
 

 

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 7 APRIL 2019 

 

Prediker: Patrick van der Laan 
 

TITEL: JESES HELPT MIJ IN NOOT 
 
Bijbellezing: Lukas 19:1-10 (NBV) 
Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Zacheüs heette, een rijke 
hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat 
lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en 
klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbijkwam. Toen Jezus daar 
langskwam, keek Hij naar boven en zei: “Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet Ik 
in jouw huis verblijven.” Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich 
thuis. Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: “Hij is het huis van een zondig mens 
binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.” Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen 
de Heer: “Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb 
afgeperst vergoed ik het viervoudig.” Jezus zei tegen hem: “Vandaag is dit huis redding ten deel 
gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te 
redden wat verloren was.”  
 
Bijzonderheden:  
Vijfde week van de Lijdens/Veertigdagentijd. 
Ledenbevestiging. 
Alpha en Beta Cursus starten morgen, maandag 8 april. 
Huwelijkscursus: maandag 13 mei. 
 
Een paar opmerkingen 
Nee, er is in de titel geen sprake van een taal- of schrijffout, maar het is de zin die Patrick las op de 
arm van zijn achtjarige zoon. Hij had het vol trots laten zien, maar de eerste reactie van Patrick 
was: ‘Dat heb je niet goed geschreven. Het is: Jezus helpt mij in nood’. Waarop zijn zoon 
antwoordde: ‘boeien’. 
 
We kijken naar het leven van Zacheüs, wiens naam 'rechtvaardig' betekent, wat helemaal niet past 
bij de rol en het leven van een hoofdtollenaar. Het bijzondere is echter dat Jezus, zoals Hij vaker 
deed, mensen ziet staan die gehaat of buitengesloten worden door de maatschappij. Jezus 
verlangt naar een hartsverandering en naar een leven dat Hem wil navolgen. Daarom kijkt Hij door 
de buitenkant heen naar het hart van de mens. 
Onze westerse/Nederlandse houding, ook in de kerk en als christenen, is vaak dat we kijken naar 
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wat we niet hebben of nog missen. Dat gebeurt in de kerk maar ook buiten de kerk. Maar als we 
gefocust zijn op wat we missen, missen we misschien de zegen die er wel is. 
Wij mogen elkaar scherp houden (het is zelfs een opdracht) en de kerk zou bij uitstek de plek 
moeten zijn waar dat in oprechte liefde zou moeten gebeuren. Dus laten we ons beste geven, het 
beste in de ander naar boven halen en het beste in de ander zien. 
 

 

Aanvullende Bijbellezingen (NBV tenzij anders vermeld) 
 
Psalm 51:12-14 + 18-19 
Een psalm van David nadat hij met Batseba geslapen had en de profeet Natan hem wees op deze 
gebeurtenis. Het offer voor God is een gebroken geest, een gebroken en verbrijzeld hart zal Hij 
niet verachten. 
 
12 Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig, 13 verban mij 
niet uit uw nabijheid, neem uw heilige geest niet van mij weg. 14 Red mij, geef mij de vreugde van 
vroeger, de kracht van een sterke geest. 

18 U wilt van mij geen offerdieren, in brandoffers schept u geen behagen. 19 Het offer voor God is 
een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult u, God, niet verachten. 

 
2 Korintiërs 6:1-11 
God die zegt dat Hij op de dag van redding zal helpen, gevolgd door een aantal voorbeelden hoe 
wij kunnen laten zien dat wij christenen zijn. 
 

1 Als Gods medewerkers sporen wij u dan ook aan: laat de goedheid die Hij u bewijst niet 
tevergeefs zijn. 2 God zegt: ‘Wanneer de tijd daarvoor gekomen is, luister Ik naar je, op de dag van 
de redding help Ik je.’ Nu is de tijd daarvoor gekomen, nu is de dag van de redding. 3 Om onze 
verkondiging niet te schaden, geven wij niemand ook maar enige aanstoot. 4 We willen juist laten 
zien dat we dienaren van God zijn, door altijd te volharden: in tegenspoed, nood en ellende, 5 
onder lijfstraffen, in gevangenschap en onder volkswoede, onder zware inspanningen, slaapgebrek 
en honger, 6 door oprechtheid en kennis, door geduld en vriendelijkheid, door de gaven van de 
heilige Geest en ongeveinsde liefde,7 door de verkondiging van de waarheid en de kracht van God. 
We vallen aan en verdedigen ons met de wapens van de gerechtigheid, 8 we worden geëerd en 
gesmaad, belasterd en geprezen. We worden bedriegers genoemd maar spreken de waarheid, 9 
we zijn vreemdelingen maar toch bij iedereen bekend, we sterven maar toch leven we, we worden 
gestraft maar niet ter dood veroordeeld, 10 we hebben verdriet maar toch zijn we altijd verheugd, 
we zijn arm maar toch maken we velen rijk, we bezitten niets maar toch hebben we alles. 11 Wij 
zeggen u dit alles ronduit, Korintiërs, want wij hebben u in ons hart gesloten.  
 

