
 

 

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 5 MEI 2019 - BEVRIJDINGSDAG 

 

Prediker: Wigle Tamboer 
 
TITEL: ZOALS DE HEER U VERGEVEN HEEFT... 
 

Bijbellezing: Kolossenzen 3:12-15 
12 Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en Hij u liefheeft, moet u zich kleden 
in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. 13 Verdraag elkaar 
en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, 
moet u elkaar vergeven. 14 En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte 
eenheid maakt. 15 Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen 
als de leden van één lichaam. 
 

Bijzonderheden 

Huwelijkscursus: maandag 13 mei (in de dienst werd een video getoond over tijd nemen om te 
praten, passend ook bij het thema vergeving). 
 

Een paar opmerkingen 
Het lied vóór de preek eindigde met dit gebed: Heer, spreek tot ons vandaag. Deze morgen bidden 
we dat de Heer tot ons zal spreken over de vrijheid van het kunnen vergeven van een ander.  
 
De vrijheid van kunnen vergeven. Wanneer was het voor het laatst dat iemand tegen je zei: IK HEB 
JE VERGEVEN? Wanneer was het voor het laatst dat jij tegen iemand zei: IK HEB JE VERGEVEN? 
 
Het bijbelgedeelte van deze morgen stelt ons voor een opdracht van de Heer: VERGEEF ELKAAR.  
Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. (Kolossenzen 3:13 
- NBV). Kun jij de ander vergeven? 
 
Deze zondag van 5 mei vieren we Bevrijdingsdag. 
Wigle: als ik denk aan onze Bevrijding, dan moet ik al snel denken aan Corrie ten Boom. Toen zij 
door een administratieve fout vrij kwam uit concentratiekamp Ravensbrück ging ze de wereld over 
als evangeliste om te spreken over het Evangelie en de Bevrijding en de Vergeving van Jezus 
Christus. Maar ze vertelde ook heel eerlijk dat ze worstelde met het kunnen vergeven wat haar 
was aangedaan, tot de dag dat ze oog in oog stond met haar kampbeul die haar om vergeving 
vroeg. 
 
Uit een recent onderzoek onder Christenen in de Verenigde Staten blijkt dat 1 op de 4 het moeilijk 

https://meerkerk.us2.list-manage.com/track/click?u=7e62bc43f6d7a76c2aa502030&id=baf3808280&e=ad0e9227ca


 

 

vindt om iemand te vergeven. 
 
Vandaag vieren we Bevrijdingsdag omdat mensen in de Tweede Wereldoorlog bereid waren hun 
leven voor ons in de waagschaal te stellen. Gisteren vierden we Dodenherdenking omdat velen 
van hen ook daadwerkelijk hun leven gaven tot in de dood. 
 
Nog niet zolang geleden vierden wij als Christenen een andere Dodenherdenking: GOEDE VRIJDAG 
En een paar dagen later vierden we een andere Bevrijdingsdag: PASEN. Goede Vrijdag: Jezus die 
Zijn leven gaf aan het kruis voor u en jou en mi, om ons te vergeven voor onze zonden. Pasen: 
Jezus die de dood overwon en ons in Hem levend heeft gemaakt om als bevrijde mensen te leven. 
De geloofsimpact van wat Jezus voor ons gedaan heeft door ons de zonden te vergeven en ons op 
te doen staan uit de dood van onze oude natuur is , is de sleutel tot ons vergeven van anderen. 
Anders gezegd: de mate waarin we in Christus bewust leven als vergeven en bevrijde mensen, een 
leven uit Hem en door Hem en tot Hem, is de sleutel om anderen ten volle en van harte te 
vergeven. 
 
Aanvullende Bijbellezingen (NBV tenzij anders vermeld) 
 
Kolossenzen 3:1- 11 
(goed te beginnen bij het begin van ons hoofdstuk, of beter nog, de hele brief te lezen…). 
1 Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit 
aan de rechterhand van God. 2 Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. 3 U bent immers 
gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. 4 En wanneer Christus, uw leven, 
verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen. 5 Laat dus wat aards in u is afsterven: 
ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht-hebzucht is afgoderij-, 6 want 
om deze dingen treft Gods toorn degenen die hem ongehoorzaam zijn. 7 Vroeger hebt u ook die 
weg gevolgd en zo geleefd, 8 maar nu moet u alles wat slecht is opgeven: woede en drift, vloeken 
en schelden. 9 Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt 10 en de 
nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en 
zo tot inzicht komt. 11 Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of 
onbesnedenen, barbaren, Skythen, slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen. 
 
