
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 9 JUNI 2019 - PINKSTEREN

Prediker: Patrick van der Laan

TITEL: WIFI

Bijbellezing: Handelingen 2:37-42 (NBV)

Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: “Wat 
moeten we doen, broeders?” Petrus antwoordde: “Keer u af van uw huidige leven en laat 
u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal 
de heilige Geest u geschonken worden, want voor u geldt deze belofte, evenals voor 
uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.” Ook op 
nog andere wijze legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed 
met de woorden: “Laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht!”
Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het 
aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. Ze bleven trouw aan het onderricht van 
de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan 
het gebed.

Bijzonderheden

Diensten met dopen
Avond met geloofsverhalen (afsluiting Alpha, Beta en Huwelijks Cursus): maandagavond 17 juni
Diensten met ledenbevestiging en heilig Avondmaal: zondag 23 juni
Jaarafsluiting met BBQ en meer: woensdag 26 juni

Een paar opmerkingen

Het thema van zondag was WiFi (Wireless Fidelity) wat letterlijk betekent Draadloze 
Betrouwbaarheid. 

We zullen het allemaal wel herkennen… we willen op steeds meer plaatsen 'verbonden' zijn met 
het internet. En het is dan ook mateloos vervelend om op een plek te zijn waar de WiFi niet zo 
goed is en je maar '2 streepjes' hebt. 
Er zijn veel vergelijkingen te maken met onze WiFi en onze verbondenheid door Christus met God 
de Vader. 
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Op de dag van Pinksteren hield Petrus zijn befaamde Pinksterpreek (Handelingen 2), waarna 
mensen DIEP GETROFFEN werden. Zij sloten zich die dag aan op het WiFi-netwerk van God. Zij 
lieten zich dopen en de heilige Geest werd hen geschonken, Hij die onze 'draadloze, betrouwbare 
verbondenheid' met God is, door Jezus Christus.

Maar zoals we het ook kennen uit onze WiFi-verbinding: als je dichtbij de 'bron/router' blijft, heb 
je het beste bereik. Aan ons de keuze om dicht bij onze Bron te blijven, Jezus die Zichzelf de Bron 
noemt. 

Zoals we het beste WiFi-bereik willen hebben, zo kunnen wij ook het beste geestelijk bereik 
hebben als we dichtbij Jezus blijven. Zijn WiFi door de heilige Geest is er één die inderdaad 
draadloos BETROUWBAAR is. Durven wij ons te verbinden met Hem en zo ja, hoe dichtbij willen 
we komen, hoe dichtbij laten we Hem komen? 

Deze zondag mochten we in De Meerkerk weer een aantal mensen dopen, een mooi symbool voor
het aansluiten op Zijn netwerk, Zijn WiFi. 

Aanvullende Bijbellezingen (NBV tenzij anders vermeld) 

Genesis 17:1-3
Toen Abram negenennegentig jaar was, verscheen de HEER aan hem en zei: “Ik ben God, de 
Ontzagwekkende. Leef in verbondenheid met Mij, leid een onberispelijk leven. 2 Ik wil met jou een 
verbond aangaan en Ik zal je veel, heel veel nakomelingen geven.” 3 Abram boog zich diep neer en 
God sprak.

1 Korintiërs 6:17
Wie zich met de Heer verenigt, wordt met Hem één Geest. 

Johannes 16:13-15
13 De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. 
Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar Hij zal zeggen wat Hij hoort en jullie bekendmaken wat 
komen gaat. 14 Door jullie bekend te maken wat Hij van Mij heeft, zal Hij Mij eren. 15 Alles wat 
van de Vader is, is van Mij-daarom heb Ik gezegd dat Hij alles wat Hij jullie bekend zal maken, van 
Mij heeft.

2 Korintiërs 3:18
Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door 
de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. 

Jeremia 31:31-33
31 De dag zal komen-spreekt de HEER dat Ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw
verbond sluit, 32 ander verbond dan Ik met hun voorouders sloot toen Ik hen bij de hand nam om 
hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze Mij toebehoorden-
spreekt de HEER. 33 Maar dit is het verbond dat Ik in de toekomst met Israël zal sluiten-spreekt de 
HEER: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal Ik hun God zijn 
en zij mijn volk. 

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

LIEDEREN
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320 - Ere zij aan God de Vader 
Breng ons samen 
815 - Vul dit huis met uw glorie 
Doop
670 - Op Hem rust mijn geloof 
749 - Hoe kan ik anders 
733 - Loof de Heer, o mijn ziel 
602 - Vrede van God 

De volledige teksten van deze liederen staan in de bijlage achteraan

*************************************************************************
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. 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. Lees Handelingen 2:37-42 nog eens, ieder voor zichzelf, en onderstreep wat jou daarin 
opvalt/aanspreekt. Deel dit met elkaar.

3. Patrick sprak over verbonden-zijn met God. Kun je aangeven wanneer jij je voor het eerst met 
Hem verbonden voelde? Hoe was dat en wat werkte dat in dat begin uit? Is dat in de loop van de 
tijd veranderd? Zo ja, in welke zin? 

4. Denk eens in alle eerlijkheid na over je gebruikmaken van de verbondheid van je Smartphone en
de verbondenheid met God. Welke overeenkomsten en welke verschillen zie je? Deel dit met 
elkaar, met daarbij de vraag hoe het komt dat deze verschillen er zijn. 

