
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 14 APRIL 2019 

Prediker: Joop Strietman

TITEL: GOD DOET IETS NIEUWS

Bijbellezing: 1 Korintiërs 2:9 (NBG51)

Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is
wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.

Bijzonderheden: 

Zesde week van de Lijdens/Veertigdagentijd
Palmzondag en begin van de lijdensweek, ook wel Goede of Stille week genoemd
Alpha en Beta Cursus zijn vorige week gestart
Huwelijks Cursus: maandag 13 mei

Een paar opmerkingen

Het is de bedoeling van Joop Strietman om de keren dat hij dit jaar in De Meerkerk spreekt, stil te 
staan bij ‘geloof’. 

Wat is geloof eigenlijk en hoe werkt dat in ons leven? Hoe verhoudt geloof zich tot de inzichten 
van de moderne wetenschap? Is geloof niet iets wat achterhaald is? Waar is dit geloof op 
gebaseerd? Hoe kan ik beginnen te geloven? Hoe kan mijn geloof groeien en sterk worden? 

Geloofsvertrouwen is de enige manier waarop wij als mensen kunnen omgaan met de Almachtige 
en voor ons menselijk oog onzichtbare God, de Schepper van alle dingen. We kunnen niet met 
Hem omgaan en wandelen door het houden van rites, regels en wetten of het doen van bepaalde 
handelingen. Alleen door te leven in geloof! "Dit is het werk Gods, dat gij gelooft", zegt Jezus in 
Johannes 6.

Joop heeft door zijn jarenlange werk voor Operatie Mobilisatie een schat aan ervaring èn 
informatie over het geloof wereldwijd.

Deze eerste keer sprak hij over het groeiende geloof in Jezus in Zuidoost Azië. Het beeld dat we in 
Nederland zien, is niet maatgevend voor de rest van de wereld. Integendeel!

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


Het geloof zegt altijd dat bij God geen ding onmogelijk is en dat Hij in staat is om iets te doen dat 
geen mens had kunnen bedenken. Wij zien van Zijn borduurwerk alleen de onderkant. Hij ziet de 
bovenkant!

Aanvullende Bijbellezingen (NBV tenzij anders vermeld) 

Johannes 6:28-29 (NBG51)
Zij zeiden dan tot Hem: “Wat moeten wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken?”
Jezus antwoordde en zeide tot hen: “Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem, die Hij gezonden 
heeft.”

Matteüs 19:26 (NBG51)
Jezus zag hen aan en zeide: “Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen 
mogelijk.”

1 Korintiërs 1:22-25
22 De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, 23 maar wij verkondigen een 
gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas. 24 Maar voor wie 
geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid, 25 want het dwaze van 
God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen.

Matteüs 28:19-20
19 “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de 
Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat 
ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing 
van deze wereld.”

Efeziërs 1: 4-6
In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om 
voor Hem heilig en zuiver te zijn, en Hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in 
Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken 
in zijn geliefde Zoon. (Efeziërs 1: 4-6)

Hebreeën 11:1-40 (bijzonder hoofdstuk over geloof, waarin onder andere:)
1 Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van
wat we niet zien. 
3 Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is, dat dus
het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare.
4 Door zijn geloof had het offer dat Abel aan God bracht meer waarde dan dat van Kaïn.
6 Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie Hem wil naderen moet immers 
geloven dat Hij bestaat, en wie Hem zoekt zal door Hem worden beloond.
7 Door zijn geloof bouwde Noach, toen hem te kennen was gegeven wat er zou gebeuren, nog 
voordat dit voor iemand zichtbaar was, gehoorzaam een ark om daarmee zijn huisgenoten te 
redden.
8  Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die
hij in bezit zou krijgen, en hij ging op weg zonder te weten waarheen.
12  Zo bracht één man, wiens kracht al gestorven was, zoveel nakomelingen voort als er sterren 
aan de hemel staan, ontelbaar als zandkorrels op het strand langs de zee.
22  Door zijn geloof sprak Jozef aan het eind van zijn leven al over de uittocht van het volk van 
Israël en gaf hij opdracht zijn gebeente dan mee te nemen.



