
 

 

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 MAART 2019 

 

Prediker: Wigle Tamboer 

 

TITEL: DE GEZINDHEID VAN CHRISTUS 
 
Bijbellezing: Filippenzen 2:5-11 (HSV) 
5 Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, 6 Die, terwijl Hij in de gestalte 
van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, 7 maar Zichzelf ontledigd 
heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. 8 En in 
gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de 
dood, ja, tot de kruisdood. 9 Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een 
Naam geschonken boven alle naam, 10 opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van 
hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, 11 en elke tong zou belijden 
dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. 

Bijzonderheden 
Woensdag 6 maart is de Veertigdagentijd begonnen. 
Slotavond cursussen: maandag 18 maart. 
Volgende Doopdienst: zondag 24 maart. 
Open Huis IJweg: zaterdag 30 maart. 
Volgende Ledenbevestiging: zondag 7 april. 
 
Een paar opmerkingen 
Afgelopen keer spraken we over eensgezindheid. We zagen dat Paulus de Filippenzen opriep om 
overeenkomstig het Evangelie van Christus te wandelen. Anders gezegd: in woord en daad Christus 
waardig te leven. En wel op twee terreinen: 

 Naar buiten toe: in de stad Filippi, waar veel weerstand en tegenstand was richting Christus en 
het Christelijke geloof. 

 Naar binnen toe: in de gemeente onder elkaar als mede-gelovigen, waar de eenheid en de 
eensgezindheid onder druk stond omdat er broeders waren die zichzelf nogal belangrijk 
vonden. 

Deze broeders stonden zich voor op hun vermeende positie en kwaliteiten in de maatschappij, 
op hun vermeende kennis en kunde, hun vermeende macht en kracht. Het gevolg: ze dienden hun 
eigen belang ten koste van het belang van de ander, ten koste van het belang van Christus en Zijn 
gemeente. En Paulus adresseert dit onwenselijke gedrag. En niet alleen het gedrag, hij legt ook de 
vinger op de zere plek van hun hart, waar hij wijst op een hooghartige gezindheid. 
 

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


 

 

Tegenover deze onwenselijke gezindheid stelt hij de gezindheid van Christus. Deze gezindheid 
wordt beschreven in de verzen 6-11. Deze 6 verzen worden algemeen gezien als een lied, een 
hymne, en misschien wel een van de eerste die gezongen werden in de vroege kerk. Een uniek 
gedeelte in het Nieuwe Testament en een juweel aan rijkdom over onze Here Jezus Christus. 
 
Paulus schrijft: Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Andere 
vertalingen spreken niet over in u, maar bij u, of onder u. 
 
De vertaling “in u” ligt in lijn met Paulus’ denken, het gaat immers om het hart van een ieder, waar 
in Christus woont. Paulus’ aanduiding voor een Christen is iemand die in Christus is. Hier ligt ook 
het grote verschil met het aanhangen van een religie of leer/dogma. Denk hierbij ook aan Evert Jan 
Ouweneels preek van 3 maart j.l. met de nadruk op Jezus’ leven, in en door ons. Wij hebben een 
levende relatie met Jezus die ons niet Zijn leer, maar Zijn leven gaf tot in de dood en ons deelachtig 
maakte aan Zijn leven door de opstanding. Dit is het nieuwe leven dat we in Hem in ons hart 
ontvangen hebben door de Heilige Geest. 
 

Aanvullende Bijbellezingen 

 

Filippenzen 2:5-7 (Het Boek) 
Blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus Jezus, die, hoewel Hij 
de gestalte van God had, Zich niet heeft vastgeklampt aan zijn goddelijke rechten. Integendeel, Hij 
legde zijn grote macht en heerlijkheid af, nam de gestalte aan van een dienaar en werd een mens. 
 
2 Korintiërs 8:9 (NBV) 
Tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: hij was rijk, maar is omwille 
van u arm geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden.  
 
Johannes 3:30 
Hij moet wassen, ik moet minder worden. (NBG51) 
Hij moet meer worden, maar ik minder. (NBV) 
Hij moet groter worden en ik kleiner. (HSV) 
Hij moet steeds meer op de voorgrond treden, en ik moet steeds meer naar de achtergrond 
verdwijnen.’(GNB96) 
Jezus moet steeds belangrijker worden. En ik moet juist minder belangrijk worden. (BGT) 
 
Johannes 17:21-23 (NBV) 
21 Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn, opdat 
de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden. 22 Ik heb hen laten delen in de grootheid die U Mij 
gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: 23 Ik in hen en U in Mij. Dan zullen zij volkomen één zijn 
en zal de wereld begrijpen dat U Mij hebt gezonden, en dat U hen liefhad zoals U Mij liefhad. 
 
1 Johannes 4:19 (NBV) 
Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad. 
 
1 Johannes 3:16 (NBV) 
Wat liefde is, hebben we geleerd van Hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. 
 
Romeinen 12:2 (HSV) 
En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw 
gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God 
is. 



