
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 7 jULI 2019

Prediker: Wigle Tamboer

TITEL: WANT MIJN JUK IS ZACHT EN MIJN LAST IS LICHT 

Bijbellezing: Matteüs 11: 25-30 (NBV)
 
25 In die tijd zei Jezus ook: “Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U deze dingen voor 
wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. 
26 Ja, Vader, zo hebt U het gewild. 27 Alles is Mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan 
de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de 
Zoon het wil openbaren. 28 Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan
zal Ik jullie rust geven. 29 Neem Mijn juk op je en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig 
van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 30 want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.”

Bijzonderheden

Deze zondag was de laatste zondag voor de ingang van de zomervakantie in onze regio Noord en 
'traditioneel' Wigle’s vakantiepreek. 

Deze zondag verscheen ook de laatste PddW en PddW+ van dit seizoen.
NB. Voor in de zomerperiode is de Arkmission Vakantiebijbelgids weer beschikbaar. De papieren 
versie achter in de kerk (zo lang de voorraad strekt) en op de website, onder kopje Preek door de 
Week.
Daarnaast is er voor gehuwden de Huwelijkschallenge van Uitgeverij Gideon. Veertig dagen via 
een eenvoudig mailtje je huwelijk verrijken. Vlot geschreven, uitdagend, inspirerend. Met 
anekdotes, een stukje huwelijksonderwijs uit het boek 'De uitdaging van de liefde', een opdracht of
een gebedspunt. Huwelijkversterkend, dus warm aanbevolen! NB. Hiervoor moet je je aanmelden 
via www.meerkerk.nl. Klik onder het kopje Media op Huwelijkschallenge of klik hier. Na de 40 
dagen stopt het automatisch. 

Vorige week kwam het nieuwe Meerkerknieuws uit; neem er een paar mee op vakantie om te 
delen op de camping of waar je ook in gesprek raakt met mensen – Het Meerkerknieuws is een 
mooie binnenkomer...

Opmerkingen
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Gelezen werd de bekende tekst van Matteüs 11:25-30 met de woorden van vers 30 als titel van de 
preek. 

Wigle schetste een beeld van de rabbi's in Jezus' tijd waarin alleen het 'crème de la crème' van 
geleerde en toegewijde leerlingen (van 'wijzen en verstandigen') in aanmerking kwam om volgeling
van een rabbi te mogen zijn. Hoe anders Jezus! Want wat zegt Hij? Dat het voor eenvoudige 
mensen is! We lezen het in de verzen 25 en 26: “Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat 
U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige 
mensen (NBG51: kinderkens) hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt U het gewild.”

Jezus is zo anders; het contrast met die andere rabbi’s is zo groot! 
In ieder geval al om deze twee redenen:
1) Hem volgen is voor eenvoudige mensen
2) Zijn juk is zacht en Zijn last is licht

Jezus is dus die geheel andere rabbi. En wij? Zijn wij de geheel andere volgelingen? Twee weken 
geleden lazen we Efeziërs 4:20 NBG51: 'Maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen.' 
Wat is in de context van Matteüs 11 'mijn geheel anders' als christen en volgeling van Jezus, mijn 
volstrekt tegenovergestelde levensstijl?

Jezus spreekt in Matteüs 11 ook van WERKELIJK rust vinden; dus geen fake rust of welke vorm van 
rust ook, die geen werkelijke rust is. In hoeverre hebben wij die werkelijke rust? Een rust die we 
zoeken in de zomer al dan niet in onze vakantie.
Zijn onze vakanties een werkelijke 'vacare' een werkelijk vrij/vacant zijn van alle druk en stress en 
jukken en lasten, wellicht ook een vrij zijn van de westerse levensstijl omdat we ook in de vakantie 
een volstrekt-tegenovergestelde levensstijl leven?

Of de bredere, onderliggende vraag: in hoeverre begrijpen wij hoe anders wij mogen en kunnen 
zijn, het hele jaar door, 24/7, omdat we die geheel andere rabbi hebben leren kennen en Hem 
volgen en niets en niemand anders?
In hoeverre ben ik anders? In hoeverre ben ik een andere leerling, een andere volgeling…?

Aanvullende Bijbellezingen (NBV tenzij anders vermeld) 

Efeziërs 4: 20-25 NBG51
20 Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. 21 Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt
in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, 22 dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, 
de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, 23 dat gij verjongd 
wordt door de geest van uw denken, 24 en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God 
geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. 25 Legt daarom de leugen af en spreekt 
waarheid, ieder met zijn naaste, omdat wij leden zijn van elk ander.