Jesaja 12:1-2 
Ik zal U loven, Heer. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, U troost mij.  
God, Hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de Heer is mijn sterkte, Hij 
is mijn beschermer, Hij heeft mij redding gebracht.  
 
Johannes 8:10b,11a 
“Heeft niemand u veroordeeld?” “Niemand, Heer”, zei ze. “Ik veroordeel u ook niet”, zei Jezus.  
 
Romeinen 8:1 
'Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld.'  
 



 

 

Openbaring 3:20 
“Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem 
binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.”  
 
 
Markus 2:15-17 
15  Op een keer was Hij (Jezus) bij Levi thuis uitgenodigd voor een maaltijd, samen met zijn 
leerlingen en een groot aantal tollenaars en zondaars, want velen van hen volgden Hem. 16  Toen 
de Farizese schriftgeleerden zagen dat Hij samen met zondaars en tollenaars at, zeiden ze tegen 
zijn leerlingen: “Eet Hij met tollenaars en zondaars?” 17 Jezus hoorde dit en zei tegen hen: 
“Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel; Ik ben niet gekomen om 
rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.” 
 
Lukas 18:13 (NBG51) 
De tollenaar stond van verre en wilde zelfs zijn ogen niet opheffen naar de hemel, maar hij sloeg 
zich op de borst en zeide: “O God, wees mij, zondaar, genadig!” 
 
Markus 9:35  
Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar. 
 
Johannes 17:23 (HSV) 
“Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden 
hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.” 
 
************************************************************************ 
LIEDEREN 
607 - Machtige Redder 
194 - U maakt ons één 
127 - Wij eren en aanbidden U 
653 - Kom, o bron van zegeningen 
Blijf mij nabij 
578 - U redde mij 
618 - Jezus, hoop van de volken 

 

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 
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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. Deel een moment in je leven waarop jij hebt ervaren dat Jezus je heeft geholpen in nood. 
 
3. De kringleider maakt in de kamer een denkbeeldige streep (of je neemt een touw mee en maakt 
een echte streep) van zoveel mogelijk meters als de ruimte toelaat. Aan de ene kant van de streep 
ben je iemand die meestal of altijd ziet wat we hebben, die een positieve kijk op het leven heeft. 
Aan de andere kant ben je iemand die meestal of altijd ziet wat we nog niet hebben, die een 
negatieve kijk op het leven heeft. Maak duidelijk welke kant van de streep de positieve en 
negatieve kant is. Ga vervolgens allemaal op die plek op de streep staan die het beste bij jou past 
(dat kan ook ergens tussen de einden zijn). Bespreek daarna met elkaar waarom je bent gaan 
staan waar je bent gaan staan.    
 
4. Bespreek met elkaar hoe je kunt groeien in een focus op wat er is, op wat wij hebben. 
 
5. Lees met elkaar 2 Korintiërs 6:4-10. In welke onderdelen voel jij je sterk en op welke onderdelen 
ervaar je dat je nog kunt groeien? Probeer met elkaar te ontdekken hoe je elkaar kunt helpen in 
deze groei. 
 
6. Vandaag is een aantal mensen lid geworden. Ben jij al lid of heb je daar weleens over 
nagedacht? Wat zijn de voor- en tegenwerpingen om wel/niet lid te worden. 
 
7. Iedereen neemt even tijd voor zichzelf om na te denken over de vraag wat hij of zij als 
belangrijkste les meeneemt naar huis. Deel deze lessen. 
 
8. Het verhaal van Zacheüs eindigt met de woorden: “De Mensenzoon is gekomen om te zoeken 
en te redden wat verloren was.” Voor wie zou jij willen bidden in het verlangen dat hij/zij Jezus zal 
leren kennen als zijn/haar persoonlijker Verlosser en Heer? 
 
9. Als er momenteel noden zijn in jouw leven, deel deze. Dat kunnen ook noden zijn in de levens 
van mensen die dichtbij je staan. 
 

************************************************************************************ 
GEBEDSSUGGESTIE 

Bij de vragen 7 - 9 zijn gebedspunten genoemd. Neem tijd om deze samen in gebed te brengen. 
 
************************************************************************** 
BIJLAGE: LIEDEREN 
 
607 - Machtige Redder 
Elke dag wil ik zingen van uw liefde, buig ik mij bij de bron van leven neer 
Want in mijn diepste nood was U nabij; een stroom van liefde verzadigde mij 
 
Ik vertrouw op het kruis van mijn verlosser en ik zing van het bloed dat overwint 
U wies mijn zonden weg, vernieuwde mij; uw dood bracht leven en nu ben ik vrij! 
 