Mattheus 18:21-34 
21 Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: ‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, 
hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’ 22 Jezus antwoordde: ‘Niet tot 
zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven. 23 Daarom is het met het koninkrijk van de 
hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. 24 Toen hij daarmee 
begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem tienduizend talent schuldig was. 25 Omdat hij 
niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles 
wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. 26 Toen wierp de 
dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal u alles 
terugbetalen.” 27 Zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. 
28 Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren, die hem honderd 
denarie schuldig was. Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe: “Betaal me alles wat je me 
schuldig bent!” 29 Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik 
zal je betalen.” 30 Maar hij wilde daar niet van weten, integendeel, hij liet hem gevangenzetten tot 
hij de hele schuld zou hebben afbetaald. 31 Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd 
was, waren ze zeer ontdaan, en gingen ze naar hun heer om hem alles te vertellen. 32 Daarop liet 
zijn heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem: “Je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb 
ik je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. 33 Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten 



 

 

hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou?” 34 En zijn heer was zo 
kwaad dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf tot hij de hele schuld zou hebben 
terugbetaald. 35 Zo zal mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of 
zuster niet van harte vergeeft. 
 
Lukas 24:46-47 (NBG51) 
En Hij zeide tot hen: Aldus staat er geschreven, dat de Christus moest lijden en ten derden dage 
opstaan uit de doden, en dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving der 
zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem. 
 
Psalm 103:10-12 (NBG51) 
Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden; maar zo hoog 
de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goedertierenheid over wie Hem vrezen. Zover het 
oosten is van het westen, zover doet Hij onze overtredingen van ons. 
 
Psalm 130:3-4 (NBG51) 
Als Gij, Here, de ongerechtigheden in gedachtenis houdt, Here, wie zal bestaan? Maar bij U is 
vergeving, opdat Gij gevreesd wordt. 
 
Jesaja 1:18 (NBG51) 
Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de Here; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen 
wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. 
 
Jesaja 43:25 (NBG51) 
Ik, Ik ben het, die uw overtredingen uitdelg om Mijnentwil en Ik gedenk uw zonden niet. 
 
Micha 7:18-19 (NBG51) 
Wie is een God als Gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel van 
zijn erfdeel voorbijgaat, die zijn toorn niet voor eeuwig behoudt, maar een welbehagen heeft in 
goedertierenheid! Hij zal Zich wederom over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden 
vertreden. Ja, Gij zult al onze zonden werpen in de diepten der zee. 
 
Matteüs 6:7-15 
7 Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze 
door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. 8 Doe hen niet na! Jullie Vader weet 
immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen. 
 
9 Bid daarom als volgt: 
Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, 
10 laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. 
11 Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
12 Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. 
13 En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. 
 
14 Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. 
15 Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven. 
 
Marcus 11:25 (NBG51) 
En wanneer gij staat te bidden, vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader 
in de hemelen uw overtredingen vergeve. 



 

 

 
 
Lucas 6:37 
Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet 
veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden. 
 
Lucas 7:47-48 (NBG51) 
Daarom zeg Ik u: Haar zonden zijn haar vergeven, al waren zij vele, want zij betoonde veel liefde; 
maar wie weinig vergeven wordt, die betoont weinig liefde. En Hij zeide tot haar: Uw zonden zijn u 
vergeven. 
 
************************************************************************ 
LIEDEREN 
720 - God maakt vrij 
755 - Bewerk ons hart 
582 - Jezus, alles geef ik U 
558 - Wij zijn als adem 
Richt je oog toch op Jezus - Joke Buis 

 

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. Het lied vóór de preek eindigde met dit gebed: Heer, spreek tot ons vandaag. 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. Kun je een of meerdere voorbeelden geven waar iemand jou vergaf? Wat deed dat jou? Ga de 
kring rond om van elkaar te horen wat vergeving in je leven heeft uitgewerkt. 
 
3. Kun je een of meerdere voorbeelden geven waar jij iemand vergaf? Wat deed dat jou? Ga de 
kring rond om van elkaar te horen wat kunnen vergeven bij je heeft uitgewerkt. 
 
4. Waarom denk jij dat het moeilijk is om iemand te vergeven? 
 



 

 

5. Waarom ben je het wel of niet eens met de volgende stelling: Wanneer je weigert iemand te 
vergeven die jou iets heeft aangedaan, geef je die persoon het voorrecht je helemaal opnieuw pijn 
te doen - in je geheugen. 
 
6. Een vraag voor hen die getrouwd zijn. Deel je de mening van Ruth Graham, de vrouw van Billy 
Graham die gevraagd werd naar wat het huwelijk is. Zij antwoordde: Marriage is the bond 
between two forgivers (het huwelijk is de verbintenis tussen twee vergevers). Kun je iets vertellen 
over hoe dat in jouw huwelijk werkt. 
 
7. In de doop leggen we getuigenis af dat ons oude leven is gestorven en begraven met Christus in 
de doop en we opgestaan zijn in een nieuw leven. Leg jij wel eens het verband tussen verstaan van 
je doop en de opdracht te vergeven? Leg uit waarom wel, waarom niet. 
 
8. Maandag 13 mei start de volgende Huwelijkscursus; een idee om als echtparen in de kring de 
cursus te gaan doen? 
 
9. Zondag 9 juni, Eerste Pinksterdag, is de volgende doopdienst. Als je nog niet gedoopt bent, durf 
de stap te zetten. In het verstaan van je doop ligt een sleutel tot het verstaan van leren vergeven. 
Immers in de doop mag je van top tot teen ervaren dat God jouw “tienduizend talent schuld” 
volkomen kwijtgescholden heeft (of om de woorden van Micha 7 te spreken: God heeft al je 
zonden geworpen in de diepten der zee). 
 