Psalm 91:1-2
Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de 
Ontzagwekkende, zegt tegen de HEER: 'Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.'

Psalm 62:2 
Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, van Hem komt mijn redding.
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Jeremia 6:16 
Dit zegt de HEER: Ga op de kruispunten staan, denk na, kijk naar de oude wegen. Welke weg leidt 
naar het goede? Sla die in, en vind rust. Maar zij zeggen: 'Dat doen wij niet.'

Psalm 23:1-2
De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water.

Psalm 34:9
Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij Hem schuilt.

Hebreeën 4:  (BGT)
1-3 God heeft aan zijn volk een land van rust beloofd. De mensen in de tijd van Mozes hadden dat 
goede nieuws gehoord. Toch hadden ze er niets aan, want ze geloofden het niet. Daarom zei God 
tegen hen: “Zo zeker als Ik leef, nooit zullen jullie het land binnengaan waar je rust krijgt!” Gods 
belofte over het land van rust geldt nog steeds. Dat land is Gods nieuwe wereld. Wij mogen daarin 
binnengaan, want wij geloven het goede nieuws wel. Maar let op: We moeten blijven doen wat 
God wil. Want alleen dan kunnen we Gods land van rust echt binnengaan.

Klaagliederen 3: 27
Goed is het als een mens zijn juk draagt in zijn jeugd.

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

044 - Geprezen zij de Heer 
717 - Stil, mijn ziel, wees stil 
Hier in de stilte – Kees Kraayenoord
695 - Stil 
Kinder-Opw 139 - Hij alleen 
Lees je Bijbel, bid elke dag 
Zo stevig als wat  - Marcel Zimmer
Allerleukste liedje - Laurens Post en Klaasjan Leenheer
Samen - Elly & Rikkert 
Kinder-Opw 185 - De Here zegent jou 

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.
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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. Denk daarbij ook aan wat jou in de 
bijbeltekst van zondag erg opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, 
hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten? Een idee is om even allemaal 5 minuten 
voor je zelf te nemen en in de stilte iets op te schrijven. 

2. Eén van de dingen waarin Jezus anders totaal is dan de andere rabbi's in zijn tijd is dat zijn juk 
zacht is. 
Kun je een paar redenen noemen waarom/waardoor zijn juk zacht is en zijn last licht? 

3. Op een of andere manier zijn we allemaal volgelingen. Ook niet-christenen volgen iets en/of 
iemand. En anno 2019 is het zelfs onnoemelijk veel wat we volgen (denk aan Facebook, Twitter, 
Instagram). En is het resultaat niet dat we leven onder 'druk', ofwel een juk-met-last?
Maak ieder voor zich een lijst van last van jukken die je in onze drukke westerse samenleving kan 
ervaren. 
Deel met elkaar waarom dingen voor de één een juk zijn en voor de ander wellicht niet? Wat 
maakt een juk zwaar of wat licht?

4. Dit is een vraag die niet alleen voor de vakantieperiode geldt, maar voor altijd: Hoe is het met 
onze rust en vrede in de Heer? Onze vertrouwelijke omgang met Hem; kortom hoe is het met ons 
hart en ons geloof? Een mooie vraag om eerlijk te delen... (zie ook 4a)

4a. Jezus zegt: “Kom naar Mij, dan zal Ik je rust geven. Neem mijn juk op je en leer van Mij, want Ik 
ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden.” Schrijf ieder voor zich
op wat voor jou 'werkelijke rust' inhoudt. Hoe kom je daartoe in je dagelijkse leven? Help elkaar 
met concrete voorbeelden. 
Deel ook wanneer het (meestal) wel lukt en wanneer juist niet? Gaat de vakantietijd je op dit punt 
ook helpen? (wellicht dan ook een vrij zijn van de westerse levensstijl omdat we ook in de vakantie
een volstrekt-tegenovergestelde levensstijl leven?)

Note: Moeten we de rust niet dagelijks vinden in ons leven, dan is vakantie een mooie toegevoegde
waarde.

5. Rust vinden is moeilijk, een rustdag vinden, bijvoorbeeld de zondag, is moeilijk; we worden 
ingehaald door vele andere activiteiten. Ook de zondagsdienst kan daarbij in de knel komen. Zien 
we zondag als een 'dit moet ook nog' of juist als een rustpunt, een reset-moment? Waarom 
wel/waarom niet? Bespreek dit eens in allle eerlijkheid en openheid met elkaar.