23 Door hun geloof konden Mozes’ ouders hem na zijn geboorte drie maanden verborgen houden. 
Ze vonden hun kind erg mooi en waren niet bang voor het bevel van de koning.
24 Door zijn geloof weigerde Mozes, toen hij volwassen werd, aangesproken te worden als zoon 
van een dochter van de farao.
25 Liever werd hij even slecht behandeld als het volk van God dan dat hij vluchtig voordeel had bij 
de zonde;
28 Door zijn geloof liet hij het pesachfeest vieren, en de deurposten met bloed besprenkelen opdat 
de doodsengel hun eerstgeborenen geen haar zou krenken.
29 Door het geloof kon het volk door de Rode Zee trekken als over droog land; toen de 
Egyptenaren dat ook probeerden werden ze verzwolgen.
30 Door dat geloof vielen de muren van Jericho toen het volk er zeven dagen lang omheen 
getrokken was.

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

685 – Hosanna
Houd Vol – Mozaiek0318
542 – God van trouw
697 – Al wat ik ben
237 – Jezus, wij verhogen U
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. Lees met elkaar 1 Korintiërs 1:22-25. Deel met elkaar wat je aanspreekt in deze tekst. 

3. In de ogen van onze (wetenschappelijke) wereld is het Evangelie ook misschien wel dwaas. Heb 
je daardoor soms moeite om de Bijbel te geloven of juist niet? Waarom? 



4. Vind je het lastig om over je geloof te praten met mensen die niet geloven? Volgende week zijn 
de Paasdiensten, zou je iemand daarvoor willen uitnodigen?

5. Geloofsvertrouwen is de enige manier waarop wij met God kunnen omgaan. Wat betekent het 
om te vertrouwen op God? Heb je een voorbeeld in je eigen leven dat je tegen beter weten in, 
moest geloven en vertrouwen dat Hij de touwtjes in handen had? Deel dat met elkaar. 

6. De kerken in het Westen lopen leeg. Maar wat doet het met je dat de kerken in veel landen in 
onder andere Azië juist heel erg groeien? (en dat nog wel in moeilijke omstandigheden)

7. Het geloof zegt altijd dat bij God geen ding onmogelijk is en dat Hij in staat is om iets te doen 
dat geen mens had kunnen bedenken. Zijn er onmogelijke situaties in jouw leven, de levens van 
mensen die dicht bij je staan, of in de maatschappij? Schrijf ze op en bid (eventueel in twee- of 
drietallen) ervoor. Tip: eindig bij ieder gebedspunt met het gezamenlijk uitspreken van de 
Bijbeltekst: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is 
opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.

8 In het boekje 'Geloof is...' van Pamela Reeve, staan allerlei geloofsuitspraken, o.a.
- Geloof is... rusten in Zijn liefde, Zijn nabijheid, Zijn voorzienigheid;
- Geloof is... de zekerheid van realiteiten die ik niet kan zien of voelen;
- Geloof is... mezelf eraan herinneren dat ik voor God onmisbaar ben, ook al heb ik het gevoel dat 
ik mezelf en iedereen in de weg zit;
- Geloof is... de problemen van mijn dierbaren overgeven aan God, opdat Hij ze kan oplossen;
- Geloof is... iets wat zich ontwikkelt door tegenspoed, teleurstelling, desillusie, conflict, frustratie, 
mislukking, verlies en niet door gebrandschilderd glas of dierbare godsdienstigheden

Deel met elkaar welke jou met name aanspreekt of juist vragen oproept, en waarom dat zo is. 

9. BONUS: interactief vertrouwensspel voor begin van de avond. 
Zet een parcours uit met obstakels (bijvoorbeeld een stoel waar je omheen moet, een object waar 
je overheen moet klimmen, een emmer met water waar je een rondje omheen moet draaien, een 
tak waar je onderdoor moet). Vorm tweetallen. Eén van de twee krijgt een blinddoek om. De 
begeleider moet de geblinddoekte - alleen met woorden - zo snel mogelijk langs, over en onder 
alle obstakels heen leiden. Doe het daarna nog een keer, maar in plaats van woorden te 
gebruiken, mag je nu niets zeggen, maar moet je door middel van vasthouden of aanraken de 
ander langs de obstakels leiden. 

Hoe was het om te leiden en om geleid te worden? In hoeverre vertrouwde je je begeleider? Hoe 
was het om verantwoordelijk te zijn voor de ander? Wat deed de tijdsdruk met je? Wat was 
makkelijker: met woorden of met aanraking de ander begeleiden?

