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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 2 JUNI 2019 
 
Prediker: Dirk Jongkind 
 
TITEL: LEREN OP ZONDAG 
 
Bijbellezing: Lukas 14:1-11 (NBV) 
1 Toen Hij op sabbat naar het huis van een vooraanstaande farizeeër ging, waar Hij voor een 
maaltijd was uitgenodigd, hielden ze Hem in het oog. 2 Er was daar iemand met waterzucht. 3 
Jezus vroeg aan de wetgeleerden en de farizeeën: “Is het toegestaan hem op sabbat te genezen of 
niet?” 4 Maar ze zwegen. Hij pakte de man bij de hand, genas hem en stuurde hem weg. 5 En 
tegen de farizeeën en wetgeleerden zei Hij: “Als uw zoon of uw os in een put valt, dan haalt u hem 
er toch meteen uit, ook al is het sabbat?” 6 En daarop hadden ze geen antwoord. 
 
7 Hij vertelde de genodigden een gelijkenis, want Hij had gezien hoe ze de ereplaatsen voor zichzelf 
kozen. Hij zei tegen hen: 8 “Wanneer u door iemand wordt uitgenodigd voor een bruiloft, kies dan 
niet de ereplaats, want misschien is er wel iemand uitgenodigd die voornamer is dan u, 9 en dan 
moet uw gastheer tegen u zeggen: 'Sta uw plaats aan hem af.' Dan zult u beschaamd de minste 
plaats moeten innemen. 10 Als u wordt uitgenodigd, kies dan de minste plaats, zodat uw gastheer 
tegen u zal zeggen: 'Kom toch dichterbij!' Dan wordt u eer betoond ten overstaan van iedereen die 
samen met u aan tafel aanligt. 11 Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, en wie 
zichzelf vernedert zal verhoogd worden.” 
 
Bijzonderheden 
Zondag 9 juni (Pinksteren): diensten met dopen. 
Maandagavond 17 juni: avond met geloofsverhalen (afsluiting Alpha-, Beta- en Huwelijkscursus). 
Zondag 23 juni: diensten met ledenbevestiging en avondmaal. 
Woensdag 26 juni: jaarafsluiting met BBQ en meer. 
 
Een paar opmerkingen 
Is er zoiets als een 'standaard' genezing in de evangeliën? Natuurlijk niet. Maar wat is er dan uniek 
aan het wonder aan het begin van Lukas 14? Als we goed lezen dan zien we dat Jezus ons wil leren 
dat hij ons altijd ziet, ongeacht of wij in de put zitten of achteraan, op de laatste rij, zitten. 
Zoals Jezus oog had voor de man met waterzucht, zo heeft Hij oog voor iedereen die Zijn hulp 
nodig heeft. Dit was een les die de Farizeeërs leerden op de sabbat, die meer waarde hechtten aan 
hun wetten en regels (en de status die gepaard gaat met hoe goed zij die allemaal naleefden) dan 
aan een mens in nood. 

https://meerkerk.us2.list-manage.com/track/click?u=7e62bc43f6d7a76c2aa502030&id=baf3808280&e=ad0e9227ca
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Zo onderwijst Jezus altijd datgene wat betrekking heeft op Zijn publiek. In dit geval doet Hij dat 
door middel van een gelijkenis, waarin Hij zegt dat het goed is dat we onszelf nederig opstellen en 
wachten tot Jezus, onze gastheer, ons uitnodigt en zegt: “Kom toch dichterbij”. Als we de 
ereplaatsen voor onszelf kiezen en onszelf willen verhogen, zullen we vernederd worden. Maar 
vernederen we onszelf, dan worden we verhoogd, omdat we ons dan op de juiste manier 
tegenover Hem verhouden.  
 

Aanvullende Bijbellezingen (NBV tenzij anders vermeld) 
 

Gedeelten over het onderwijs van Jezus (op de sabbat) 
Lucas 1:4 (NBG51) 
Opdat gij de betrouwbaarheid zoudt onderkennen van de zaken waarin gij onderricht zijt. 
 
Lucas 4:15 (NBG51) 
‘En Hij leerde in hun synagogen ...’ 
 
Lukas 4:19 (NBG51) 
‘... en Hij heeft mij gezonden om aan gevangen loslating te verkondigen en aan blinden het 
gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des 
Heren.’ 
 
Lukas 4:21 (NBG51) 
‘En hij begon aan hen te zeggen: Heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld.’ 
 
Lukas 4:31 
Hij ging naar Kafarnaüm, een stad in Galilea, waar hij de inwoners steeds op sabbat onderwees. 
 
Lukas 6:6 
Op een andere sabbat ging hij naar de synagoge, waar hij onderricht gaf. Daar was ook iemand 
met een verschrompelde rechterhand. 
 
Lukas 13:10 
Hij gaf op sabbat onderricht in een synagoge. 
 
Lucas 14:1 
Toen hij op sabbat naar het huis van een vooraanstaande farizeeër ging …… 
 
Lucas 24:27, 45 (NBG51) 
‘.. en Hij legde hun uit wat er in de Schriften op hem betrekking had.’ …’ ‘Toen opende hij hun 
verstand ...’ 
 
