
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 19 MEI 2019

Prediker: Evert Jan Ouweneel

TITEL: BEWOGENHEID ZONDER BURNOUT

Bijbellezingen: Matteüs 22: 35-40, 1 Korintiërs 13:1-13 (beide NBV)

Matteüs 22:35-40
Om Hem op de proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde: “Meester, wat is het grootste 
gebod in de wet?” Hij antwoordde: “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw 
ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: 
heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de 
Profeten staat.” 

1 Korintiërs 13:1-13
Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer 
zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. Al had ik de gave om te profeteren en 
doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan 
verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel
aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde 
niet, het zou mij niet baten. 
De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen 
zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het 
kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles 
verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. 
De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis 
verloren gaan – want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. Wanneer het 
volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, 
dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke 
achter me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is 
mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten 
geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 

Bijzonderheden

Deze zondag is/was het Alpha-weekend gaande
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Diensten met dopen (Pinksteren): 9 juni
Avond met geloofsverhalen (afsluiting Alpha, Beta en Huwelijks Cursus: maandagavond 17 juni
Diensten met ledenbevestiging en avondmaal: zondag 23 juni

Een paar opmerkingen

Liefhebben is een gebod. Hoe kan dat? Kunnen wij soms ‘op commando’ liefhebben? Het 
liefdegebod in de Bijbel roept niet op tot geforceerde gevoelens maar tot het disciplineren van 
onze zintuigen. Het geval wil namelijk, dat wij mensen zó kunnen waarnemen dat zij onze irritatie 
en aversie oproepen, maar ook zó kunnen waarnemen dat zij juist onze liefde en waardering 
oproepen. Het liefdegebod zegt simpelweg: doe het laatste. Natuurlijk is dat niet altijd gemakkelijk.
Soms vereist het geestelijke ogen om door de rauwe werkelijkheid heen te kijken en tóch iemands 
Godgegeven kwaliteiten en waardigheid te zien. 

Onze bewogenheid wordt opgewekt wanneer wij enerzijds iemands Godgegeven kwaliteiten en 
waardigheid zien, en anderzijds zien hoe weinig van dit alles in iemands leven zichtbaar is. Dit 
gelijktijdig zien van schoonheid en gebrokenheid in één persoon, precies dat breekt ons hart. Wie 
alleen gebrokenheid of slechtheid ziet, raakt niet bewogen over een mens, want er lijkt geen 
redden aan. Wie alleen een schitterend schepsel ziet, raakt evenmin bewogen, want alles is al koek
en ei. Juist het contrast tussen wat iemand voor God is en wat hij of zij in werkelijkheid is, roept in 
ons het verlangen op om mensen (of gemeenschappen, dieren, organisaties, enz.) te zien zoals 
bedoeld. 

Maar als je eenmaal zo naar de wereld kunt kijken, kun je werkelijk over van alles bewogen raken. Dat 
kan heel ver gaan, kan ook heel complex zijn; alle reden dus om met dit onderwerp gevoelig en niet 
simpel en goedkoop om te gaan. Evert Jan gaf ons in zijn preek een aantal bijbelse tips om over na te 
denken en er ons voordeel mee te doen in een leven-in-bewogenheid, waarbij juist rust en 
dankbaarheid belangrijke onderwerpen zijn.

1. selecteer je bewogenheid (welke bewogenheid heeft God jou op het hart gelegd?)
2. loslaten (en overgeven aan de Heer, rust is belangrijk)
3. vier je eenzijdigheid (vier dat je niet alles kunt of alleen hoeft te doen, maar dat het Gods 
bedoeling is dat we elkaar aanvullen)
4. zoek het grote (Natuurlijk beginnen wij met het inzetten van onze eigen aardse vermogens, maar 
wij willen er voortdurend rekening mee houden dat God nog méér door ons heen kan doen. 
Beschikbaar zijn als instrumenten van Góds vrede, waarbij we ons voortdurend uitstrekken naar de 
bovenmenselijke inbreng van God. Denk dus zo groot als God! 
5. vier het kleine (Het is belangrijk om stil te staan bij de vooruitgang die is geboekt, dankbaar te 
zijn voor het herstel en de vooruitgang die wij zien, dankbaar te zijn voor zowel Gods hand als ons 
aandeel hierin. We hoeven niet te wachten met dankbaar zijn of vieren tot iets 100% is 'opgelost', 
maar dankbaarheid is ook passend bij kleine verbeteringen en kleine overwinningen. Juist 
dankbaarheid maakt dat wij beseffen dat God aan onze zijde staat en wij niet alleen de strijd tegen 
de gebrokenheid van deze wereld aan het strijden zijn. 

