
 

 

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 21 APRIL 2019 - Pasen 

 

Prediker: Wigle Tamboer 
 

TITEL: IK WEET DAT JULLIE OP ZOEK ZIJN NAAR... 
 

Bijbellezing: Matteüs 28:1-7 (BGT) 
1 De sabbat was voorbij. De volgende dag gingen Maria uit Magdala en de andere Maria bij het 
graf kijken. Het was nog vroeg, de zon kwam net op. 2 Opeens was er een grote aardbeving. Er 
kwam een engel van de Heer uit de hemel naar beneden. Hij rolde de steen van het graf weg en 
ging erop zitten. 3 Hij leek op het stralende licht van de bliksem. En zijn kleren waren zo wit als 
sneeuw. 4 De soldaten die het graf moesten bewaken, beefden van angst en vielen op de grond. Het 
leek alsof ze dood waren. 5 De engel zei tegen de vrouwen: “Jullie hoeven niet bang te zijn. Ik weet 
dat jullie op zoek zijn naar Jezus, die aan het kruis gestorven is. 6 Maar Hij is hier niet. Want Hij is 
opgestaan uit de dood, zoals Hij gezegd heeft. Kom maar kijken, hier heeft Hij gelegen. 7 Ga nu snel 
naar de leerlingen en zeg hun dat Jezus uit de dood is opgestaan. Vertel hun ook dat Jezus naar 
Galilea gaat. En dat ze Hem daar zullen zien. Dat is wat ik tegen jullie moest zeggen.” 
 

Bijzonderheden 

Huwelijkscursus: maandag 13 mei 
 

Een paar opmerkingen 
Met Goede Vrijdag mochten we stilstaan bij Jezus’ lijden en sterven en de redding die Hij door Zijn 
kruisdood de mens bood. Patrick van der Laan liet ons door middel van een lang touw iets 
begrijpen van de redding die ons eeuwig leven met God geeft, het grootste geschenk dat een 
mens kan ontvangen! Het eeuwig leven is dat inderdaad eeuwig is en nooit ophoudt. Toch zet de 
mens vaak al zijn kaarten op het kleine stukje leven van 80 tot 100 jaar hier op aarde. Dat stukje 
werd in het meterslange touw van Patrick gesymboliseerd met het begin van nog geen 10 
centimeter. 
Waarom begrijpen we zo moeilijk waar de echte prioriteit ligt als het gaat om het geven van onze 
beste energie en tijd? Ons met hoge prioriteit geven aan Jezus hier op aarde, is ons richten op het 
Leven met een hoofdletter, nu en voor de eeuwigheid! 
 
Diezelfde vraag over waar we onze prioriteiten liggen, komt  terug in de preek van deze Eerste 
Paasdag. De vraag namelijk: waar zijn we naar op zoek in dit leven? Op zoek… naar liefde, naar 
geluk, naar rust, naar zekerheid, naar acceptatie, naar vergeving, naar... een nieuw leven. 
Maar dat zoeken zal niet opleveren wat je ten diepste zoekt. Alleen in Jezus Christus vind je wat je 
ten diepste hoopt te vinden. Immers, de mens vindt geen rust totdat hij rust vindt in U, o God 
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(Augustinus). Het vacuüm in je hart kan alleen opgevuld worden door de Schepper zelf (Blaise 
Pascal). 
 
Ons zoeken naar menselijk vinden is uiteindelijk een "Looking for love in all the wrong places". 
Maar wat een Goed Nieuws: God kent en doorgrondt ons in ons zoeken en zegt ook tegen ons "Ik 
weet dat jullie op zoek zijn naar…”. Mag ik je wijzen op mijn Zoon, die voor je stierf en de dood 
overwon, bij Hem mag je vinden wat je ten diepste zoekt. 
 
