
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 23 JUNI 2019

Prediker: Wigle Tamboer

TITEL: OMDAT WIJ LEDEN ZIJN VAN ELKANDER

Bijbellezing: Efeziërs 4:25 (NBG51)
Legt daarom de leugen af en spreekt waarheid, ieder met zijn naaste, omdat wij leden zijn van 
elkander. 

Bijzonderheden
Deze zondag diensten met ledenbevestiging en heilig Avondmaal
Jaarafsluiting met BBQ en meer: woensdag 26 juni
Uitgave Meerkerknieuws: zondag 30 juni

Een paar opmerkingen

In het heilig Avondmaal worden we bepaald dat we in de tekenen van brood en wijn niet alleen 
deel hebben aan Jezus’ vlees en bloed, maar, zegt Paulus tegen de Korintiërs, in Hem die het ene 
brood is, zijn we ook aan elkaar gegeven; we zijn allemaal een stukje van het geheel van het ene 
brood: we zijn leden van elkaar.

Om die reden wachten we in De Meerkerk tot we allen brood en wijn in onze handen genomen 
hebben om vervolgens tezamen als één ons stukje brood tot ons te nemen, daarmee onderstrepen
we dat - ongeacht met hoevelen we ook zijn -  we één zijn, één brood, één lichaam, en wel het 
lichaam van Christus, en in dat lichaam leden van elkaar.

Aanvullende Bijbellezingen (NBV tenzij anders vermeld) 

Efeze 4:1-6 en 17-32 (BGT)
1 Jullie weten dat ik in de gevangenis zit omdat ik de Heer dien. Vanuit de gevangenis vraag ik jullie
om te leven op een manier die bij christenen past. 
God heeft jullie uitgekozen. 2 Denk daarom niet aan jezelf, maar wees altijd vriendelijk en geduldig.
Verdraag elkaars fouten, en houd van elkaar. 3 De heilige Geest heeft ervoor gezorgd dat jullie een 
eenheid zijn. Doe je uiterste best om die eenheid te bewaren, door in vrede met elkaar te leven.
4 Leef met elkaar alsof jullie één lichaam zijn, met één geest. Want jullie zijn allemaal door God 
uitgekozen om gered te worden. Daar vertrouwen jullie op. 5 Jullie hebben dezelfde Heer, hetzelfde 
geloof, dezelfde doop. 6 En jullie hebben dezelfde God, de Vader van alle mensen. Hij is belangrijker
dan alles en iedereen, Hij geeft leven aan alles en iedereen, Hij is aanwezig in alles en iedereen.
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17 Dit zeg ik jullie namens de Heer: Leef niet langer zoals de ongelovigen. Want zij hebben dwaze 
ideeën, 18 ze zijn hun verstand kwijt. Ze kennen God niet, en ze willen Hem ook niet kennen. 
Daardoor zijn ze Gods vijanden geworden. 19 Ze weten niet wat goed of fout is. Ze laten zich leiden
door hun slechte verlangens. Ze hebben verboden seks, en denken alleen maar aan zichzelf.
20 Maar jullie weten dat dat verkeerd is, want jullie kennen Christus. 21 Jullie hebben over Jezus 
Christus horen vertellen, en jullie hebben uitleg over Hem gekregen. Zo hebben jullie de waarheid 
leren kennen. 22 Jullie hebben ook geleerd dat jullie niet langer moeten leven als ongelovige 
mensen. Want zo’n leven leidt tot niets!
Ongelovigen gedragen zich slecht omdat ze de waarheid niet kennen. 23-24 Maar jullie moeten nu 
gaan leven als nieuwe mensen. Want jullie zijn van binnen veranderd, jullie kennen nu de 
waarheid. Daardoor weten jullie dat je eerlijk en heilig moet leven. Dat is waarvoor God de mensen
gemaakt heeft.
Wees goed voor elkaar. 
25 Daarom zeg ik tegen jullie: Lieg niet meer tegen elkaar, maar wees eerlijk. Want we zijn 
allemaal met elkaar verbonden, net zoals de verschillende delen van een lichaam met elkaar 
verbonden zijn. 26 Als je boos bent, ga dan geen verkeerde dingen doen. Maar zorg ervoor dat je 
boosheid snel weer verdwijnt, 27 dan kan de duivel geen invloed op je krijgen.
28 Dieven moeten ophouden met stelen. Ze moeten eerlijk werk gaan doen. Met het geld dat ze 
dan verdienen, kunnen ze arme mensen helpen.
29 Zeg geen slechte, negatieve dingen over mensen. Maar zeg, als het nodig is, dingen die het 
geloof van anderen sterker maken. Zeg iets dat mensen goeddoet.
30 Doe de heilige Geest van God geen verdriet. De heilige Geest is in jullie aanwezig, als bewijs dat 
jullie bij God horen. Daardoor worden jullie gered op de dag dat God de christenen komt bevrijden.
31 Alle woede en alle boosheid moet bij jullie verdwijnen, net als alle andere slechtheid. Schreeuw 
niet langer en vloek niet meer. 32 Wees goed en hartelijk voor elkaar. En vergeef elkaar. Want God 
heeft ook jullie fouten vergeven, omdat Christus voor jullie gestorven is.

