
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 26 MEI 2019

Prediker: Peter Kos

TITEL: GOD WIL JOU GEBRUIKEN!

Bijbellezing: Johannes 21:1-19 (NBV) 

1 Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het Meer van Tiberias. Dat gebeurde als 
volgt. 2 Bij het meer waren Simon Petrus en Tomas (dat betekent ‘tweeling’), Natanaël uit Kana in 
Galilea, de zonen van Zebedeüs en nog twee andere leerlingen. 3 Petrus zei: ‘Ik ga vissen.’ ‘Wij 
gaan met je mee, ‘zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. 4 
Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever, al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. 5 
Hij riep: ‘Hebben jullie soms iets te eten?’ ‘Nee', antwoordden ze. 6 ‘Gooi het net aan stuurboord 
uit', riep Jezus, ‘dan lukt het wel.’ Ze wierpen het net uit en er zat zo veel vis in dat ze het niet 
omhoog konden trekken. 7 De leerling van wie Jezus hield zei tegen Petrus: ‘Het is de Heer!’ Zodra 
Simon Petrus dat hoorde, schortte hij zijn bovenkleed op - meer had hij niet aan - en sprong in het 
water. 8 De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze 
waren niet ver van de oever, ongeveer tweehonderd el. 9 Toen ze aan land kwamen zagen ze een 
vuurtje met vis erop en brood. 10 Jezus zei: ‘Breng ook wat van de vis die jullie net gevangen 
hebben.’ 11 Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen, 
welgeteld honderddrieënvijftig, en toch scheurde het niet. 12 Jezus zei tegen hen: ‘Kom, eet iets.’ 
Geen van de leerlingen durfde Hem te vragen wie Hij was, ze begrepen dat het de Heer was. 13 
Jezus nam het brood en gaf hun ervan, en Hij gaf hun ook vis. 14 Dit was al de derde keer dat Jezus 
aan de leerlingen verscheen nadat Hij uit de dood was opgestaan. 15 Toen ze gegeten hadden, 
sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je Mij lief, meer dan de anderen 
hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van U houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ 16 
Nog eens vroeg hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je Me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet 
dat ik van U houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,‘ 17 en voor de derde maal vroeg hij Hem: ‘Simon,
zoon van Johannes, houd je van Me?’ Petrus werd verdrietig omdat Hij voor de derde keer vroeg of 
hij van Hem hield. Hij zei: ‘Heer, u weet alles, U weet toch dat ik van U houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn 
schapen. 18 Waarachtig, Ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je 
waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel 
omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.’ 19 Met deze woorden duidde Hij aan hoe Petrus 
zou sterven tot eer van God. Daarna zei Hij: 'Volg mij.'
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Bijzonderheden
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

Peter Kos sprak deze zondag zo vlak voor Hemelvaart en Pinksteren over de persoon van Petrus, 
die ondanks zijn verloochening opnieuw in dienst mag. Hij hoort vlak voor Jezus’ hemelvaart dat hij
kracht zal ontvangen om getuige (visser van mensen en hoeder/weider van schapen) te 
zijn (Handelingen 1:8) en dat gebeurt ook daadwerkelijk als Gods Geest uitgestort wordt met 
Pinksteren (Handelingen 2:14vv). 

God werkt ook - en misschien wel het meest - door mensen die zich zwak, onbeduidend, 
onwaardig of ongeschikt voelen. Als Gods opstandingskracht/Geest ruimte krijgt om mensen te 
vullen, wordt daardoor en daarmee Zijn Koninkrijk gebouwd.

Petrus zou na Jezus' hemelvaart en voor Pinksteren gezegd kunnen hebben: “ik ga over een paar 
dagen iets ontvangen, wat Jezus een paar dagen geleden vlak voor Hij naar de hemel terugging 
beloofd heeft, waardoor ik kan doen wat Hij van mij gevraagd heeft. Iets wat ik nooit had kunnen 
bedenken, omdat ik Hem zo verloochend heb…”
Tip: kijk op https://youtu.be/eRG3REZtPb8 (duurt een kleine 3 minuten)

Aanvullende Bijbellezingen (NBV tenzij anders vermeld) 

Handelingen 1:8
“Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van Mij 
getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.”

