
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 12 MEI 2019 - MOEDERDAG

Prediker: Remy Splinter

TITEL: OPNIEUW GEBOREN WORDEN

Bijbellezing: Johannes 3:1-15

Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus. 2 Hij kwam in de 
nacht naar Jezus toe. ‘Rabbi,’ zei hij, ‘wij weten dat U een leraar bent die van God gekomen is, 
want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die U verricht.’ 3 Jezus zei: 
‘Waarachtig, Ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ 4 
‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?’ vroeg Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de 
tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden? ’ 5Jezus antwoordde: 
‘Waarachtig, Ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren 
wordt uit water en geest. 6 Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de 
Geest is geestelijk. 7 Wees niet verbaasd dat Ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten 
worden. 8 De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan
komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.’ 9 ‘Maar hoe 
kan dat?’ vroeg Nikodemus. 10 ‘Begrijpt u dit niet,’ zei Jezus, ‘terwijl u een leraar van Israël bent? 
11 Waarachtig, Ik verzeker u: wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien 
hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet. 12 Wanneer jullie Me niet geloven als Ik over 
aardse dingen spreek, hoe zouden jullie Me dan geloven als Ik over hemelse dingen spreek? 13 Er is
toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve Degene die uit de hemel is neergedaald: de 
Mensenzoon? 14 De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de 
slang omhooggeheven heeft, 15 opdat iedereen die gelooft, in Hem eeuwig leven heeft.”

Bijzonderheden

Deze zondag waren er diensten met opdragen van kinderen
Huwelijks Cursus: maandag 13 mei
Diensten met dopen: 9 juni (Pinksteren)

Een paar opmerkingen

Deze zondag is het moederdag, een dag waar we stil staan bij en dank betuigen aan de persoon 
die ons op deze aarde heeft gebracht. Maar Jezus spreekt ook nog over een tweede geboorte, 
namelijk een geestelijke geboorte. 
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Waarom is dit belangrijk? Jezus spreekt met Nikodemus, een van de joodse leiders. Als we 
nadenken over mensen die een wedergeboorte naar de mens gezien 'nodig zouden moeten 
hebben', dan denken we misschien eerder aan iemand die het niet voor elkaar heeft, iemand die 
wel een tweede kans kan gebruiken. Daar komt wellicht ook het idee vandaan dat geloof 'voor 
zwakkere mensen is', omdat zij het leven zelf niet aan kunnen en steun uit hun geloof halen. Of 
het geloof is voor mensen die een slecht leven leiden, de grote zondaars van onze samenleving.

Maar Jezus spreekt met een gelovige, hoogopgeleide man met hoog aanzien in zijn samenleving. 
En juist tegen Hem zegt Hij dat hij opnieuw geboren moet worden. Hij zegt niet: 'je hebt een heel 
goed leven geleefd tot nu toe, erg knap, en Ik zal je wel helpen bij die laatste meters'. Ook 
Nikodemus moet alles wat hij heeft bereikt en alles wat hij weet, opgeven om opnieuw geboren te
worden. Dit is uiteraard ook een mooi beeld voor de doop (geboren worden uit water en geest).

Wat houdt deze geboorte nu in? Die maakt ons niet een verbeterde versie van onszelf, maar 
helemaal een nieuwe schepping, iets wat we zelf niet voor mogelijk houden. Onze identiteit 
kunnen we uit zoveel dingen halen in deze wereld; status, relaties, carrière, goede dingen doen, 
etc. Maar dan proberen we nog steeds het beste te maken met alles wat de aarde ons te bieden 
heeft, terwijl we geestelijke vernieuwing nodig hebben. Als we wedergeboren worden, dan komen
we in een proces waarin onze hartsverlangens opnieuw worden geordend, opdat ze steeds meer 
gericht zullen zijn op God. 

Hoe word ik opnieuw geboren? Dezelfde vraag kun je stellen over hoe een baby wordt geboren. 
Daar hoeft de baby zelf niets voor te doen, hij laat het over zich heen komen. Het mooie van de 
wedergeboorte is dat we ons niet alleen moeten bekeren van onze zonden, maar ook van onze 
eigen pogingen om onszelf te redden. Bekeren voor de slechte motivaties die achter onze goede 
daden liggen. Het is het harde werk en lijden van de moeder die een geboorte tot stand brengt, zo 
ook het harde werk en lijden van onze Redder die onze redding tot stand brengt. Kijk naar Hem, 
zoals de Israëlieten keken naar de koperen slang (Jezus refereert naar Numeri 21) en word gered. 