Lucas 24:44 (NBG51) 
‘Dit zijn mijn woorden ... dat alles wat er over mij geschreven staat  (...) vervuld moet worden.’ 
 
Gedeelten over nederigheid 
Spreuken 11: 2 
Hoogmoed leidt tot schande, wijsheid kenmerkt wie bescheiden is. 
 
Spreuken 16:18 
Hooghartigheid gaat vooraf aan ellende, hoogmoed komt voor de val. 
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Spreuken 29: 23 
De hoogmoed van een mens brengt hem ten val, eer is weggelegd voor wie bescheiden is. 
 
Joh. 3: 30 
Hij moet groter worden en ik kleiner. 
 
Efeziërs 4: 1-6 
4 Ik, die gevangenzit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de 
roeping die u hebt ontvangen: 2 wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag 
elkaar uit liefde. 3 Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te 
bewaren die de Geest u geeft: 4 één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw 
roeping, 5 één Heer, één geloof, één doop, 6 één God en Vader van allen, die boven allen, door 
allen en in allen is. 
 
Filippenzen 2: 5-8 
5 Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. 6 Hij die de gestalte van God had, 
hield zijn gelijkheid aan God niet vast, 7 maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een 
slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, 8 heeft hij zich vernederd en werd 
gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. 
 
1 Petrus 5:5 
Overigens, in de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn, want God keert 
zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade. 
 

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

640 - Ik hef mijn ogen 
607 - Machtige Redder 
789 - Lopen op het water 
What a beautiful name - Hillsong 
U roept ons - Paul Baloche 
 
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 
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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 Lukas 14:1-11 gezamenlijk of iedereen voor zichzelf. Deel met elkaar wat je hierin 
aanspreekt. Hoe moet het geweest zijn voor de Farizeeërs om dit te horen? En hoe zou het zijn 
voor de man die werd genezen? 
 
3. Waarom vraagt Jezus eerst de mening van de Farizeeërs voordat hij de man geneest? Welke les 
probeert Jezus de Farizeeërs te leren door de genezing op de sabbat en vervolgens door de 
gelijkenis die Hij vertelt? 
 
4. Zoals Jezus oog heeft voor de mens (soms dus tegen de regels in), zo heeft Hij ook oog voor ons. 
Ook als wij in de put zitten, trekt Hij ons er weer uit. Deel met je kring of dit ook voor jou realiteit 
is. Wanneer heb je dit persoonlijk (willen) ervaren in je leven? 
 
5. Jezus’ onderwijs is altijd maatwerk voor Zijn publiek. Hoe heeft deze gelijkenis betrekking op 
jou? Identificeer jij je eerder met de man met waterzucht (ziek, verstoten, ongezien, laag zelfbeeld 
etc.) of met de wetgeleerden (hoogmoedig, betweterig, belangrijk willen zijn, hoog zelfbeeld, 
etc.)? Waarom? 
 
6. Welke principes over Gods Koninkrijk kun je uit Lucas 14: 1-6 halen? Wissel je vondsten uit in de 
kring en formuleer met elkaar duidelijke principes. Ga daarna per principe na in hoeverre jij die in 
je leven toepast. 
 
7. Wie heeft wel eens een situatie meegemaakt die vergelijkbaar is met wat is beschreven in Lucas 
14: 7-10? 

 
8. Lucas 14:11. Wat betekent ‘jezelf verhogen’? Geef enkele concrete voorbeelden. 
 
9. Betrap je jezelf er wel eens op dat je net zo trots denkt en handelt als de Farizeeërs? Wat is het 
equivalent van de ereplaats kiezen in jouw leven? Hoe belangrijk is het hebben van een bepaalde 
status voor jou, zodat mensen tegen je opkijken? Welke mensen vind jij het belangrijk om indruk 
op te maken? 
 
10. Lucas 14:11. Wat betekent ‘jezelf vernederen’? Geef enkele concrete voorbeelden. Vind jij het 
makkelijk of moeilijk jezelf te vernederen? Leg uit waarom? 
 
11. Bediscussieer de volgende stelling: Nederigheid houdt in dat je jezelf altijd helemaal weg moet 
cijferen. 
 
12. Lees met elkaar de aanvullende bijbelgedeelten over nederigheid. Lees dan nog een keer Lucas 
14: 11. Hoe kun je nederigheid (verder) ontwikkelen? Hoe zou jij meer nederigheid kunnen tonen 
in de aankomende week? 
 

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

 

Vader in de hemel, we willen U danken dat U afgedaald bent naar onze wereld in Uw Zoon Jezus 
Christus, omdat U oog heeft voor ons en ons ziet staan. Vergeef ons Heer, als we trots zijn en op 
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eigen kracht de ereplaats willen innemen. Wilt U ons dan door Uw Geest tonen waar we onszelf 
mogen vernederen in ons leven en genees ons hart van hoogmoedigheid. En als we 
terneergeslagen zijn, wilt U ons dan uit de put trekken en laten zien hoeveel U van ons houdt. Dat 
bidden we in Jezus’ naam, amen. 
 