Handelingen 2:14-25
14 Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen, verhief zijn stem en sprak 
de menigte toe: “U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter 
harte. 15 Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt; het is immers pas het derde uur na 
zonsopgang. 16 Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël: 17 'Aan het einde der 
tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters 
profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. 18 Ja, over al mijn 
dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren. 19 Ik zal 
wonderen doen verschijnen aan de hemel boven en tekenen geven op de aarde beneden, bloed en 
vuur en rook. 20 De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed voordat de grote, 
stralende dag van de Heer komt. 21 Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden 
gered.' 22 Israëlieten, luister naar wat ik u zeg: Jezus uit Nazaret is door God tot u gezonden, 
hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door
zijn toedoen onder u heeft verricht. 23 Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en 
voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen laten kruisigen en doden. 24 God heeft Hem echter 
tot leven gewekt en de last van de dood van Hem afgenomen, want de dood kon zijn macht over 
Hem niet behouden. 25 David zegt immers over Hem: 'Steeds houd ik de Heer voor ogen, Hij is aan 
mijn zijde, ik wankel niet.'”

1 Korintiërs 12:5
Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer.
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1 Korintiërs 1: 26 
Denk eens aan uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke 
maatstaf wijs waren, niet veel die machtig waren, niet veel die van voorname afkomst waren. 27 
Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen; 
wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen; 28 wat 
in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om 
wat wél iets is teniet te doen.

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

Uw naam - Paul Baloche
708 - Hoe groot is Uw trouw
Jezus overwinnaar – Mozaiek0318
God van liefde, God van trouw - The Psalm Project
598 - Machtige Heer, grote Verlosser
648 - Hier zijn wij
Ga nu heen in vrede

De volledige teksten van deze liederen staan in de bijlage achteraan

********************************************************************** 
GESPREKSVRAGEN
Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. NB Deze keer 
waarschijnlijk teveel vragen voor 1 avond. Lees ze en maak een selectie van vragen die je zeker 
wilt behandelen. Maar wellicht wil je er ook vragen bijzetten 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. De leerlingen krijgen de opdracht van Jezus: werp je netten uit aan de andere kant! (Zie 
Johannes 21: 5-8) 
Wat kan dat voor ons betekenen? Denk ook aan dingen binnen en buiten de kerk die je misschien 
wel erger(d)en en waar wij ons net eens aan de andere kant zouden kunnen uitgooien. 

3. In Johannes 21 vraagt Jezus drie keer aan Petrus of hij Hem liefheeft. 15 Toen ze gegeten 
hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je Mij lief, meer dan de 
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anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van U houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn 
lammeren.’ 16 Nog eens vroeg Hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je Me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja,
Heer, u weet dat ik van U houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,‘ 17 en voor de derde maal vroeg Hij 
hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van Me?’ Petrus werd verdrietig omdat Hij voor de derde 
keer vroeg of hij van Hem hield. Hij zei: ‘Heer, u weet alles, U weet toch dat ik van U houd.’ Jezus 
zei: ‘Weid mijn schapen.

Als Jezus je zou vragen: “Heb je Me lief?”, wat is dan je antwoord en waarom is dit je antwoord? 
Best een moeilijke, diepe vraag. Misschien een idee om allemaal een 10 minuten apart te nemen 
om na te denken en je antwoord op te schrijven en dat daarna met elkaar te delen. 

4. Gezien de 'tekortkomingen' van Petrus (denk aan de verloochening) leek het niet echt logisch 
dat Jezus hem zo'n belangrijke taak gaf. Maar Jezus deed het wel.
In hoeverre bepaalt jouw geschiedenis het al of niet dienen in Zijn Koninkrijk en op welke manier je
daar invulling aan geeft?
Wat maakte dat Petrus geschikt was voor het werk waar Jezus hem voor vroeg? 
Wat maakt dat jij geschikt bent voor werk in de maatschappij? En wat maakt dat jij geschikt bent 
voor werk in Gods Koninkrijk?

Reageer op de volgende stellingen:
- Veel (aan)kunnen maakt je soms ongeschikt bent voor werken in Zijn Koninkrijk.
- Als het de duivel niet lukt je niks te laten doen voor Gods Koninkrijk, probeert hij je alles te laten 
doen.