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. 

I Korintiërs 10:14-17  (BGT)
14 Dus, beste vrienden, vereer beslist geen afgoden! 15 Jullie zijn toch verstandige mensen? Dan 
zullen jullie mij zeker gelijk geven en doen wat ik zeg.
16 Als wij als christenen bij elkaar komen, danken we God voor de beker met wijn. En we delen 
samen het brood. Zo vormen we een eenheid met elkaar. Het is een eenheid van mensen die bij 
Christus horen, en gered worden dankzij zijn dood. 17 Samen vormen we één geheel, omdat we 
samen van dat brood eten. 

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

167 - Samen in de naam van Jezus
Sololied: Uka – Eunice
Sololied: King of my heart – Eunice
194 - U maakt ons één
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127 - Wij eren en aanbidden U
Smaak van redding - Kees Kraayenoord, Matthijn Buwalda
Genade - Matt Redman; Ned. vertaling: Remy Splinter
263 - Er is een Verlosser

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. Wat betekent het heilig Avondmaal voor jou en waarom?

3. Wat betekent lidmaatschap voor jou en waarom?

4. Heeft de preek je zicht op lidmaatschap veranderd? Zo ja, op welk punt?

5. De nieuwe leden van deze zondag hebben een geloofsstap gezet en publiekelijk een ja-woord 
gegeven. Wat heeft dat jou gedaan?

6. Geloofsstappen... neem tijd om ieder voor zich na te denken over mogelijke (grote en kleine) 
geloofsstappen naast of na de doop en het lidmaatschap. Deel met elkaar welke geloofsstappen 
jou persoonlijk aanspreken en wellicht opgepakt kunnen worden. 

7. Woensdag 26 juni sluiten we het seizoen af met de gebruikelijke BBQ en met die afsluiting 
mogen we gaan uitkijken naar de zomer, maar ook naar het nieuwe seizoen. Neem als kring tijd 
voor gebed om samen biddend na te denken over hoe je als kring de zomerperiode invult en hoe je
nu al met elkaar plannen en afspraken maakt voor het nieuwe seizoen. Denk daarbij in het 
bijzonder aan de mogelijkheid om als kring samen de Beta Cursus te gaan doen. Die begint op 
maandag 23 september aanstaande.

*** 
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GEBEDSSUGGESTIE
Here, dank voor het wonder van Uw offer aan het kruis. Dank dat U ons in dat offer verbonden 
hebt met de Vader, maar ook met elkaar. Leer ons steeds meer dit wonder te begrijpen en er uit te 
leven. Leid ons daarbij door Uw Geest. Dit bidden we in Uw naam, in Jezus’ naam. Amen.

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

167 - Samen in de naam van Jezus

Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan
Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer
Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer
 
Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is
En zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis
't Werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt
 
Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar
Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar
Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer
't Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer!

*** 
Sololied: Uka - Eunice 

UKA. COME.