5. Hoe omschrijf jij jouw verbinding met God momenteel? 
Als je een zwakke verbinding hebt, hoe zou je die kunnen versterken en hoe kunnen we elkaar 
daarbij helpen? (denk daarbij ook aan het hoe en waardoor van de sterke verbindingen)

6. We hebben een gedeelte van het verhaal gehoord van Wang Mingdao. Wat sprak je aan in dit 
verhaal?
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7. Wang Mingdao sprak over een leven in een 'cel' waar hij God echt beter heeft leren kennen. 
Hoe kun je dit naar onze maatschappij vertalen om een leven te leven in een 'cel' waardoor we 
God beter leren kennen? Staat het leven in zulke 'cellen' het 'midden in de samenleving' in de 
weg? Waarom/waarom niet? 

8. Als we ervaring hebben met een leven in een 'cel', deel dit met elkaar en bemoedig elkaar. 

*** 
GEBEDSSUGGESTIE

Bid voor onze verbinding met God, om te verbinden of onze verbinding sterker te maken. En als 
we een sterke verbinding hebben, laten we elkaar bemoedigen en vooral God danken voor het feit
dat Hij verbinding wil èn heeft gezocht met ons. 

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

320 - Ere zij aan God de Vader 

Ere zij aan God, de Vader, ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil'ge Geest, de Trooster, de Drie-een'ge in zijn troon
Halleluja, halleluja, de Drie-een'ge in zijn troon
 

Ere zij aan Hem, wiens liefde ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft, koningen in heerlijkheid
Halleluja, halleluja, ere zij het Lam gewijd
 

Ere zij de Heer der eng'len, ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken, aard' en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja, looft de Koning, heel zijn kerk
 

Halleluja, lof, aanbidding, brengen eng'len U ter eer
heerlijkheid en kracht en machten legt uw schepping voor U neer
Halleluja, halleluja, lof zij U, der heren Heer!

*** 
Breng ons samen

U roept ons samen als kerk van de Heer, verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer: eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Refrein: 
Breng ons samen, één in uw naam. Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; verbonden in liefde, die U aan ons geeft.
 

U roept ons samen voor Woord en gebed, als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim, om samen uw kerk en van Christus te zijn.
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(Refrein)

Bridge:
Wij belijden één geloof en één Heer; zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt. Vader, maak ons één!

(Refrein)

*** 
815 - Vul dit huis met uw glorie

Vul dit huis met Uw glorie. (2x) Vul dit huis met Uw aanwezigheid.

Want alles is door U, en alles is tot U, openbaar aan ons Uw heerlijkheid.

Heilig, heilig, heilig is de Heer. Jezus is Koning, breng hulde, geef Hem eer.

*** 
Doop

In het water van de doop, zien wij hoe God zelf belooft, 
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is. 
Water dat getuigt en spreekt, van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.
 

Eén met Christus in zijn dood, gaan wij onder in de doop,
overtuigd dat er bij Hem vergeving is. 
Eén met Christus, ingelijfd, staan wij op van schuld bevrijd,
in een leven dat voorgoed veranderd is.
 

Met de Heer begraven en weer opgestaan, om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. 
Uit het water van de doop, putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.
 

In zijn lichaam ingelijfd: Christus’ kerk die wereldwijd,
is geroepen om een beeld van Hem te zijn. 
Mensen overal vandaan, die de weg van Christus gaan,
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.
 

Reinig ons, vernieuw ons leven Heer.
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.
 

Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest! 
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft! 
Wat een liefde, wat een hoop! 
U verzegelt door de doop dat ons leven bij U veilig is.
Dat ons leven bij U veilig is.

*** 
670 - Op Hem rust mijn geloof

Op Hem rust mijn geloof en hierin vind ik hoop,
dat Jezus Christus opstond uit de dood!
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Geen vreugde overtreft het kennen van mijn Heer
en aardse rijkdom heeft geen waarde meer

Bevrijd uit het duister mogen wij thuis zijn 
in Gods familie, wonen bij Hem
Als uw erfgenamen bindt U ons samen,
ons leven geven wij tot eer van U

*** 
749 - Hoe kan ik anders

Hoor, hoe een eeuwig lied echoot in mijn ziel:
een eindeloos gezang.
Ook als de storm opsteekt, houd ik vol, ik weet
waar ik schuilen kan.

Refrein:
Hoe kan ik anders, ik zing, Heer, voor U.
Nooit is het loflied lang genoeg, voor Uw liefde, die mij droeg.
Hoe kan ik anders, ik roep, Heer, om U.
De Koning die veel van mij houdt maakt dat heel mijn hart voor Hem zingt.

Ik kijk omhoog, en wacht in de zwartste nacht: U redt mij altijd weer. 
En ik mag met U mee, U laat mij niet alleen, ik zing, wat U mij leert. 

(Refrein)

Ik zing, als ellende komt, ik zing, als ik win,
ik zing, als het tegenzit en zelfs als ik val,
ik zing, want U houdt mij vast,
ik zing, want U helpt,
ik zing, want U hoort mij Heer,
als ik roep in gebed;
ja, ik zing, met mijn laatste adem,
‘k zing, want ik weet
dat ik straks in de hemel zing,
met heel het hemelkoor.

(Refrein)

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

De zon komt op, maakt de morgen wakker;  
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.
 

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.
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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.
 

(Refrein)
 

En op die dag, als mijn kracht vermindert,  
mijn adem stokt en mijn einde komt,  
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;  
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
 

(Refrein) 2 x
 

slot:
Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.

*** 
602 - Vrede van God

Vrede van God, de vrede van God
De vrede van God zij met jou
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou

In Jezus’ naam, in Jezus’ naam
In Jezus’ naam geef ik jou:
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou

Heilige Geest, de Heilige Geest,
De Heilige Geest zij met jou
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou

*** 
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