 

 

 
Filippenzen 2:13 (NBG51) 
.. want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. 
 
Kolossenzen 1:25b-29 (NBV) 
25b Met het oog op u heeft God mij die dienende taak toevertrouwd, opdat zijn boodschap in al 
haar volheid verkondigd wordt: 26 het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties 
verborgen is geweest, maar nu aan zijn heiligen onthuld is. 27 Aan hen heeft God bekend willen 
maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken: Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke 
luister. 28 Hem verkondigen wij wanneer we iedereen waarschuwen en in alle wijsheid 
onderrichten, om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen. 29 Daarvoor span ik mij in en 
strijd ik met zijn kracht, die volop in mij werkzaam is. 
 
************************************************************************ 
LIEDEREN 
430 - Heer, ik prijs uw grote naam 
Van slaaf tot Koning - Mozaiek0318 
628 - Een hoop die zeker is 
595 - Licht van de wereld 
What a beautiful name - Hillsong 
 
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. Paulus’ band met de Filippenzen is warm en hartelijk. Ze voelen zich diep verbonden, 
vertrouwen elkaar, weten zich bij elkaar veilig en zijn aan elkaar gewaagd. Deze band maakt dat 
Paulus zich geroepen weet een pittig onderwerp aan te snijden: de eensgezindheid die onder druk 
staat (Filippenzen 2:2). Welk cijfer zou je aan de mate van eensgezindheid op jouw huiskring 
geven? Waarom? Heb je het gevoel dat de eensgezindheid in jullie huiskring onder druk staat? Zo 
ja, is er de veiligheid om daar over te spreken? 



 

 

 
3. Paulus schrijft in Filippenzen 2:5: Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus 
was - andere vertalingen spreken niet over in, maar bij u, of onder u. Wat is het verschil? 
 
4. Filippenzen 2:6 en 7 vertelt dat Jezus, die de gestalte van God had (NBV), zijn gelijkheid aan God 
niet vasthield, maar er afstand van deed. Dát voorbeeld moeten wij volgens vers 5 opvolgen. Een 
aantal mogelijke trefwoorden die je uit de verzen zou kunnen afleiden zijn: nederigheid, 
onzelfzuchtigheid, offervaardigheid, dienstbaarheid, zelfverloochening, zelfopoffering. Bespreek 
met elkaar of je het eens bent met dit rijtje trefwoorden en of de verzen ook andere trefwoorden 
kunnen betekenen. Het kan helpen om er andere bijbelvertalingen bij te pakken.  
 
5. Het klinkt zo makkelijk: het voorbeeld van Jezus volgen, dus Christocentrisch leven. Hoe kun je 
de trefwoorden uit de vorige vraag omzetten in daden? Deel met elkaar met welk van die 
trefwoorden je de minste problemen hebt in je leven en met welke de meeste. Licht je antwoord 
toe.  
 
6. De vertaling van Het Boek spreekt over “gezindheid” als “innerlijke houding”, over “roof” als 
“vastklampen aan goddelijke rechten” en over “ontledigen” als “afleggen”. Durf je iets in de kring 
te delen over jouw innerlijke houding als het gaat om enerzijds vastklampen aan je rechten en 
anderzijds om het afleggen van je eigen belang? 
 
7. Kun je het verlangen van Johannes de Doper (Joh. 3:30) delen: Jezus moet steeds belangrijker 
worden. En ik moet juist minder belangrijk worden (BGT)? Kun je als getuigenis aan je mede-
kringleden een concreet voorbeeld noemen waarin je geestelijke groei ziet op dit gebied en Jezus 
en Zijn belang steeds groter worden dan je eigen belang? 
 
8. In het kader van eensgezindheid en het bemoedigen van elkaar in onze eenheid werd in de 
dienst een bedankkaart voorgelezen van een 18-plus huiskring. Daarin noemden die kring een 
aantal aspecten in de gemeente waar ze dankbaar en blij om waren. Neem als huiskring de tijd om 
met elkaar te benoemen waar jullie als kring dankbaar en blij om zijn in de gemeente. 
 
******************************************************************************* 
GEBEDSSUGGESTIE 

Dank Heer dat we in deze Veertigdagentijd extra stil mogen staan bij het wonder van uw 
menswording en uw lijden en sterven. Dank U dat U, hoewel U de gestalte van God had, U niet 
heeft vastgeklampt aan uw goddelijke rechten. Nee, U legde uw grote macht en heerlijkheid af, U 
nam de gestalte aan van een dienaar en werd een mens omwille van ons. Ja, U was rijk, maar werd 
omwille van ons arm opdat wij door uw armoede rijk zou worden. U zij alle lof, eer en dank! Geef 
ons de genade om uit die rijkdom te leven in de gezindheid van U. We danken en bidden U in Uw 
naam, in Jezus’ naam. Amen. 