5. De discipelen waren aan het vissen en vingen niets. Jezus had gezegd: “Ik zie jullie in Galilea”, 
maar ze zagen Hem niet. Toen zeiden ze: “We gaan vissen!” En hoewel ze voorheen vissers van 
beroep waren, lukte het hen niet...  
- Wie herkent dat gevoel van de vissers? 
- Kun je met zo'n gevoel van 'het lukt niet' en 'God/Jezus is ver weg' ook terecht bij anderen? 
  Mag het er zijn? Of wordt het al vlot overruled door bezweringen met dingen als 'het komt goed' 
en 'achter de wolken schijn de zon'? 
- Ga na wat je heeft geholpen om dit gevoel teboven te komen. Dat kan voor iedereen anders 
werken, maar toch kun je getroost worden door Jezus' hulp, elkaars verhaal en de opgedane 
ervaringen.

6. In de wonderlijke visvangst gaan de menselijke vaardigheden en Jezus' wonderlijke macht op 
een heel mooie manier samen op. Het is een vooruitblik van hoe Jezus ons, met al onze gaven en 
deskundigheid, wil inzetten. Maar 'zonder Hem kunnen we niets doen'.
Bespreek eens welke gaven van jouzelf inzetbaar zijn bij het 'vissen van mensen'. Of: in welke 
gaven zou je nog moeten investeren en wat houd je (mogelijk) tegen om de opdracht van Jezus 
'gewoon' uit te voeren, ook al komt dat je soms vreemd voor?

7. “Niet getuigen is geen optie”, zei Peter Kos in zijn preek. Jezus zegt in Matteüs 12: 34: “Waar het 
hart vol van is, loopt de mond van over.” 
Waar is ons hart vol van, waar spreken we (het meest, het liefst) over met anderen? 
Toen je net tot geloof kwam, sprak je wellicht veel meer met anderen over Jezus. Hoe kun je 
teruggaan naar dit punt? Hoe kun je dagelijks hier naar teruggaan?

8. “Niet getuigen is geen optie”, voelt dit als voor jou als een opdracht, als 'moeten', of als een 
logisch gevolg? 
En als we dan getuige zijn, hoe kunnen we authentiek getuige zijn? Durven we ons kwetsbaar op te
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stellen en ons eigen verhaal eerlijk te delen?

Een Bijbeltekst komt wellicht niet binnen bij mensen, maar een persoonlijk verhaal wel. Wat is ons 
persoonlijke geloofsverhaal, kunnen we dit bijvoorbeeld in 1 minuut aan iemand vertellen? 
Doe eens een oefening in de huiskring, of geef het mee als huiswerk en laat iedereen de volgende 
kringavond zijn verhaal doen in 1 of 2 minuten.
(Wat kan helpen bij het schrijven van je verhaal, is: waar zit de verandering? Eerst was ik zo..., nu 
zo... en waardoor is dat gekomen?)

9. Mensen kijken naar ons, letten op ons, zeker als we zeggen dat we christen zijn. Wat in onze 
levenswijze zou een getuigenis kunnen zijn? 
Doe je wel eens dingen omdat het een getuigenis kan zijn (bijvoorbeeld omdat de buren kijken) of 
doe je 'gewoon' wie je bent je zonder vooraf na te denken of het een (goed of niet goed) 
getuigenis is? 

10. Getuige zijn. Hoe kom jij in jouw situatie van school/werk/thuis/sportschool/hobby of noem 
maar op, heel gemakkelijk binnen 1 minuut met iemand op een geloofsgesprek? Heb je een vraag 
die je kunt gebruiken om snel op dit onderwerp te komen? 
Help elkaar en maak eens een rijtje vragen, die je uitprobeerde of kan uitproberen. 

Tip: App deze week met elkaar welke zin je geprobeerd hebt en hoe het ging.

11. We zongen na de zegen

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar, wat wij hier beleden samen met elkaar.
Aan uw daag'lijks leven, uw gezin, uw werk, wilt u daaraan geven, dan bent u Gods kerk.

Hoe zou je daar invulling aan willen geven?

*** 
GEBEDSSUGGESTIE
Bid voor elkaar dat je deze week moedig mag getuigen, en bid voor elkaar om de openingszinnen 
eens biddend 'uit te proberen'.
Bid voor elkaar de kring rond, bid en dank voor wat gedeeld is deze avond.
Bid voor de slotavond van de Alpha/Beta/Huwelijks Cursus, voor de avond zelf, maar ook dat je er 
heen mag gaan en iemand mee kan nemen, mee durft te vragen.
Bid voor de mensen die op de gebedslijst staan. 
Besteed in je gebed aandacht aan Jezus' opdracht, en vraag om vrijmoedigheid om (meer) visser 
van mensen te worden. Met Jezus' onmisbare hulp, maar ook met al je eigen gaven en 
vaardigheden.

