
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 28 APRIL 2019

Prediker: Christiaan Vos

TITEL: HOUDT ZONDAG VAST

Bijbellezing: Filippenzen 3:10-17 (NBV)

10 Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan 
Hem gelijk worden in zijn dood, 11 in de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan. 12 Niet 
dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen 
grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. 13 Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat 
ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor 
me ligt. 14 Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept. 
15 Hierop moeten wij ons allen als volmaakte mensen richten. Mocht u er op enig punt anders over
denken, dan zal God het u wel duidelijk maken. 16 In ieder geval, laten we op de ingeslagen weg 
voortgaan. 17 Volg mij na, broeders en zusters, en kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld 
dat wij u gegeven hebben.

Kern: Hem kennen is ook de kracht van zijn opstanding kennen (en vasthouden).

Bijzonderheden: 
Huwelijks Cursus: maandag 13 mei

Een paar opmerkingen

Na de opstanding van Jezus drong de kracht van zijn opstanding maar langzaam tot zijn discipelen 
door. Het was al zondag, maar ze leefden alsof het nog vrijdag was. Vrijdag staat voor hun 
verdriet, de confrontatie met de eindigheid. 

Matteüs, Markus, Lukas en Johannes, alle vier evangelieschrijvers beginnen opvallend genoeg de 
opstandingsgeschiedenis met de melding dat het de eerste dag van de week was. Zoals Matteüs 
28:1: 'Toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde.' 
Blijkbaar is dit een dag die we eruit moeten lichten!

Vrijdag is voorbij, het is zondag. Hou die vast. 

Aanvullende Bijbellezingen (NBV tenzij anders vermeld)  

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


Matteüs 28:1
Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala 
met de andere Maria naar het graf kijken.

Markus 16:2 
Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het 
graf.

Markus 16:9 
Toen Hij vroeg op de eerste dag van de week uit de dood was opgestaan, verscheen Hij eerst aan 
Maria uit Magdala, bij wie Hij zeven demonen had uitgedreven.

Lukas 24:1 
Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf met de geurige 
olie die ze bereid hadden.

Johannes 20:1
Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het 
graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald.

Johannes 20:19-21
Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren 
afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: “Ik wens 
jullie vrede!” Na deze woorden toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij 
omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: “Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader Mij heeft 
uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.”

Handelingen 20:7 
Op de eerste dag van de week kwamen we bijeen voor het breken van het brood. Paulus, die van 
plan was om de volgende dag verder te reizen, hield een toespraak voor de leerlingen die tot 
midden in de nacht duurde.

1 Korintiërs 16:2 
Laat ieder van u elke eerste dag van de week naar vermogen iets opzij leggen. Dan hoeft er bij mijn
komst geen geld meer te worden ingezameld. 

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

699 - Ik weet: Hij leeft
Jezus overwinnaar - Mozaiek0318
575 - Jezus alleen 
628 - Een hoop die zeker is 
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. Deze zondag was de zondag tussen Bevrijdingsdag en Bevrijdingsdag. Enerzijds de grootste 
Bevrijdingsdag aller tijden waarop Jezus opstond uit de dood, anderzijds de dag waarop we onze 
vrijheid in Nederland mogen vieren. Wat betekenen beide Bevrijdingsdagen voor jou? Waarin voel
jij je bevrijd als je denkt aan de beide Bevrijdingsdagen?

3. Beide Bevrijdingsdagen geven ons onder andere de vrijheid om elke zondag naar de kerk te 
gaan. Hoe denk jij over die vrijheid? Vrijheid is ontzettend kostbaar en waardevol, maak jij 
optimaal gebruik van de vrijheid die wij gekregen hebben? 

4. Lees allemaal individueel opnieuw Filippenzen 3:10-17. Laat de tekst even op je inwerken en 
schrijf op wat jou aanspreekt/opvalt. Deel vervolgens met elkaar wat je hebt opgeschreven. 

5. Paulus spoort aan niet achteruit te kijken, maar richt zich op wat voor hem ligt. Hij gaat 'recht 
op zijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept.' 
Wat belemmert jou om vooruit te kijken? En wat kan jou helpen om vooruit te kijken? 
Kun je iets zeggen over jouw 'recht afgaan op de hemelse prijs'? 

6. In vers 15 schrijft Paulus: 'Hierop moeten wij ons allen als volmaakte mensen richten.' 
Waarom zou Paulus 'als volmaakte mensen' erbij gezet hebben? 

7. De zondag wordt nogal eens gezien als een rustdag na 6 drukke dagen; dit n.a.v. Genesis 2:2. De
insteek van afgelopen zondag was niet dat de zondag de laatste dag van de week is, maar de 
eerste. Een dag om kracht op te doen voor de week die volgt en bewust stilstaan bij Jezus’ 
opstanding en daarmee leven vanuit die opstandingskracht. 
Hoe zie jij de zondag? Zie jij het als eerste of als laatste dag van de week? En wat is het verschil? 