************************************************************************** 
BIJLAGE: LIEDEREN 
 
430 - Heer, ik prijs uw grote naam 
Heer, ik prijs uw grote naam 
Heel mijn hart wil ik U geven 
Want U bent de weg gegaan 
die mij redding bracht en leven 
  
Refrein: 



 

 

U daalde neer van uw troon 
om mens te zijn 
Van de stal naar het kruis 
droeg U mijn pijn 
Van het kruis naar het graf 
Uit het graf weer opgestaan 
Heer, ik prijs uw grote naam 
 
Van slaaf tot Koning - Mozaiek0318 
Aan God gelijk, Majesteit, 
Schepper van het begin. 
Van eeuwigheid naar onze tijd, 
ruilde Uw heerlijkheid in. 
 
Aan ons gelijk, in kwetsbaarheid, 
met het lijden vertrouwd. 
Bespot, veracht, in eenzaamheid, 
stervend voor ons aan het hout 
Jezus, Jezus 
 
U alleen, die deze weg kon gaan, 
U heeft de weg gebaand naar redding 
U alleen, U koos de laagste plaats 
Maar werd verhoogd van slaaf tot Koning 
 
Aan U gelijk, in heiligheid, 
door Uw genade gekocht, 
staan wij -bestemd voor heerlijkheid- 
rechtvaardig voor onze God. 
Jezus, Jezus 
 
De hoogste plaats, 
de hoogste eer, 
de hoogste naam, 
voor Jezus, Jezus! 
 
628 - Een hoop die zeker is 
Een hoop die zeker is 
een groot geheimenis 
beloofd door God 
is nu aan ons onthuld 
Als een volmaakte schat 
die heel Gods plan omvat 
Christus in ons 
hoop op Gods heerlijkheid 
 
Refrein: 
En het leven dat ik leef 
is nu niet meer van mij 
Jezus leeft in mij 



 

 

mijn hoop voor eeuwig 
Elke dag dat ik besta 
leef ik niet meer, maar Hij 
Jezus leeft in mij 
mijn hoop voor eeuwig 
 
Liefde die zuiver is 
Vaders getuigenis 
zijn eigen Zoon 
die onze zonde droeg 
Hij heeft zichzelf omhuld 
met onze zondeschuld 
Daar aan het kruis riep Hij: 
'Het is volbracht!' 
 
(Refrein) 
 
Leven dat sterker is 
dan dood en duisternis 
en onverslaanbaar 
voor de macht der hel 
Met Jezus doodgegaan 
en met Hem opgestaan 
zullen wij delen in zijn heerlijkheid 
 
(Refrein) 2 x 
 
Jezus leeft in mij 
mijn hoop voor eeuwig 
 
595 - Licht van de wereld 
Licht van de wereld, U scheen in mijn duisternis; 
nu mag ik zien wie U bent 
Liefde die maakt, dat ik U wil kennen Heer, 
bij U wil zijn elk moment 
 
Refrein: 
Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn Heer 
Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig, 
U bent zo geweldig goed voor mij 
 
Hemelse Heer, U, die hoog en verheven bent, 
Koning vol glorie en macht, 
bent als een kind naar de wereld gekomen, 
legde uw heerlijkheid af 
 
(Refrein) 
 
En nooit besef ik hoe U leed, 



 

 

de pijn die al mijn zonde deed 
 
(Refrein) 
 
What a beautiful name - Hillsong 
You were the Word at the beginning 
One with God the Lord Most High 
Your hidden glory in creation 
Now revealed in You our Christ 
 
What a beautiful Name it is 
What a beautiful Name it is 
The Name of Jesus Christ my King 
What a beautiful Name it is 
Nothing compares to this 
What a beautiful Name it is 
The Name of Jesus 
 
You didn’t want heaven without us 
So Jesus You brought heaven down 
My sin was great Your love was greater 
What could separate us now 
 
What a wonderful Name it is 
What a wonderful Name it is 
The Name of Jesus Christ my King 
What a wonderful Name it is 
Nothing compares to this 
What a wonderful Name it is 
The Name of Jesus 
What a wonderful Name it is 
The Name of Jesus 
 
Death could not hold You 
The veil tore before You 
You silence the boast of sin and grave 
The heavens are roaring 
The praise of Your glory 
For You are raised to life again 
You have no rival 
You have no equal 
Now and forever God You reign 
Yours is the kingdom 
Yours is the glory 
Yours is the Name above all names 
 
What a powerful Name it is 
What a powerful Name it is 
The Name of Jesus Christ my King 
What a powerful Name it is 



 

 

Nothing can stand against 
What a powerful Name it is 
The Name of Jesus 
 
What a powerful Name it is The Name of Jesus 
What a powerful Name it is The Name of Jesus 
 
 