Aanvullende Bijbellezingen (NBV tenzij anders vermeld) 

Markus 12: 29-34
Jezus antwoordde: “Het voornaamste is: 'Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; heb 
de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel 
uw kracht.' Het op een na belangrijkste is dit: 'Heb uw naaste lief als uzelf.' Er zijn geen geboden 
belangrijker dan deze.” De schriftgeleerde zei tegen Hem: “Inderdaad, Meester, wat U zegt is waar:
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Hij alleen is God en er is geen andere God dan Hij, en Hem liefhebben met heel ons hart en met 
heel ons inzicht en met heel onze kracht, en onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer 
dan alle brandoffers en andere offers.” Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen 
hem: “U bent niet ver van het koninkrijk van God.”

Jakobus 2:8
Indien gij echter de koninklijke wet vervult naar het schriftwoord: 'Gij zult uw naaste liefhebben als 
uzelf', dan doet gij wel.

Matteüs 6:10
Uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.

Markus 6:34
En Jezus, uitgaande, zag een grote schare, en werd innerlijk met ontferming bewogen over hen; 
want zij waren als schapen, die geen herder hebben; en Hij begon hun vele dingen te leren. (SV)

Markus 9:23
Toen zei Jezus tegen hem: “Of Ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft.”

Lukas 10:33-34 
Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt, en toen hij hem zag, was hij met 
innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en 
wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. (HSV)

Lukas 15:19-20
En ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als één van uw dagloners. 
En hij stond op en ging naar zijn vader. toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader 
hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de 
hals en kuste hem. (HSV)

Galaten 5:13 -16
Dien elkaar in liefde, want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ 
Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg 
u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten.

Jeremia 32:27
"Ik ben de Heer, de God van al wat leeft. Niets is onmogelijk voor Mij." 

Psalm 115:16
De hemel is de hemel van de HEER, de aarde heeft Hij aan de mensen gegeven.

1 Korintiërs 12:24-27
God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger 
behandeld worden, 25 zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar alle delen elkaar met 
dezelfde zorg omringen. 26 Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer 
één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde. 27 Welnu, u bent
het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit.

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

LIEDEREN
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425 - Er is geen grens
123 - Groot is uw trouw o Heer
705 - Toon mijn liefde
561 - Hier aan uw voeten Heer
501 - Vader mijn God ik aanbid U
733 - Loof de Heer, o mijn ziel

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.

NB Er staan deze keer veel vragen; bij vraag 3 staat vermeld dat voor de vragen daarna een keuze
moet worden gemaakt waardoor het 'behapbaar' wordt, maar ook het meest passend bij je 
kring.

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. Laat iemand hardop voorlezen onderstaande verzen 4 tot en met 7 uit 1 Korintiërs 13, waarbij 
de woorden 'de liefde' en 'ze' zijn vervangen door 'ik': 
Ik ben geduldig en vol goedheid. Ik ken geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoeg-
zaamheid. Ik ben niet grof en niet zelfzuchtig, ik laat me niet boos maken en reken het kwaad niet 
aan, ik verheug me niet over het onrecht maar vind vreugde in de waarheid. Alles verdraag ik, alles
geloof ik, alles hoop ik, in alles volhard ik.

Wat doet dat met je als je dit zo leest. Confronterend? Waar/waarom? 

3. Bewogenheid. Als je je zelf een cijfer mag geven voor bewogenheid, welk cijfer zou dat dan 
worden? (van 0-10, 10 zeer bewogen)
Afhangende van de score van de kring, kijk met welke vragen je vervolgens aan de slag gaat.

4. Deel met elkaar welke bewogenheid je hebt. Maak het ook heel concreet met een voorbeeld 
van je eigen bewogenheid. 
Denk daarbij aan:
a. Welke bewogenheid heeft God op jouw hart gelegd? 
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b. Welke bewogenheid gaat voor jou het diepst of houdt jou het meest bezig? 
c. Is er bewogenheid (voor een persoon of kwestie) die jou maar niet loslaat? 

5. Als het cijfer laag is, is daar dan misschien een achterliggende oorzaak voor te noemen? 
Als je je wilt uitstrekken naar meer bewogenheid, hoe zou je daar vorm aan kunnen geven?

6. Als je jezelf een hoog cijfer gaf: ervaar je die bewogenheid soms als teveel voor je? Deel dit met 
elkaar. (Evert Jan sprak over loslaten, wat natuurlijk een groot probleem kan zijn.) 
Wat (bijvoorbeeld uit de preek) kan jou helpen er - ondanks je bewogenheid - ontspannen mee om
te gaan?

7. Ervaar je ook dat het veel moeilijker is om bewogen te zijn met mensen die in de ogen van veel 
mensen eigenlijk geen medelijden of 'ontferming' verdienen? 
Kun je het opbrengen ook voor hen iets te betekenen? Hoe? Waarom zou je dat (willen) doen?