In de dienst werd, voorafgaand aan de Paasboodschap (net als met de Passion), een lied gezongen 
van Nick & Simon: 'Kijk Omhoog’. Het refrein begint met: Kijk omhoog naar de zon. Het lied staat 
symbool voor velen die een zoektocht gaan van vallen en opstaan en telkens toch weer hoop 
vatten door het geboden perspectief van iets (de zon) of iemand (een lover?) die zegt dat het goed 
komt:  
Er wordt een keerpunt aangeduid 
Je kunt nu weer vooruit 
Je voelt de zon op je gezicht 
Het wordt de hoogste tijd 
Dat jij jezelf bevrijdt 
Zie het in een ander licht.  
Die zelfbevrijding is echter een illusie. De zon, of waar deze ook symbool voor staat, gaat je niet 
geven wat je zoekt. Tenzij je verder kijkt dan de zon en de Zoon mag gaan leren kennen. Hij die is 
de Zon der Gerechtigheid! 
 
Tot slot om over na te denken,  als het gaat om de kracht van de zon; en hoeveel malen groter de 
kracht van Jezus en Zijn opstanding: de zon geeft elke twee minuten op aarde net zoveel energie 
af als de totale mensheid per jaar aan energie verbruikt. Bedenk: alle auto’s, alle vliegtuigen, alle 
boten, alle verlichting, alle verwarming, alle koeling, alle mobiele telefoons, laptops en tablets, alle 
alles dat energie gebruikt. Alle alles dat wij samen als mens aan energie gebruiken per jaar, levert 
de zon elke twee minuten. 
 
Hoeveel te meer de Schepper van de zon! 
 

Aanvullende Bijbellezingen (NBV tenzij anders vermeld)  
 
Lukas 24:5-6 

5 Ze werden door schrik bevangen en sloegen de handen voor hun ogen. De mannen zeiden tegen 
hen: “Waarom zoekt u de levende onder de doden? 6 Hij is niet hier, Hij is uit de dood opgewekt. 
Herinner u wat Hij u gezegd heeft toen Hij nog in Galilea was.” 
 
Maleachi 4:2 
Maar voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben zal de zon stralend opgaan, de zon die 
gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels draagt. Huppelend als kalveren die op stal 
hebben gestaan zullen jullie naar buiten komen. 
 
Lukas 1: 76,79 BGT     
78 “Omdat God zo veel van ons houdt, zal Hij het hemelse licht naar ons sturen. 79 Dat licht zal 
schijnen op iedereen die leeft in het donker, in de schaduw van de dood. Dat licht zal ons de weg 
wijzen naar vrede.” 

 

 



 

 

2 Korinthiërs 5: 14 19 (NBG51) 
14 Want de liefde van Christus dringt ons, 15 daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat één voor 
allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, 
niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt. 
16 Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Indien wij al Christus naar het vlees 
gekend hebben, thans niet meer. 17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is 
voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. 18 En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich 
verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft, 19 welke immers hierin bestaat, 
dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe 
te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. 
 
Matteüs 6:25-34 
25 Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch 
over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam 
niet meer dan kleding? 26 Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen 
geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? 
27 Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? 
28 En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het 
veld. Ze werken niet en weven niet. 29 Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed 
als een van hen. 30 Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven 
gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, 
kleingelovigen? 31 Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we 
drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” – 32 dat zijn allemaal dingen die de heidenen 
najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. 33 Zoek liever eerst het 
koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. 
34 Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor 
zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. 
 

************************************************************************ 
LIEDEREN 
Jezus overwinnaar - Mozaiek0318 
Joh 25 - Daar juicht een toon 
044 - Geprezen zij de Heer 
352 - Christus onze Heer verrees 
In eeuwigheid - Mozaiek0318 
680 - Mijn Redder 
Kijk omhoog - Nick & Simon  
213 - U zij de 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. Als de engel jou zou aanspreken met ”Ik weet dat je op zoek bent naar …”, wat zou hij dan 
invullen op de puntjes. Met andere woorden: als iemand jouw leven zou kennen, welke 
prioriteiten ziet hij dan? 
 
3. Kun je iets delen over hoe jij gezocht hebt en niet vond. Of dacht gevonden te hebben en het 
bleek uiteindelijk toch niet op te leveren wat je er van dacht. Wat leerde je van die ervaring? 
 