Aanvullende Bijbellezingen (NBV tenzij anders vermeld)  

Matteüs 3:11   
(Johannes de Doper zegt:) “Ik doop jullie met water ten teken van jullie nieuwe leven, maar na mij 
komt Iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor Hem te 
dragen. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur.”

Johannes 7:37-39
37 Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en Hij riep: “Laat wie
dorst heeft bij Mij komen en drinken! 38 “Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van
wie in Mij gelooft”, zo zegt de Schrift.” 39 Hiermee doelde Hij op de Geest die zij die in Hem 
geloofden zouden ontvangen; de Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods
majesteit verheven.

Johannes 16:19-22 
19 Jezus begreep dat ze Hem iets wilden vragen. Hij zei: “Proberen jullie te begrijpen wat Ik 
bedoelde met 'Nog een korte tijd en jullie zien Me niet meer, maar kort daarna zien jullie Me 
terug? 20 Waarachtig, Ik verzeker jullie: je zult huilen en weeklagen, terwijl de wereld blij zal zijn. 
Je zult bedroefd zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen. 21 Ook een vrouw die baart heeft 
het zwaar als haar tijd gekomen is, maar wanneer haar kind geboren is, herinnert ze zich de pijn 
niet meer, omdat ze blij is dat er een mens ter wereld is gekomen. 22 Jullie hebben nu verdriet, 
maar Ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en niemand zal je je vreugde afnemen.”
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Efezërs 2:1-9 
1 U was dood door de misstappen en zonden 2 waarmee u de weg ging van de god van deze 
wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God 
ongehoorzaam zijn. 3 Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse 
begeerten, wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden 
van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander. 4 Maar omdat God zo barmhartig is, omdat 
de liefde die Hij voor ons heeft opgevat zo groot is, 5 heeft Hij ons, die dood waren door onze 
zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. 6 Hij heeft ons
samen met Hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus 
Jezus. 7 Zo zal Hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe 
goed Hij voor ons is door Christus Jezus. 8 Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw 
geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God 9 en geen gevolg van uw 
daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan.

1 Korintiërs 2:9-16 
9 Maar het is zoals geschreven staat: ‘Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord,
wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie Hem liefheeft.’ 10 God 
heeft ons dit geopenbaard door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van 
God. 11 Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is alleen de Geest 
van God in staat om God te kennen. 12 Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar 
de Geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft 
geschonken. 13 Daarover spreken wij, niet op een manier die ons door menselijke wijsheid is 
geleerd, maar zoals de Geest het ons leert: wij verklaren het geestelijke met het geestelijke. 14 Een
mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is het
dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld. 15 Maar
een mens die de Geest wel bezit, kan alles beoordelen, en zelf wordt hij door niemand beoordeeld. 
16 Er staat immers geschreven: ‘Wie kent de gedachten van de Heer, zodat hij Hem zou kunnen 
onderwijzen?’ Welnu, onze gedachten zijn die van Christus.

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

386 – Lof zij de Heer
Kinder-Opw 185 - De Here zegent jou
689 - Spreek, o Heer
Joh 585 - 'k Geef mijzelf aan U volkomen
627 - Jezus, licht in de duisternis
785 - Fundament

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)?
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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. Maak tweetallen en lees met elkaar Johannes 3:1-15. Laat iemand het perspectief van Jezus en 
iemand het perspectief van Nikodemus lezen, om een gevoel te krijgen van het gesprek dat 
plaatsvond. Deel met elkaar wat je aanspreekt in de tekst.

3. Nikodemus had het goed voor elkaar. Hij was een man, was geleerd, hoorde bij de elite van 
religieuze leiders en juist tegen hem zegt Jezus dat Hij opnieuw geboren moet worden. Waarom is 
dit zo bijzonder? Wat betekent dat voor ons? 

4. Opnieuw geboren worden. Erken jij dat je nieuw geestelijk leven nodig hebt in jouw leven? Op 
welke momenten ervaar je dat het sterkst? 

5. Nieuw leven ontvang je van God, net zoals een kind niets kan bijdragen aan zijn geboorte. We 
kunnen niet gered worden door onze eigen goede daden, wat kunnen wij dan wel doen om dit 
nieuwe leven te ontvangen?

6. De wedergeboorte maakt je een nieuwe schepping en geeft je een nieuwe identiteit. Zijn er 
mensen in jouw omgeving waarbij je getuige bent geweest van zo’n wedergeboorte? Wat viel 
daarin op? 