10. Zondag 23 juni is de volgende ledenbevestiging. Als je gedoopt bent, maar nog geen lid van het 
lichaam van ons als De Meerkerk; mag je de roepstem van de Heer ervaren uit ons bijbelgedeelte 
van Kolossenzen 2:15 en de stap tot lidmaatschap zetten: Laat in uw hart de vrede van Christus 
heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. 
 
************************************************************************* 
GEBEDSSUGGESTIE 

Onze Vader die in de hemelen zijt, 
uw naam worde geheiligd; 
uw Koninkrijk kome; 
uw wil geschiede, 
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 
Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen 
 
************************************************************************** 
BIJLAGE: LIEDEREN  
 
720 - God maakt vrij 
In de naam van de Vader, 
in de naam van de Zoon, 
in de naam van de Geest voor Uw troon, 
zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam. 
U geeft ons genade, U roepen wij aan. 
(2x) 

 

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt 



 

 

eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt 
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee. 
Heel de wereld ziet het: 
 

God maakt vrij, God maakt vrij 
in die hoop leven wij. 
 

In de naam van de Vader, 
in de naam van de Zoon, 
in de naam van de Geest voor Uw troon, 
zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam. 
U geeft ons genade, U roepen wij aan. 
 

Hoor ons loflied, Heer, onze dank weerklinkt 
eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt 
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee. 
Heel de wereld ziet het: 
 

Refrein: 
God maakt vrij, God maakt vrij 
in die hoop leven wij. 
Ons verdriet wordt een lied. 
God maakt vrij, God maakt vrij 
 

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt 
eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt 
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee. 
Heel de wereld ziet het, ja de wereld ziet het: 
 

(Refrein) 

 

God maakt vrij, God maakt vrij (2x) 
 

755 - Bewerk ons hart 

Bewerk ons hart, o God, maak het goede grond. 
Help ons te ontvangen wat U spreekt tot ons. 
Plant Uw Woord diep in ons hart; geef het rijke vrucht. 
Leid ons in Uw waarheid, Heer; geef dat twijfel vlucht. 
 

Refrein: 
Laat ons zien; laat ons Christus zien. 
Laat Uw glorie ons beschijnen 
als Uw Woord gepredikt wordt. 
En laat ieder hart belijden: 
Hij is Heer! 

 

Uw Woord is levend licht 
voor ons verduisterd hart; 
draagt ons door verleiding heen, 
wijst ons steeds Uw pad. 
Uw Woord is brood voor onze ziel, 
vrijheid voor de slaaf; 
geeft ons wijsheid, voedt ons op. 



 

 

Heer, spreek tot ons vandaag. 
 

(Refrein) 

 

Bridge 4x: 
Waar zouden wij gaan, Heer? 
Waar zouden wij gaan? 
U hebt de woorden van eeuwig leven. 
 

(Refrein) 

 

582 - Jezus, alles geef ik U 

Jezus, alles geef ik U,      ) 
wat ik ben en heb            )  2x 
en wat ik ooit zal zijn      ) 

 
Al mijn hoop,               ) 
mijn plannen en mijn tijd    ) 
leg ik in uw hand,       )  2x 
vertrouw ze aan U toe        ) 

 
Door uw wil te doen,         ) 
leer ik om vrij te zijn      )  2x 

 
Jezus, alles geef ik U, 
wat ik ben en heb  
en wat ik ooit zal zijn 

 

558 - Wij zijn als adem 

Wij zijn als adem, U was er altijd, 
Heer van de eeuwen, God van de tijd 
Wij zijn hier even, U bent voor eeuwig, 
heersend met liefde en majesteit 
 
Refrein: 
Heilig, heilig, Heer God almachtig, 
waardig is het Lam op de troon 
Hoogste eer, aanbidding en glorie 
voor uw grote naam, voor uw grote naam 
 
Wij zijn gebroken, U bent de Maker, 
Jezus, Verlosser, die ons bevrijdt 
U bent ons lied, Heer, wij zullen zingen, 
juichen voor eeuwig in heerlijkheid 
 
(Refrein 2x) 
 
Voor uw grote naam 

 

Richt je oog toch op Jezus - Joke Buis 
(Tekstuele aanpassing De Meerkerk: je i.p.v. uw) 
O, ziel is je hart vol van zorgen 



 

 

en duister, want 't licht is gedoofd 
Er is licht door een blik op de Redder 
en leven voor hem die gelooft 
 
Richt je oog nu op Jezus 
Zijn blik is zo zorgzaam en goed 
En wat hier op aarde belangrijk is 
Het verbleekt bij Zijn goddelijke gloed 
 
Die Jezus heeft alles gedragen 
Hij stierf en maakte mij vrij 
Hij nam al mijn zonden en lasten 
En schiep een nieuw leven in mij 
 
Door een blik op het kruis is er leven en hoop 
Is er leven voor jou en voor mij 
Zie gelovig op Hem, wordt behouden en leef 
Hij betaalde voor allen de prijs 

 

 