4. Deel met elkaar wat je in Jezus gevonden hebt, wat je voordat je Hem persoonlijk kende niet 
had. 
 
5. Patrick van der Laan gaf op Goede Vrijdag een treffend en krachtig beeld van de eeuwigdurende 
tijd bij God, in sterk contrast met ons korte aardse bestaan. Wat deed dat jou? Heeft het een 
verandering in je “denken” gebracht? En zo ja, zijn er al tekenen van die verandering te zien in je 
“doen”? Hoe zou je elkaar kunnen helpen om met dit beeld te voordeel te doen? 
 
6. De vrouwen bij het graf zochten Jezus, de Gekruisigde (NBG51). Die bleek er niet meer te zijn. 
De enige die er was, bleek Jezus, de Opgestane, te zijn. Hoeveel nadruk ligt er in jouw geloofsleven 
op de Opstanding van Jezus en wat betekent dit voor de praktijk van je leven? 
 
7. Lees het vervolg van de bijbellezing:  Matteus 28: 8. Welke lessen kun je leren van de reactie 
van de vrouwen? 
 

8. Patrick vertelde tijdens de dienst op Goede Vrijdag ook, dat veel christenen het in onze tijd 
moeilijk vinden om aan niet-christenen te vertellen over o.a. dat wij geloven dat Jezus op de 
paasdag echt uit de dood is opgestaan. Doe met elkaar een rollenspel, waarbij één iemand zichzelf 
is en iemand anders een niet-christelijke collega speelt. De opdracht: de collega begint met aan 
jou te vragen: ‘geloof jij echt dat Jezus uit de dood is opgestaan?’; de christen vertelt waarom 
hij/zij dit gelooft. Bespreek met elkaar hoe het gesprek ging en hoe je je reactie (eventueel) nog 
kunt aanscherpen. 
 

9. De kern van ons geloof is niet dat Jezus daadwerkelijk uit de dood is opgestaan, hoe belangrijk 
dit feit ook is, maar dat wij een persoonlijke relatie met Hem hebben, dat wij drinken uit de 
fontein van levend water (Joh. 4: 14). Pasen is een moment om te reflecteren. Doe dat samen met 
behulp van de vraag hoeveel jij in je dagelijkse leven merkt van Zijn levende water. 
 
************************************************************************  



 

 

GEBEDSSUGGESTIE 

Dank U Here, dat U niet alleen weet wat ik zoek, maar zoveel van me houdt dat U me in Jezus 
Christus gegeven hebt wat ik ten diepste nodig heb en wat niemand me buiten U kan geven. Leer 
me te leven uit Hem, door Hem en tot Hem. Geef door Uw Geest dat mijn prioriteit zal zijn eerst 
Jezus te zoeken en Zijn Koninkrijk. Dit bid ik U, in Zijn Naam. Amen. 
 
************************************************************************** 
BIJLAGE: LIEDEREN 
 
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 Je-zus 
 
U bent de held     die voor ons strijdt 
U baant de weg     van over- winning 
Elke vijand vlucht ieder bolwerk valt neer 
Naam boven alle namen, hoogste Heer 
 
Refrein: 
Voor eeuw - ig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar 
ongeëvenaarde kracht 
ligt in Uw grote Naam 
Jezus, overwinnaar 
 
De duisternis     licht op door U 
De duivel is      door U verslagen 
Dood waar is je macht, 
waar is je prikkel gebleven? 
Jezus leeft en ik zal le - ven! 
 
De schepping knielt     in diepst ontzag 
De hemel juicht      voor onze Koning 
En de machten van de hel weten Wie er regeert: 
Naam boven alle namen, hoogste Heer 
 
Refrein: (2 x) 
Voor eeuw - ig is Uw heerschappij 
Uw troon staat onwankelbaar 
ongeëvenaarde kracht 
ligt in Uw grote Naam 
Jezus, overwinnaar 
 
Tussenspel 
 
Bridge 1: 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen 



 

 

 
(Bridge 1)  
 
Bridge 2: 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen 
Naam boven alle namen 
 
Slotrefrein: 
Voor eeuw - ig 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, overwinnaar, Jezus, overwinnaar 
 
