2 
1 Van David. Prijs de HEER, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn heilige naam.
2 Prijs de HEER, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden.

Jozua 4:1-9, 19-24
1 Nadat het hele volk de Jordaan was overgetrokken, zei de HEER tegen Jozua: 2 ‘Kies nu twaalf 
mannen, één uit elke stam, 3 en zeg hun dat ze van de plaats waar de priesters in de Jordaan staan
twaalf stenen moeten halen. Die moeten ze meenemen en in het kamp leggen waar ze vanaf deze 
nacht zullen verblijven.’ 4 Jozua liet twaalf mannen aanwijzen, één uit elke stam van Israël, en 
nadat hij hen bij elkaar geroepen had, 5 zei hij tegen hen: ‘Ga voor de ark van de HEER, uw God, de
Jordaan in. U moet allemaal één steen op uw schouders nemen, één voor elke stam van Israël. 6 Ze 
zullen een gedenkteken voor u zijn. Wanneer uw kinderen later zullen vragen wat die stenen 
betekenen, 7 dan moet u ze vertellen dat het water van de Jordaan werd tegengehouden door de 
aanwezigheid van de ark van het verbond met de HEER. Vertel ze dat toen de ark de Jordaan in 
ging het water werd afgesneden en dat deze stenen daarvan voor Israël een eeuwig gedenkteken 
zijn.’ 8 De mannen deden wat Jozua hun had gezegd. Ze haalden twaalf stenen uit de Jordaan, één 
voor elke stam, zoals de HEER aan Jozua had opgedragen. Ze droegen de stenen met zich mee naar
hun kamp en legden ze daar neer. 9 Jozua richtte ook twaalf stenen op in het midden van de 
Jordaan, op de plaats waar de priesters stonden die de ark van het verbond droegen. Die stenen 
staan daar tot op de dag van vandaag.

19  Het volk bereikte de overkant van de Jordaan op de tiende dag van de eerste maand, en het 
sloeg zijn kamp op bij Gilgal, dat oostelijk van Jericho ligt. 20 Jozua richtte daar de twaalf stenen op
die ze uit de Jordaan hadden meegenomen. 21 Hij zei tegen de Israëlieten: ‘Wanneer uw kinderen 



later vragen wat deze stenen betekenen, 22 dan moet u hun het volgende vertellen: “Israël is de 
Jordaan overgetrokken, en wel over de droge bedding. 23 Want de HEER, jullie God, heeft de 
Jordaan voor jullie drooggelegd totdat jullie waren overgetrokken, zoals Hij ook de Rietzee voor ons
heeft drooggelegd totdat we die waren overgetrokken. 24 Want alle volken op aarde moeten 
weten hoe machtig de HEER, jullie God, is, en jullie moeten altijd vol ontzag voor hem zijn.”’

Mattheüs 3:16-17
16  Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor Hem en 
zag Hij hoe de Geest van God als een duif op Hem neerdaalde. 17 En uit de hemel klonk een stem: 
“Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde.”

Mattheüs 17:1-7 
1 Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg 
op, waar ze alleen waren. 2 Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante, zijn gezicht straalde als 
de zon en zijn kleren werden wit als het licht. 3 Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die 
met Jezus in gesprek waren. 4 Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: “Heer, het is goed dat wij 
hier zijn. Als U wilt zal ik hier drie tenten opslaan, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.” 5 
Hij was nog niet uitgesproken, of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen, en uit 
de wolk klonk een stem: “Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde. Luister naar Hem!” Toen
de leerlingen dit hoorden, wierpen ze zich neer en verborgen uit angst hun gezicht. 7 Jezus kwam 
dichterbij, raakte hen aan en zei: ‘Sta op, jullie hoeven niet bang te zijn.’ 8 Ze keken op en zagen 
niemand meer, Jezus was alleen.

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

672 - Heerser over alle dingen
674 - Zie de stroom van Jezus liefde
Genade - Matt Redman; vertaling: Remy Splinter
576 - Als wij samen U aanbidden
815 - Vul dit huis met uw glorie

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 met elkaar 2 Petrus 1:12-19 en wissel met elkaar uit wat je aanspreekt in deze tekst. Je kunt
eventueel tweetallen maken om elkaar te vertellen wat je aanspreekt. Het doel is dan het verhaal 
van de ander zo te onthouden, dat je het vervolgens kunt navertellen aan de hele kring.

3. Wil iemand iets delen over het afscheid van de IJweg (als je er bent geweest)? Zijn er andere 
herinneringen aan de IJweg die je met elkaar kunt delen?

4. Petrus spreekt over wakker blijven. Waarom is het voor jou wel of niet belangrijk om herinnerd 
te blijven worden aan het leven van Jezus? 

5. Petrus heeft met zijn eigen ogen de glorierijke komst van onze Heer Jezus Christus gezien. Wat 
heb jij met eigen ogen gezien van het werk dat Jezus doet in jouw leven of de levens om jou heen? 

6. Het getuigenis van Jezus is doorgegeven over vele generaties totdat het ons heeft bereikt en 
vele levens zijn door Hem veranderd. Hoe vaak sta je erbij stil dat vele christenen ons zijn 
voorgegaan en wat doet dat met je? 

6. Vorige week stonden we stil bij de doop van Jezus en de stem die klonk uit de hemel: “Dit is mijn
geliefde Zoon, in Hem vind ik vreugde”. Diezelfde stem met diezelfde woorden had Petrus gehoord 
op de heilige berg. In de doop vereenzelvigen we ons volledig met Jezus, opdat ook wij geliefde 
zonen en dochters van God mogen zijn. Wat betekent de doop voor jou? In hoeverre word je 
hierbij bepaald tijdens een doopdienst? 