 

 

Refrein: 
Machtige Redder, wonderbaar Raadgever, Heer van elke tijd, vol van majesteit, 
U bent Koning van 't heelal 
Here der heren, blinkende Morgenster, U, verrezen Zoon, draagt de koningskroon, 
U regeert, regeert over al 
 
Ik verlang bij uw troon te zijn voor eeuwig, daar te zijn waar uw heerlijkheid verschijnt, 
waar alle volkeren verenigd zijn en samen zingen tot eer van het Lam! 
 
(Refrein 2x) 
 
194 - U maakt ons één 
U maakt ons één, U bracht ons tesamen, 
wij eren en aanbidden U 
U maakt ons één, U bracht ons tesamen, 
wij eren en aanbidden U 
 
Wordt uw wil gedaan, dan bindt het ons saam, 
iedereen zal deel zijn van uw gezin 
Wordt uw wil gedaan, dan bindt het ons saam, 
iedereen zal deel zijn van uw gezin 
 
127 - Wij eren en aanbidden U 
Wij eren en aanbidden U, Koning en Heer (Koning en Heer) 
Wij eren en aanbidden U, Koning en Heer (Koning en Heer) 
En wij volgen U tesamen, volgen U tesamen 
En wij volgen U tesamen, Koning en Heer (Koning en Heer) 
 
653 - Kom, o bron van zegeningen 
Kom, o bron van zegeningen, 
geef een nieuw lied in mijn hart, 
vol van dank, niet te bedwingen, 
voor genade ongedacht. 
Geef mij woorden om te zingen, 
met de eng’len rond uw troon, 
Want uw naam blijft mij omringen 
en verlost mij van de dood. 
 
Ik mag zijn in uw nabijheid 
door uw offer aan het kruis 
en uw liefde geeft mij vrijheid 
om te wonen in uw huis. 
Jezus zocht mij toen ik dwaalde, 
op mijn eigen wegen liep 
en Hij kocht mij door genade 
met zijn bloed, dat redding biedt! 
 
Refrein: 
Kom, o bron, kom, o God. 
Kom, geliefde vredevorst. 



 

 

Hoor uw bruid, hoor hoe zij zingt: 
kom, o bron van zegening 
 
Nooit kan ik mijn schuld vergoeden, 
’t is genade, onverdiend. 
Laat uw goedheid mij behoeden, 
wees mijn altijd trouwe vriend. 
Zonder U ben ik verloren, 
zie ik zelf geen toekomst meer. 
Laat mijn hart U toebehoren 
tot ik U ontmoet, mijn Heer! 
 
(Refrein) 
 
Blijf mij nabij 
Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt 
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt 
Andere helpers, Heer ontvallen mij 
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij 
 
U heb ik nodig, uw genade is 
Mijn enig licht in nacht en duisternis 
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij 
In nacht en ontij Heer, blijf mij nabij 
 
Houd, Heer uw kruis hoog voor mijn brekend oog 
licht in het duister, wijs de weg omhoog 
Uw dag breekt aan de schaduw gaat voorbij 
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij 
 
578 - U redde mij 
U redde mij en riep mijn naam, 
gaf mij weer hoop, een nieuw bestaan, 
bekleed met uw gerechtigheid 
o, Jezus, U redde mij 
 
Met U verzoend, werd ik weer rein, 
U nam mijn schuld en droeg mijn pijn 
Nu ben ik vrij, volmaakt in U 
o, Jezus, U redde mij (2x) 
 
Voor U mij maakte, had U mij lief, Heer 
en werd ik door U gekend 
Ik ben geschapen 
naar uw evenbeeld, o Heer 
 
En U zocht mij en U kocht mij, 
U vergoot uw bloed voor mij 
Een nieuwe schepping 
naar uw evenbeeld, o Heer  



 

 

U redde mij, U redde mij (2x) 
 
618 - Jezus, hoop van de volken 
Jezus, hoop van de volken, Jezus, trooster in elk verdriet 
U bent de bron van hoop die God ons geeft 
Jezus, licht in het duister, Jezus, waarheid die overwint 
U bent de bron van licht die in ons leeft 
 
U overwon in elke nood, U brak de banden van de dood 
 
Refrein: 
U bent de hoop in ons bestaan, U bent de rots waarop wij staan 
U bent het licht waardoor de wereld God kan zien 
U won van de dood, droeg onze pijn 
Nu mogen wij dicht bij U zijn 
Jezus de hoop, levend in ieder die gelooft 
Heer, ik geloof 
 