Joh 25 - Daar juicht een toon 
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, Die galmt door gans Jeruzalem 
Een heerlijk morgenlicht breekt aan. De Zoon van God is opgestaan 
 
Nu jaagt de dood geen angst meer aan, Want alles, alles is voldaan 
Die in 't geloof op Jezus ziet, Die vreest voor dood en helle niet 
 
Want nu de Heer is opgestaan, Nu vangt het nieuwe leven aan, 
Een leven door Zijn dood bereid, Een leven in Zijn heerlijkheid 
 
044 - Geprezen zij de Heer 
Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft 
Die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft 
Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft 
 
Refrein: 
Hem zij de glorie, want Hij die overwon, zal nooit verlaten wat zijn hand begon 
Halleluja Geprezen zij het Lam, dat de schuld der wereld op Zich nam 
 
Verdreven is de schaduw van de nacht 
En wie Hem wil aanvaarden wordt eens veilig thuisgebracht 
Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht 
 
(Refrein) 
 
Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht, 
dat uitstraalt van het kruis, dat eens voor ons werd opgericht 
En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht 
 
(Refrein) 
 



 

 

352 - Christus onze Heer verrees 
Christus, onze Heer, verrees, halleluja! 
Heil'ge dag na angst en vrees, halleluja! 
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja! 
bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja! 
 
Prijst nu Christus in ons lied, halleluja! 
Die in heerlijkheid gebiedt, halleluja! 
Die aanvaardde kruis en graf, halleluja! 
Dat Hij zondaars 't leven gaf, halleluja! 
 
Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja! 
Heeft verzoening ons bereid, halleluja! 
Nu is Hij der heem'len Heer, halleluja! 
Eng'len juub'len Hem ter eer, halleluja! 
 
In eeuwigheid - Mozaiek0318 
De middag kleurde zwart. De hemel treurde zacht. 
Gods Zoon werd aan het kruis geslagen. 
Hij werd voor ons vervloekt, vergoot voor ons zijn bloed. 
Zo heeft Hij onze straf gedragen. 
 
Hij gaf één laatste schreeuw. De hemel keek en zweeg. 
 
Gods Zoon werd naar het graf gedragen. 
Een oorlog in het graf: de dood werd overmand, 
op eigen grond voorgoed verslagen. 
 
Maar toen bewoog de grond, de steen werd weggerold; 
volmaakte liefde won zelfs van het graf. 
Nee dood, jij heerst niet meer! 
De Opgestane Heer heeft al je macht gebroken. 
 
Want Jezus leeft in eeuwigheid; verrezen Heer, in heerlijkheid 
verheven en verheerlijkt. Jezus, Hij leeft! 
 
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) 
 
Kijk omhoog - Nick & Simon  
Na een lange val klim jij weer uit het dal 
Kijk naar de tijd die komen zal 
Hoe vul jij die in. Je weet het even min 
Je krijgt niet alles naar je zin 
 
En je hoofd vol zorgen  
Houd je lichaam in z'n macht 
Er komt altijd een morgen 
Ook na de langste nacht 
 
Refrein: 
Kijk omhoog naar de zon 
Zoek niet naar een antwoord 
Laat het los hou je vast aan mij 
Deze weg wijst zichzelf 
Hij leidt je naar de toekomst 
Deze wolk drijft snel voorbij 
 
Er wordt een keerpunt aangeduid 
Je kunt nu weer vooruit 
Je voelt de zon op je gezicht 
Het wordt de hoogste tijd 
Dat jij jezelf bevrijdt 
Zie het in een ander licht 
 
Maar je hoofd vol zorgen 
Houd je lichaam in z'n macht 
Er komt altijd een morgen 
Ook na de langste nacht 
 
(Refrein) 2 x 
 
213 - U zij de glorie 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer 
Uit een blinkend stromen, 
daald' een engel af, 
heeft de steen genomen 
van 't verwonnen graf 



 

 

U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer 
 
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen in leven en dood 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer 
 
Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer! 
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer 
Weest dan volk des Heren, 
blijd' en welgezind, 
en zegt telkenkere: Christus overwint! 
U zij de glorie, opgestane Heer. 
U zij de victorie, nu en immermeer. 