8. Wat doe je om je bewogenheid (op een gezonde manier) te behouden en te voeden.

9. Waar beginnen onze van handen te jeuken? Waar kunnen we daadwerkelijk aan bijdragen? Doe 
je zulke dingen graag alleen of samen? (zie ook volgende vraag)

10. Evert Jan noemde als derde punt vier je eenzijdigheid. Veelzijdigheid is een gave die 
bewondering opwekt, maar begrijp je dat het net zo goed genade is om niet alles te kunnen of 
alleen te hoeven doen? In welke samenwerkingsverbanden kun of wil jij dingen bewerkstelligen?

11. Bewogen zijn, zijn we nog bewogen met mensen die Jezus missen in hun leven, onze familie, 
vrienden buren? Durven we ze uit te nodigen voor de Alpha cursus? 
Zie je daarbij problemen? Welke? Onoverkomelijke problemen?

12. Vier het kleine
Staan we in dankbaarheid stil bij onze vooruitgangen? (Waarbij we niet hoeven te wachten tot iets 
voor 100% is opgelost of beantwoord!) Dankbaar zijn voor Gods hand hierin, maar ook voor ons 
eigen aandeel. Hoe kunnen we als kring elkaar hierin aanmoedigen?

13. Vier het grote 
Juist dankbaarheid maakt dat wij beseffen dat God aan onze zijde staat en wij niet alleen de strijd 
tegen de gebrokenheid van deze wereld aan het strijden zijn. We zetten onze eigen aardse 
vermogens in, maar mogen er voortdurend rekening mee houden dat God nog méér door ons heen 
kan doen. Beschikbaar zijn als instrumenten van Gods vrede, waarbij we ons voortdurend uitstrekken 
naar de bovenmenselijke inbreng van God. 
Reageer hier eens op, ook met voorbeelden uit de praktijk.

GEBEDSSUGGESTIE
Bid voor elkaar, voor diegene die naast je zit dat zijn/haar hart bewogen mag worden/zijn/blijven.
Bid voor de gemeente dat we een gemeenschap mogen zijn en blijven die geraakt en geroepen is.
Bid voor de zieken die genoemd zijn in de Weekinfo en voor anderen die je ter harte gaan.

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

425 - Er is geen grens

Er is geen grens aan de liefde van Jezus
Zijn gunstbewijzen houden nooit op
Zij zijn nieuw elke morgen, nieuw elke morgen
Groot is uw trouw, o Heer, mijn God
Groot is uw trouw, o Heer

*** 
123 - Groot is uw trouw o Heer

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader
Er is geen schaduw van omkeer bij U
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu
 
Refrein:
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond
 
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid

(Refrein)

*** 
705 - Toon mijn liefde

Aan de maaltijd wordt het stil,
als de meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht,
elk apart de voeten wast en zegt:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij
Als je Mij gaat volgen

Refrein:
Toon mijn liefde, aan de ander
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,
de ander, zo heb ik ook jou liefgehad.

In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil
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en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij
Als je Mij gaat volgen

(Refrein)

*** 
561 - Hier aan uw voeten Heer

Hier aan uw voeten Heer, kwetsbaar en klein,
leert U mij nederig als U te zijn
 
Heer van gerechtigheid, U was bereid 
eerst Zelf die weg te gaan van nederigheid
 
U bent een vriend van de zwakken, de armen geeft U brood
U wast de voeten van zondaars, omarmt hen in hun nood
 
Ik wil als U zijn, Heer Jezus, bewogen Man van smart  
maak mij zachtmoedig als U Heer en nederig van hart

*** 
501 - Vader mijn God ik aanbid U

Vader, mijn God, ik aanbid U,
heel mijn hart is op U gericht
Neem mijn leven in uw hand,
hoed mijn ziel en mijn verstand
en laat uw vrede heersen in mijn hart
 
Heilige Geest, U mijn Trooster,
maak mij sterk, hef mijn hoofd omhoog
Heer, uw waarheid maakt mij vrij
en uw leven groeit in mij
O, laat uw vrede heersen in mijn hart
 
Refrein:
Heer, ik verlang zo naar meer van U,
vul mijn gedachten tot eer van U
Jezus, mijn Redder, reinigt U mijn ziel
en stort nieuw leven uit door uw Geest
Leg uw kracht op mij,
uw liefde die geneest
en laat uw vrede heersen in mijn hart
 
Heilige Geest, U mijn Trooster,
maak mij sterk, hef mijn hoofd omhoog
Heer, uw waarheid maakt mij vrij
en uw leven groeit in mij
O, laat uw vrede heersen in mijn hart
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(Refrein)

En stort nieuw leven uit door uw Geest
Leg uw kracht op mij,
uw liefde die geneest
en laat uw vrede heersen in mijn hart
 
en laat uw vrede heersen in mijn hart

*** 
733 - Loof de Heer, o mijn ziel

Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.
 
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is  zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;  
tienduizend redenen tot dankbaarheid.
 
*** 
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