I could never ever have enough of You
Jesus you are more than enough for me
Am waiting on You today
Am waiting on You today

Chorus:
Ùka ùka
(Come come)
Uka ùka
(Come come)
Uka Uka 
(Come come)
We wait on You.

Milele mimi sitotosheka bila wewe
(Forever I can't have enough of You)
Maana up zaidi ya tosha kwangu
(You are more than enough )
mimi
(To me)
nakungojea leo
(Am waiting on You today)
Nakungojea 
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(Am waiting on You)
      
Like a river flow flow 
Like the rain just pour out pour out
Like the wind just blow blow
Like a fire burn 

*** 
Sololied: King of my heart - Eunice

Let the King of my heart be the mountain where I run
The fountain I drink from; oh He is my song
Let the King of my heart be the shadow where I hide
The ransom for my life; oh, He is my song

Refrein:
You are good, good, oh (4x)
     
Let the King of my heart be the wind inside my sails
The anchor in the waves; oh He is my song
Let the King of my heart be the fire inside my veins
And the echo of my days; oh He is my song

(Refrein)

Bridge:
You’re never gonna let, never gonna let me down
You’re never gonna let, never gonna let me down

(Bridge)
(Refrein)

*** 
194 - U maakt ons één

U maakt ons één, U bracht ons tesamen,
wij eren en aanbidden U
U maakt ons één, U bracht ons tesamen,
wij eren en aanbidden U

Wordt uw wil gedaan, dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin
Wordt uw wil gedaan, dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin

*** 
127 - Wij eren en aanbidden U

Wij eren en aanbidden U, Koning en Heer (Koning en Heer)
Wij eren en aanbidden U, Koning en Heer (Koning en Heer)
En wij volgen U tesamen, volgen U tesamen
En wij volgen U tesamen, Koning en Heer (Koning en Heer)
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*** 
Smaak van redding - Kees Kraayenoord, Matthijn Buwalda

Onze God roept ons aan tafel om te vieren, te gedenken, 
om te proeven van Zijn goedheid, wat de smaak van redding is.

Onze God is onze gastheer. Hij heet al Zijn kinderen welkom,
om te proeven van genade, Hij die Zelf de maaltijd is.

Refrein:
Wij breken nu het brood, we drinken van de wijn,
totdat de dag er is dat we bij Hem zijn.
Wij leven door zijn dood, genezen door zijn pijn,
verlangend naar de dag dat we bij Hem zijn.

Samen denken aan Zijn sterven. Samen delen in Zijn lijden.
Opdat wij nooit zullen vergeten, wat de prijs van vrijheid is

(Refrein)

Bridge:
Tot aan de dag dat U weer komt 
zullen wij gedenken, zullen wij U danken, Jezus

(Bridge)

*** 
Genade - Matt Redman; Ned. vertaling: Remy Splinter

Vol ontzag kniel ik neer. Aan de voet van het kruis
Waar Jezus stierf voor mij

Waar de prijs is betaald. Al mijn schuld het is weg
Uw bloed dat kocht mij vrij 

Genade, Genade. Oneindig als de zee
We zingen: halleluja. Tot in eeuwigheid

We drinken de wijn      
En we breken het brood
Denken aan Uw kruis

Wat we niet konden doen. 
Heeft U voor ons gedaan
Uw liefde brengt ons thuis

Genade, Genade
Oneindig als de zee
We zingen: halleluja
Tot in eeuwigheid

Dat we nooit zullen vergeten
Wat een wonder van genade
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En we zingen: halleluja
Halleluja amen

*** 
263 - Er is een Verlosser

Er is een Verlosser, Jezus, Zoon van God
Kostbaar Lam van God, Messias, heilig God is Hij
 
Jezus, mijn Verlosser, niemand is aan U gelijk
Kostbaar Lam van God, Messias, maakt van zonden vrij
 
Refrein:
Dank U, o mijn Vader, U gaf uw eigen Zoon,
uw Geest als hulp voor ons totdat het werk op aarde is gedaan
 
Ja, de dag zal komen dat ik Jezus zie
Dan zal ik mijn Koning dienen voor eeuwig en eeuwig

(Refrein)

*** 
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