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

Uw naam - Paul Baloche

De morgen brengt een nieuwe dag, waar ik over zingen mag
Van aarde tot de hemel hoog maakt het uw naam groot

Refrein:
Uw naam, een onwankelbare vesting.
Uw naam is een toevlucht, biedt bescherming.
Uw naam brengt de volken tot aanbidding.
Er kan alleen verlossing bestaan in Uw naam.
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Heer, wij bidden in Uw naam: kom en vul ons hart vandaag,
geef ons de kracht Uw weg te gaan. Geprezen zij uw naam!
 

(Refrein)

*** 
708 - Hoe groot is Uw trouw

Kom, zing voor de Heer, die eeuwig regeert, die nooit veranderen zal
Onfeilbaar eerlijk, onpeilbaar goed. Zijn woord houdt eeuwig stand
Ja, Uw woord houdt eeuwig stand (2x)

Refrein:
De hemel juicht, Uw kerk getuigt: Groot is Uw trouw, o Heer!
Van eeuw tot eeuw belijden wij: Groot is Uw trouw, o Heer!
Hoe groot is Uw trouw, o Heer!

Alles verandert, maar U blijft gelijk, Uw koninkrijk kent geen eind
En wat U beloofd hebt, dat zult U ook doen
Uw trouw is voor altijd, wij vertrouwen U altijd

(Refrein)

Bridge: Van generatie tot generatie nooit liet U ons in de steek
Gisteren en vandaag steeds dezelfde, die was, die is en die komt

(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 held die voor ons strijdt
U baant de weg van overwinning
Elke vijand vlucht ieder bolwerk valt neer
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
De duivel is door U verslagen
Dood waar is je macht,
waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!
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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)

Bridge Naam boven alle namen 

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

*** 
SOLOLIED: God van liefde, God van trouw - The Psalm Project

God van liefde, God van trouw, U die alles schiep
mij ook maakte, mij hier ziet, mij in ’t leven riep
In de stilte, in de storm bent U om me heen
God van liefde, God van trouw
U bent nooit alleen

God van vrede, God van recht, van gerechtigheid
U die mij beschermt, vergeeft, mij van schuld bevrijdt
Slaan de golven om mij heen
Heer u bent erbij, God van liefde, God van trouw
U ziet om naar mij

In de stilte, in de storm bent U om me heen
God van liefde, God van trouw
U laat nooit alleen

*** 
598 - Machtige Heer, grote Verlosser

Machtige Heer, grote Verlosser, iedere dag kneden uw handen 
mijn leven als klei. Zo vormt U mij naar uw plan
 
U roept mij zacht in uw nabijheid, daar vind ik kracht, 
Uw Geest omgeeft mij. Leer mij, o Heer, hoe ik steeds meer leef als U
 
U riep mij om voor U te leven, aan U alleen wil ik mij geven
Trek mij, o Heer, dichter naar U toe
 

Refrein:
Neem mij, kneed mij, vorm mij, vul mij: ik leg mijn leven in uw sterke hand
Roep mij, zend mij, leid mij, wandel naast mij: ik leg mijn leven in uw sterke hand

*** 
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648 - Hier zijn wij

U roept ons, Vader om als dank voor uw liefde 
U te aanbidden Heer 
Wij willen komen in uw nabijheid 
en buigen voor U neer

Vernieuw ons denken nu, open ons hart, 
help ons uw stem te verstaan 
U gaf uw leven, Heer, dankzij uw dood 
mogen wij voor U staan

Refrein:
Hier zijn wij, als levend offer, Heer, 
heilig en aangenaam voor U 
Hier zijn wij, wij leggen voor uw troon neer, 
al onze dromen en ons nu, wij eren U

Wij knielen neer bij het Kruis, zien uw lijden heel dichtbij 
U wilde sterven voor ons, ons leven geven wij

(Refrein)

Wij eren U (8 x)

*** 
Ga nu heen in vrede

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar,
wat wij hier beleden samen met elkaar.
Aan uw daag'lijks le ven, uw gezin, uw werk,
wilt u daaraan geven,  dan bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vre de, ga en maak het waar.

Ga nu heen in vrede,ga en maak het waar,
wat wij hier beleden, samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.

*** 
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