************************************************************************** 
BIJLAGE: LIEDEREN 
 
640 - Ik hef mijn ogen 
Ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? 
Ik hef mijn ogen op naar U Heer, Die mij bij zal staan. 
 
Mijn hulp is van U Heer, die alles heeft gemaakt 
U zult voorkomen dat ik wankel of val 
U bent mijn Beschermer, die over mij waakt 
die niet sluimeren of slapen zal 
 
Wat kan mij gebeuren door zon of door maan 
U bent mijn schaduw, U bent er altijd 
Bewaart heel mijn leven, mijn komen en gaan, 
U beschermt mij tot in eeuwigheid 
Mijn hulp is van U, Heer! 
 
Mijn hulp is van U, Heer 
O, van U! 
 
607 - Machtige Redder 
Elke dag wil ik zingen van uw liefde, buig ik mij bij de bron van leven neer 
Want in mijn diepste nood was U nabij; een stroom van liefde verzadigde mij 
 
Ik vertrouw op het kruis van mijn verlosser en ik zing van het bloed dat overwint 
U wies mijn zonden weg, vernieuwde mij; uw dood bracht leven en nu ben ik vrij! 
 
Refrein: 
Machtige Redder, wonderbaar Raadgever, Heer van elke tijd, vol van majesteit, 
U bent Koning van 't heelal 
Here der heren, blinkende Morgenster. U, verrezen Zoon, draagt de koningskroon, 
U regeert, regeert over al 
 
Ik verlang bij uw troon te zijn voor eeuwig, daar te zijn waar uw heerlijkheid verschijnt, 
waar alle volkeren verenigd zijn en samen zingen tot eer van het Lam! 
 
(Refrein 2x) 
 
789 - Lopen op het water 
U leert me lopen op het water. De oceaan is weids en diep 
U vraagt me alles los te laten. Daar vind ik U, en ik twijfel niet. 
 
Refrein: 
En als de golven overslaan, dan blijf ik hopen op uw Naam 
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Mijn ziel vindt rust, want in de storm bent u dichtbij 
Ik ben van U, en U van mij 
 
De diepste zee is vol genade, Uw sterke hand die houdt mij vast 
En als mijn voeten zouden falen, dan faalt U niet, want Uw trouw houdt stand 
 
Refrein: 
En als de golven overslaan, dan blijf ik hopen op uw Naam 
Mijn ziel vindt rust, want in de storm bent u dichtbij 
Ik ben van U, en U van mij 
 
Geest van God, leer mij te gaan over de golven 
In vertrouwen u te volgen, te gaan waar U mij heen leidt 
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen 
Ik vertrouw op uw genade, want ik ben in uw nabijheid (6x) 
 
Refrein 
 
What a beautiful name - Hillsong 
You were the Word at the beginning. One with God the Lord Most High 
Your hidden glory in creation now revealed in You our Christ 
What a beautiful Name it is, what a beautiful Name it is 
The Name of Jesus Christ my King 
What a beautiful Name it is, nothing compares to this 
What a beautiful Name it is, the Name of Jesus 
 
You didn’t want heaven without us, so Jesus You brought heaven down 
My sin was great Your love was greater, what could separate us now 
 
What a wonderful Name it is, what a wonderful Name it is 
The Name of Jesus Christ my King 
What a wonderful Name it is, nothing compares to this 
What a wonderful Name it is, the Name of Jesus 
What a wonderful Name it is, the Name of Jesus 
 
Bridge 
Death could not hold You, the veil tore before You 
You silence the boast of sin and grave 
The heavens are roaring, the praise of Your glory 
For You are raised to life again 
You have no rival, you have no equal 
Now and forever God You reign 
Yours is the kingdom, yours is the glory 
Yours is the Name above all names 
 
What a powerful Name it is, what a powerful Name it is 
The Name of Jesus Christ my King 
What a powerful Name it is, nothing can stand against 
What a powerful Name it is, the Name of Jesus 
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What a powerful Name it is The Name of Jesus 
What a powerful Name it is The Name of Jesus 
 
U roept ons - Paul Baloche 
U kiest de zwakken en maakt ze sterk, 
eenvoudigen, U maakt ze groot. 
U heelt de pijn en vult ons met Uw levend Woord. 
 
Refrein: 
Want die liefde die ons heeft bevrijd, 
ja, die liefde die tot inzicht leidt, 
roept ieder van ons bij naam. 
U roept ieder van ons bij naam. 
Want die God die aard’ en hemel schiep, 
ja, die God die aan het kruishout stierf, 
roept ieder van ons bij naam. 
U roept ieder van ons bij naam. 
 
U neemt de twijfelaar erbij 
en U belooft: “Je bent van Mij” 
U roept wie trots en cynisch zijn: 
“Kom maar bij Mij” 
 
(Refrein) 
 
Bridge: 
Oh oh 
U roept ons, U roept ons, 
U roept ons: “Kom naar het kruis” 
 
(Bridge) 3 x 
 
(Refrein) 
 
Oh oh 
U roept ons, U roept ons, 
U roept ons: “Kom naar het kruis” 
 
 