8. Kern van de bijbeltekst is: Hem kennen is ook de kracht van zijn opstanding kennen (en 
vasthouden). Waarom is het in onze tijd anno 2019 -meer dan ooit? - nodig om je geloof elke 
zondag te herijken op Jezus en Hem samen te belijden als de Opgestane Heer en daar 
opstandingskracht uit te putten? 

9. In Johannes 20:19-21 lezen we dat Jezus bij zijn komst op de eerste dag van de week tegen zijn 
leerlingen zei: “Ik wens jullie vrede!”. Als Jezus dat zegt, heeft dat meer waarde dan een gewone 
(dagelijkse, ingesleten) begroeting. NB. Hij zei het nog eens bij zijn vertrek. Wat denk je bij Jezus' 
vredeswens?



*** 
GEBEDSSUGGESTIE

Liefdevolle Vader, dank voor Uw trouw, dank voor Uw opstanding. Help ons om steeds weer te 
leven vanuit Uw opstandingskracht in plaats van te leven alsof het nog 'vrijdag' is. Help ons te 
leven met eeuwigheidsperspectief in plaats van te leven vanuit de confrontatie met de eindigheid. 
Dank dat we in een vrij land mogen wonen, waarin we U in alle vrijheid als grote Bevrijder mogen 
zoeken. Elke dag in ons leven en elke week tezamen als gemeente. 

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

699 - Ik weet: Hij leeft (aangepaste tekst)

Denk eens aan hoop die zeker is en altijd onveranderd blijft.
Denk eens aan trouw die steeds stand houdt. En licht dat duister weer verdrijft.

Denk een belofte aan het kruis. Waar alles werd volbracht.
De weg is open, terug naar thuis. De steen gewenteld van het graf. 

Wij zien Hem nu; verheven en groot, Hij won van de dood.

Refrein:
Ik weet: Hij leeft, Jezus leeft vandaag 
en regeert in heerlijkheid.
Ik weet: Hij leeft, wij zullen Hem zien.
Halleluja, Ik weet: Hij leeft.

Denk aan geloof dat steunt en draagt. En aan liefde die verdraagt. 
Denk eens aan houvast in de strijd. En aan vertrouwen als een feit. 

Wij zien Hem nu; verheven en groot, Hij won van de dood.

(Refrein) 
(brug) 
En aan het kruis is het volbracht. Juist in de zwakheid zoveel kracht. 
Een nieuwe morgen breekt nu aan. Nu onze Heer is opgestaan!

(Refrein)

*** 
Jezus overwinnaar - Mozaiek0318 

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw
Want U bevrijdt en geeft leven
Elke storm verstilt door de klank van Uw stem
Alles buigt voor Koning Jezus

U bent de God die voor ons strijdt
U baant de weg van overwinning
U verslaat het kwaad en de dood heerst niet meer
Naam boven alle namen, hoogste Heer



Refrein:
Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
ongeëvenaarde kracht
ligt in Uw grote Naam
Jezus, overwinnaar

De duisternis licht op door U
Uit de dood bent U verrezen
U versloeg het graf
U heeft de schaduw verdreven
Jezus leeft en ik zal leven!

De schepping knielt in diepst ontzag
De hemel juicht voor onze Koning
Aan U is alle macht, alle glorie en eer
Naam boven alle namen, hoogste Heer

Refrein: (2 x)
Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
ongeëvenaarde kracht
ligt in Uw grote Naam
Jezus, overwinnaar

Tussenspel

Bridge 1:
Naam boven alle namen (3X)

(Bridge 1) 

Bridge 2:
Naam boven alle namen (4X)

Slotrefrein:
Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
ongeëvenaarde kracht
ligt in Uw grote Naam
Jezus, overwinnaar
ongeëvenaarde kracht
ligt in Uw grote Naam, Jezus, overwinnaar
Jezus, overwin-naar, Jezus, overwinnaar

*** 
575 - Jezus alleen 

Jezus alleen, ik bouw op Hem. Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht
Door stormen heen hoor ik zijn stem, dwars door het duister van de nacht



Zijn woord van liefde dat mij sust verdrijft mijn angst nu vind ik rust!
Mijn vaste grond, mijn fundament, dankzij zijn liefde leef ik nu
 
(v) 
Jezus alleen werd mens als wij, klein als een kind, in kwetsbaarheid
Oneindig veel hield Hij van mij, leed om mijn ongerechtigheid
 
(allen)
En door zijn offer werd ik vrij, Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij,
ontnam de dood zijn heerschappij, dankzij zijn sterven leef ik nu
 
(m)
Daar in het graf, in dood gehuld, leek al zijn macht tenietgedaan
Maar, o die dag, dat werd vervuld: Jezus, de Heer is opgestaan!
 
(allen)
Sinds Hij verrees in heerlijkheid ben ik van vloek en schuld bevrijd
Ik leef in Hem en Hij in mij, dankzij zijn bloed ben ik nu vrij
 
Geen levensangst, geen stervensnood, dat is de kracht, waar ik in sta
Van eerste stap tot aan de dood leidt Hij de weg waarop ik ga
Geen duivels plan of aards bestaan kan mij ooit roven uit zijn hand
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam, in die verwachting houd ik stand
In Hem alleen, in Hem alleen!

******* 
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

***
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)

*** 


