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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 16 JUNI 2019 
 
Prediker: Orlando Bottenbley 
 
TITEL: HET GOEDE WERK VAN GOD IN ONS 
 
Bijbellezing: Filippenzen 1: 6 (NBG51) 
Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde 
toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus. 
 
Bijzonderheden 

 Maandagavond 17 juni: avond met geloofsverhalen (afsluiting Alpha-, Beta- en 
Huwelijkscursus). 

 Zondag 23 juni: diensten met ledenbevestiging en heilig Avondmaal. 

 Woensdag 26 juni: jaarafsluiting met BBQ en meer. 
 
Een paar opmerkingen over de preek 
1. Het Kairosmoment van dit bijbelgedeelte 
2. De context van Filippenzen 1: 6 NBG 
Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde 
toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus. 
3.De context van Filippenzen 1: 6 NBG 
Handelingen 16 : 14, 15 NBV 
14 Een van onze toehoorsters was een vrouw uit Tyatira die in purperstoffen handelde; ze heette 
Lydia en vereerde God. De Heer opende haar hart voor de woorden van Paulus. 15 Nadat zij en 
haar huisgenoten waren gedoopt, nodigde ze ons uit met de woorden: ‘Als u ervan overtuigd bent 
dat ik in de Heer geloof, neem dan bij mij uw intrek 
4. Wat houdt het “ goede werk” in? 
Romeinen 8 : 29 NBV 
Wie Hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om het 
evenbeeld te worden van zijn Zoon”. 
5. God garandeert 
Filippenzen 1: 6 NBG 
Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde 
toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus. 
6.God garandeert 
Efeziërs 3: 20 NBV 

https://meerkerk.us2.list-manage.com/track/click?u=7e62bc43f6d7a76c2aa502030&id=baf3808280&e=ad0e9227ca
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Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij 
vragen of denken 
7. De eindstreep in het vooruitzicht. 
Filippenzen 1 : 6 NBG 
Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde 
toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus. 
8.De eindstreep in het vooruitzicht 
1 Johannes 3: 2 NBV 
Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet 
geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, 
want dan zien we hem zoals hij is. 
9.De eindstreep in het vooruitzicht 
Filippenzen3: 13, 14 NBV 
13 Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker: ik 
vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. 14 Ik ga recht op mijn doel af: de 
hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept. 
 
************************************************************************  
LIEDEREN  

586 - Hij is Heer 
689 - Spreek, o Heer 
628 - Een hoop die zeker is 
653 - Kom, o bron van zegeningen 
595 - Licht van de wereld 
 
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. Orlando sprak over een Kairosmoment, een heel bijzonder moment in de tijd (een 
Godsmoment), waarop God tot jou gesproken heeft. Ken je zo’n moment in je leven? Deel ze met 
elkaar. En deel ook tot welke veranderingen dit moment heeft geleid. 
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3. We gaan Filippenzen 1:6 vier keer lezen. Probeer je bij elke keer te beperken tot de opdracht. 

1) De eerste keer stel je vragen aan jezelf om de tekst te begrijpen: wat staat er, wie 
spreekt, wie wordt aangesproken, waarover etc. Bespreek de resultaten in de kring. 
2) De tweede keer noteer je welk woord, welke zin, welke gedachte in het bijzonder indruk 
op je maakt. Deel de resultaten in de kring. 
3) De derde keer bid je met elkaar door het vers heen, bijvoorbeeld door God te danken 
voor wat er staat. 
4) De vierde – en laatste – keer vraag je God te laten zien of er iets is waarvan Hij je vraagt 
om er mee te stoppen, om het te gaan doen of er mee door te gaan. Wissel daarna uit in 
de kring. 

 
4. Ben jij ten volle overtuigd, dat Hij in jou een goed werk is begonnen? Welk werk is dat? Wees 
concreet en persoonlijk. 
 
5. Ben jij ten volle overtuigd, dat Hij dat goede werk ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van 
Christus Jezus? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat betekent dat concreet in jouw leven voor de 
toekomst? 
 
6. De belofte uit Filippenzen 1:6 is heel sterk geformuleerd: God gaat door tot het einde. Denk je 
dat je eigen instelling hier invloed op heeft, dus in hoeverre jij Hem persoonlijk toestaat door te 
gaan? Licht toe. 
 
7. Lees de volgende tekst van het lied dat we zondag zongen hardop voor: 
En het leven dat ik leef 
is nu niet meer van mij 
Jezus leeft in mij 
mijn hoop voor eeuwig 
Elke dag dat ik besta 
leef ik niet meer, maar Hij 
Jezus leeft in mij 
mijn hoop voor eeuwig 
Bespreek daarna met elkaar in hoeverre je je eigen naam kunt invullen op de plekken waar ‘ik’, ‘mij’ 
en ‘mijn’ staat. 
 
8. Orlando sprak ook over het feit dat we de eindstreep in het vooruitzicht hebben. 1 Johannes 3 : 
2 NBV: Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet 
geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want 
dan zien we hem zoals hij is. Wat doet deze tekst met jou? 
 
9. God is een goed werk in ieder van ons begonnen. Vertel aan het kringlid dat aan jouw 
rechterhand zit, welk goed werk jij in hem/haar ziet. 
 

******************************************************************** 
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GEBEDSSUGGESTIE 

 
Dank samen voor het feit dat God in ieder van ons een goed werk is begonnen en voor de belofte 
dat Hij dat tot het einde zal voortzetten. 
 