7. Lees Numeri 21:4-9. Waarom zou Jezus naar deze tekst verwijzen in zijn gesprek met 
Nikodemus? Jezus vergelijkt zichzelf met de koperen slang. Hoe gaat die vergelijking op? 

*** 
GEBEDSSUGGESTIE

Vader in de hemel, we danken U dat we uw kinderen mogen zijn. Dank voor het wonder van leven 
hier op aarde, maar bovenal willen we U danken dat onze ziel door uw Zoon nieuw leven mag 
ontvangen en opnieuw geboren kan worden. Help ons om alles in dit leven af te leggen, alles wat 
we bereikt hebben, alles waarmee we onszelf proberen te redden. We kijken enkel en alleen op 
naar U, vol verwachting, om van binnenuit volledig vernieuwd te worden door Uw Geest. In Jezus’ 
naam, amen.

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

386 – Lof zij de Heer

Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren
Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam
Looft al wat ademt de Here
 
Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven
Heeft u in 't licht, als op adelaarsvleug'len geheven
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt
Hij heeft zijn woord u gegeven
 
Lof zij de Heer, met de heerlijkste naam van zijn namen
Christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen
Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust
Alles wat ademt zegt: Amen

*** 
Kinder-Opw 185 - De Here zegent jou

De Here zegent jou en Hij beschermt jou,
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn,
Hij zal Zijn vrede aan jou geven

*** 
689 - Spreek, o Heer

Spreek, o Heer, door uw heilig woord, 
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt
Zaai uw woord, plant het diep in ons
en verander ons naar uw evenbeeld,
zodat Christus’ licht in ons zichtbaar is,
onze daden maakt tot getuigenis
Spreek, o Heer, en voltooi in ons
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid

Leer ons Heer, uw volmaakte weg,
echte need’righeid en gehoorzaamheid
Toets ons hart en ons denken nu
in het heilig vuur van uw zuiverheid
In geloof zien wij dan uw majesteit
en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid
Woord van hoop, dat ons leven deed,
overwinning geeft over ongeloof

Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw,
laat de diepten zien van uw plan met ons
Woord dat klonk voor de tijd begon,
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onze vaste grond tot in eeuwigheid
Uw genade geeft ons de zekerheid:
al wat U belooft, wordt eens werk’lijkheid.
Spreek,o Heer, en voltooi uw kerk,
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid

Uw genade geeft ons de zekerheid:
al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid
Spreek,o Heer, en voltooi uw kerk
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid

Spreek, o Heer, en voltooi in ons
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid

*** 
Joh 585 - 'k Geef mijzelf aan U volkomen

'k Geef mijzelf aan U volkomen, 
'k Leg mijn leven voor U neer
'k Wil alleen voor U nog leven, 
'k Leef voortaan mijzelf niet meer
  
Refrein: 
'k Geef mijzelf aan U, 
'k Geef mijzelf aan U, 
Heer, aan U geef ik mijn leven 
Neem mij, Heiland nu 
 
(Refrein)

‘k Geef mijzelf aan U volkomen, 
aan Uw voeten kniel ik neer
 Niets kan mij de wereld geven, 
U alleen geeft vrede Heer

(Refrein)

*** 
627 - Jezus, licht in de duisternis

Jezus, licht in de duisternis,
Jezus, Vaders getuigenis,
Jezus, liefde die eeuwig is,
ik prijs U

Jezus, weg die ik volgen moet, Jezus, waarheid volmaakt en goed,
Jezus, leven in overvloed, ik prijs U

Refrein:
Waar zou ik gaan zonder U, waarom bestaan zonder U?
Jezus, mijn hoop en mijn kracht. U bent mijn Heer, U bent mijn Heer
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Jezus, totdat ik bij U ben, Jezus en U volkomen ken
Jezus, geef ik mijn hart en stem en prijs U

(Refrein)

*** 
785 - Fundament

Ik bouw op Jezus, anders niet
Het is zijn bloed dat redding biedt
Wie op Hem hoopt wordt niet beschaamd
Ik steun alleen op Jezus' naam.
 
Refrein:
Heer U bent ons fundament
Zwak wordt sterk, door al uw werk
In de storm blijft U Heer, hoogste Heer!
 
Ook als de nacht mijn zicht vervaagt
Toont Hij zijn liefde die mij daagt
Al woeden stormen om mij heen,
Mijn anker rust in Hem alleen.
Mijn anker rust in Hem alleen!
 
(Refrein)

*** 
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