7. Bij ledenbevestiging ontvang je een beeldje van de schoenen van de navolging (aan de hand van 
het schilderij van Van Gogh). Dat is een symbool dat we Jezus samen navolgen. Als je het beeldje 
zelf mag hebben: wat betekent het voor jou? 
Ben je nog geen lid en wel gedoopt: volgende week is er weer een dienst met ledenbevestiging, 
wat houdt jou tegen om lid te worden? 

8. Lees met elkaar Jozua 4:1-9 (of vat het verhaal kort samen). Wat zijn gedenkstenen in jouw leven
om je helpen bepaald te blijven bij wie Jezus is? Dit kan van alles zijn: objecten, rituelen, 
mensenlevens, etc. 

9. Petrus benadrukt het belang van je aandacht richten op Gods Woord. Het memoriseren van 
Bijbelteksten, is dat iets wat je ooit hebt gedaan, overwogen of nog steeds doet? Heb je het 
verlangen dit (weer) op te pakken, help elkaar daar als kring bij. En wees vooral creatief.

*** 
GEBEDSSUGGESTIE

Heer, dat we nooit zullen vergeten, wat een wonder van genade. Als we denken aan wat U voor 
ons heeft gedaan en de liefde die U voor ons heeft, dan kunnen we niet anders dan U loven en 
prijzen, halleluja, amen.

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



BIJLAGE: LIEDEREN 

672 - Heerser over alle dingen

Heerser over alle dingen, God van de oneindigheid
Van Uw liefde wil ik zingen, buigen voor Uw majesteit
Eeuwen komen, eeuwen gaan, voor altijd blijft Uw trouw bestaan
Uw naam weerklinkt door het heelal, Die was en is en komen zal

U alleen kunt grootheid tonen In een enkel ogenblik
De natuur spreekt zonder woorden, vol verwondering luister ik
U schiep leven door Uw woord, bracht het licht uit duister voort
Zelfs nu Uw werk in zonde lijdt weerspiegelt zij Uw heerlijkheid

In het lijden van dit leven, in een dal van duisternis
Wilt U mij Uw liefde geven en de vrede die ik mis
Leid mij aan Uw sterke hand veilig naar de overkant
Ik hoef geen gevaar te vrezen als Uw huis mijn schuilplaats is

Eeuwen komen, eeuwen gaan, voor altijd blijft Uw trouw bestaan
Uw naam weerklinkt door het heelal, Die was en is en komen zal

*** 
674 - Zie de stroom van Jezus' liefde

Zie de stroom van Jezus' liefde overstelpend als een vloed
Toen de Mensenzoon ons vrijkocht met zijn eigen kostbaar bloed
Wie kan zwijgen van zijn liefde of vergeten wat Hij deed?
Jezus' naam zij steeds geprezen, tot in alle eeuwigheid!

Aan het kruis werd Jezus' offer tot een bron die altijd blijft
Door de sluizen van Gods goedheid stroomde zijn barmhartigheid
Een rivier van diepe liefde daalde uit de hemel neer,
bracht ons vrede met de Vader, schonk de wereld leven weer

Het is uw volmaakte liefde, die mijn diepste angst verdrijft
Vol vertrouwen mag ik komen, waar uw rechterstoel verrijst
Want mijn rechter is mijn redder, mijn verlosser pleit voor mij
Hij heeft zelf mijn straf gedragen Jezus, mijn gerechtigheid! 

Wie kan zwijgen van zijn liefde, of vergeten wat Hij deed?
Jezus' naam zij steeds geprezen, tot in alle eeuwigheid!

*** 
Genade - Matt Redman; vertaling: Remy Splinter

Vol ontzag kniel ik neer
Aan de voet van het kruis
Waar Jezus stierf voor mij



Waar de prijs is betaald
Al mijn schuld het is weg
Uw bloed dat kocht mij vrij 

Genade, Genade
Oneindig als de zee
We zingen: halleluja
Tot in eeuwigheid

We drinken de wijn      
En we breken het brood
Denken aan Uw kruis

Wat we niet konden doen
Heeft U voor ons gedaan
Uw liefde brengt ons thuis

Genade, Genade
Oneindig als de zee
We zingen: halleluja
Tot in eeuwigheid

Dat we nooit zullen vergeten
Wat een wonder van genade
En we zingen: halleluja
Halleluja amen

*** 
576 - Als wij samen U aanbidden

Als wij samen U aanbidden, dan maakt uw Geest ons één
U bent welkom in ons midden, wij eren U alleen
Ons hart staat voor U open, Heer, neem de ereplaats
wij heffen onze handen naar U op
 
Refrein:
Immanuèl, God zelf is met ons )
Vredevorst, machtig God,          ) 2x
de allerhoogste heer                 )
 
Zie hoe, als wij voor Hem zingen, de hemel opengaat
en als frisse morgenregen zijn liefde mensen raakt
Want U alleen bent waardig, dat Sion U aanbidt,
de koning die voor eeuwig heersen zal!
 
(Refrein)

*** 
815 - Vul dit huis met uw glorie



Vul dit huis met Uw glorie. Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw aanwezigheid.

Want alles is door U en alles is tot U,
openbaar aan ons Uw heerlijkheid.

Heilig, heilig, heilig is de Heer.
Jezus is Koning, breng hulde, geef Hem eer.