Pak de weekinfo erbij, en bid voor de mensen op de gebedslijst, voor de gemeente. 
 
************************************************************************** 
BIJLAGE: LIEDEREN 
 
586 - Hij is Heer 
Heel de schepping geeft U eer, buigt zich vol aanbidding neer 
Jezus Christus, Zoon van God, trouw in eeuwigheid 
 
Heel de schepping zingt uw lof, U alleen bent onze God, 
onze koning die regeert, heerser voor altijd! 
 
Refrein: 
Hij is Heer en zijn eer  vult de aarde, vult de hemel 
en zijn heerlijkheid wordt wereldwijd geroemd 
Hij is Heer, geef Hem eer, heel de aarde, heel de hemel, 
want wij leven voor de glorie van uw naam, de glorie van uw naam 
 
U alleen hebt alle macht, leer ons leven uit uw kracht 
Blaas uw vuur aan in ons hart, dat iedereen het ziet en ieder hoort. 
 
(Refrein) 
 
Heilig is de Heer, de schepping juicht, de schepping juicht 
 
Refrein 2x 
 
De glorie van uw naam (4x) 
 
689 - Spreek, o Heer 
Spreek, o Heer, door uw heilig woord, 
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt 
Zaai uw woord, plant het diep in ons 
en verander ons naar uw evenbeeld, 
zodat Christus’ licht in ons zichtbaar is, 
onze daden maakt tot getuigenis 
Spreek, o Heer, en voltooi in ons 
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid 
 
Leer ons Heer, uw volmaakte weg, 
echte need’righeid en gehoorzaamheid 
Toets ons hart en ons denken nu 
in het heilig vuur van uw zuiverheid 
In geloof zien wij dan uw majesteit 
en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid 
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Woord van hoop, dat ons leven deed, 
overwinning geeft over ongeloof 
 
Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw, 
laat de diepten zien van uw plan met ons 
Woord dat klonk voor de tijd begon, 
onze vaste grond tot in eeuwigheid 
Uw genade geeft ons de zekerheid: 
al wat U belooft, wordt eens werk’lijkheid. 
Spreek,o Heer, en voltooi uw kerk, 
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid 
 
Uw genade geeft ons de zekerheid: 
al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid 
Spreek,o Heer, en voltooi uw kerk 
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid 
 
Spreek, o Heer, en voltooi in ons 
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid 
 
628 - Een hoop die zeker is 
Een hoop die zeker is 
een groot geheimenis 
beloofd door God 
is nu aan ons onthuld 
Als een volmaakte schat 
die heel Gods plan omvat 
Christus in ons 
hoop op Gods heerlijkheid 
 
Refrein: 
En het leven dat ik leef 
is nu niet meer van mij 
Jezus leeft in mij 
mijn hoop voor eeuwig 
Elke dag dat ik besta 
leef ik niet meer, maar Hij 
Jezus leeft in mij 
mijn hoop voor eeuwig 
 
 
Liefde die zuiver is 
Vaders getuigenis 
zijn eigen Zoon 
die onze zonde droeg 
Hij heeft zichzelf omhuld 
met onze zondeschuld 
Daar aan het kruis riep Hij: 
'Het is volbracht!' 
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(Refrein) 
 
Leven dat sterker is 
dan dood en duisternis 
en onverslaanbaar 
voor de macht der hel 
Met Jezus doodgegaan 
en met Hem opgestaan 
zullen wij delen in zijn heerlijkheid 
 
(Refrein) 2 x 
 
Jezus leeft in mij 
mijn hoop voor eeuwig 
 
653 - Kom, o bron van zegeningen 
Kom, o bron van zegeningen, 
geef een nieuw lied in mijn hart, 
vol van dank, niet te bedwingen, 
voor genade ongedacht. 
Geef mij woorden om te zingen, 
met de eng’len rond uw troon, 
Want uw naam blijft mij omringen 
en verlost mij van de dood. 
 
Ik mag zijn in uw nabijheid 
door uw offer aan het kruis 
en uw liefde geeft mij vrijheid 
om te wonen in uw huis. 
Jezus zocht mij toen ik dwaalde, 
op mijn eigen wegen liep 
en Hij kocht mij door genade 
met zijn bloed, dat redding biedt! 
 
Refrein: 
Kom, o bron, kom, o God. 
Kom, geliefde vredevorst. 
Hoor uw bruid, hoor hoe zij zingt: 
kom, o bron van zegening 
 
Nooit kan ik mijn schuld vergoeden, 
’t is genade, onverdiend. 
Laat uw goedheid mij behoeden, 
wees mijn altijd trouwe vriend. 
Zonder U ben ik verloren, 
zie ik zelf geen toekomst meer. 
Laat mijn hart U toebehoren 
tot ik U ontmoet, mijn Heer! 
 
(Refrein) 
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595 - Licht van de wereld 
Licht van de wereld, U scheen in mijn duisternis; 
nu mag ik zien wie U bent 
Liefde die maakt, dat ik U wil kennen Heer, 
bij U wil zijn elk moment 
 
Refrein: 
Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn Heer 
Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig, 
U bent zo geweldig goed voor mij 
 
Hemelse Heer, U, die hoog en verheven bent, 
Koning vol glorie en macht, 
bent als een kind naar de wereld gekomen, 
legde uw heerlijkheid af 
 
(Refrein) 
 
En nooit besef ik hoe U leed, 
de pijn die al mijn zonde deed 
 
(Refrein) 
 
 