*** 
GEBEDSSUGGESTIE

Heer, U bent in staat om dingen te doen die geen mens ooit had kunnen bedenken. Het maakt niet
uit wat wij als mensen allemaal kunnen bedenken, U heeft laten zien aan het kruis dat Uw 
dwaasheid zoveel wijzer is, dat Uw zwakheid zoveel sterker is. Als we zo toeleven naar Goede 
Vrijdag en Pasen, vul ons dan met diep ontzag en besef van Uw liefde en Uw kracht. We kunnen 
onmogelijk bedenken wat U allemaal voor ons heeft voorbereid. Help ons daarnaar te verlangen, 
daarnaar uit te zien, daarop te hopen en vanuit dat geloof te leven. In Jezus’ naam, amen. 

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



BIJLAGE: LIEDEREN 

685 – Hosanna

Met ons lied, Heer, roept ons hart uit naar U, Naar U alleen
Vol verwachting, vol verlangen naar U, U maakt ons één

Bridge:
Als wij U zien, Heer, geeft U kracht om op te staan
Wij mogen vrij van angst en schaamte, In uw huis binnengaan

Refrein:
Hosanna, hosanna, U bent de God van redding,
U zij de eer, aanbidding
Hosanna, hosanna, Komt met uw Geest, vernieuw ons,
Verheerlijk uw naam, Heer Jezus

Met ons lied, Heer, Keert ons hart zich naar U, Naar U alleen
U maakt harten die gebroken zijn heel. U maakt ze één

(Bridge)
(Refrein)

Als wij U zien, Heer, geeft U kracht om op te staan
Wij mogen vrij van angst en schaamte binnengaan

Als wij U zien, Heer, Geeft U kracht om op te staan
Wij mogen vrij van angst en schaamte, In uw huis binnengaan

(Refrein) 2 x

Hosanna, hosanna, Hosanna, hosanna

*** 
Houd vol - Mozaiek0318

Wij zijn het volk van God, wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar.
Een levenlang te gast, er ligt een hemels vaderland voor ons klaar.

Houd vol, Houd vol, Hij laat niet los.

Het is een zegetocht van heiligen en twijfelaars bij elkaar.
Maar kijk wij lopen nog, wij lopen wat God heeft beloofd achterna.

Houd vol, Houd vol, Hij laat niet los.

God is voor ons, God is naast ons. God is altijd om ons heen.
Laat maar komen, wat hierna komt want hij laat ons nooit alleen.

En nu wij zijn omringd door zoveel helden die ons voor zijn gegaan.
Nu geven wij niet op. Het zijn de schouders waarop wij mogen staan.



Houd vol, Houd vol, Hij laat niet los.

God is voor ons, God is naast ons, God is altijd om ons heen.
Laat maar komen, wat hierna komt want hij laat ons nooit alleen.

Houd vol, Houd vol, Hij laat niet los. (4x)

God is voor ons, God is naast ons, God is altijd om ons heen. (2x
Laat maar komen, wat hierna komt want hij laat ons nooit alleen. (2x)

*** 
542 - God van trouw

God van trouw, U verandert nooit, Eeuwige, U mijn vredevorst
Aller Heer, ik vertrouw op U
 
Heer, ik roep tot U, opnieuw en opnieuw (2x)

Refrein:
U bent mijn rots wanneer ik wankel, U richt mij op wanneer ik val
Dwars door de storm bent U Heer, het anker 
ik stel mijn hoop alleen op U

*** 
697 - Al wat ik ben

Al wat ik ben, leg ik in uw hand, ik geef mijzelf volledig
Mijn leven rust in de palm van uw hand, ik ben van U voor eeuwig

Refrein:
Jezus, ik geloof in U, Jezus, ik vertrouw op U
En de reden dat ik leef, de reden dat ik zing, bent U alleen

Zo wandel ik heel dicht aan uw zij,
ook in mijn pijn vertroost U mij
En ik vertrouw op wat U belooft,
uw woord staat vast voor eeuwig

(Refrein) 2 x

Ik aanbid U,  ik aanbid u, Heer. ) 4x

Ik vertrouw U, ik vertrouw op U. ) 2x
(Refrein) 2 x
*** 

237 - Jezus, wij verhogen U

Jezus, wij verhogen U, wij erkennen U als Heer
U bent hier, in ons midden, Heer, en onze lofprijs geeft U eer
Als wij aanbidden, bouw uw troon, 
als wij aanbidden, bouw uw troon,



als wij aanbidden, bouw uw troon
Kom, Heer Jezus en neem uw plaats

*** '
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 xnd 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)

*** 