6. We zongen tijdens de dienst (en dat willen we onze volgende generatie ook zo graag 
meegeven!): 
Lees je Bijbel bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag
Lees je Bijbel bid elke dag, dat je groeien mag
Dat je groeien mag. Dat je groeien mag
Lees je Bijbel bid elke dag, dat je groeien mag. 

Hoe simpel kan het zijn… Of voelt dit als een juk? 
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a. Waardoor lukt het (meestal) wel?
b. Waardoor lukt het (vaak/regelmatig) niet?

Kan het antwoord op a helpen als tip voor b? 

7. We kunnen door het dagelijks tijd nemen voor bidden en bijbellezen een voorbeeld zijn voor 
anderen die dat zien (of van ons horen). Is het een reden om het daarom te doen? Waarom 
wel/waarom niet? 

8. In de vakantietijd komen we soms tot nieuwe inzichten en worden er (soms ook grote) 
beslissingen genomen. Beslissingen om dingen voortaan anders te gaan doen; dat kan zijn met 
betrekking tot een bediening in de kerk maar misschien ook wel op je werk of in de privé sfeer. Zit 
je op dit moment in zo'n situatie en wil/kun je daarvan iets delen in je kring? 

9. Hoe verwachtingsvol ben ik ten aanzien van het nieuwe Meerkerkseizoen? Mijn wandel met 
God, mijn kerkgang, mijn optrekken als huiskring. Plan ik mijn agenda al in met een commitment 
aan vaste data van de kerkagenda: op zondag, doordeweeks, de dagelijkse Preek door de Week? 
Ga ik een Alpha doen, een Beta, een huwelijkscursus?

Kijk met je huiskring naar het nieuwe seizoen. Hoe kunnen Preek door de Week en andere dingen 
de huiskring (verder) helpen. 

(Hoe) houden we als huiskring contact in de vakantie? 

10. Een vraag voor 18-plussers en opvoeders
Gelezen in een artikel van de Bethelkerk in Enschede (2017): 
Een zwaar juk dat menigeen meetorst in onze maatschappij is de eis om voortdurend te presteren 
op velerlei vlakken tegelijk. Een kwart van de studenten is overspannen en er komt relatief veel 
zelfmoord onder jongeren voor. Het valt hen zwaar om alles op en top bij te houden in hun leven: 
leren, sporten, werken, social media, etc.
In dit verband is het opvoeden van kinderen ook niet gemakkelijk. Het is vaak schipperen tussen 
wat er van de kinderen gevraagd wordt om mee te kunnen blijven doen in hun vriendengroepje, 
wat er binnensijpelt via school en wat je als ouders wenselijk acht. 
Dan kan het devies voor de ouders zijn: doe als de wijze os en draag samen met je kinderen het 
juk. De kinderen leren vaak veel meer van een voorbeeld dan van woorden over hoe je in alle 
hectiek van deze maatschappij Gods weg vindt. Het is een zegen voor kinderen als ze zo begeleid 
worden in hun jonge jaren. Zo’n juk opgelegd krijgen is goed voor kinderen, zegt Klaagliederen 3: 
27: Goed is het als een mens zijn juk draagt in zijn jeugd.

Praat met elkaar hierover. Hoe is dat als je 18-plusser bent, hoe voor jou als je opvoeder bent? 

**
GEBEDSSUGGESTIE
Here God, dank U dat het volgen van Jezus niet te hoog gegrepen is voor eenvoudige mensen, 
dank dat we naar Hem mogen komen, bij Hem mogen zijn als we vermoeid en belast zijn, dat Zijn 
juk zacht is en Zijn last licht. Dank voor het voorbeeld van Jezus' zachtmoedigheid en nederigheid, 
waardoor ook wij tot werkelijke rust kunnen komen temidden van alles wat in ons leven speelt. 
Here God, blijf ons ook in de komende periode nabij.

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

044 - Geprezen zij de Heer

Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft
Die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft
Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft
 

Refrein:
Hem zij de glorie, want Hij die overwon, zal nooit verlaten wat zijn hand begon
Halleluja Geprezen zij het Lam, dat de schuld der wereld op Zich nam
 

Verdreven is de schaduw van de nacht
En wie Hem wil aanvaarden wordt eens veilig thuisgebracht
Voor hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht
 

(Refrein)
 

Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht,
dat uitstraalt van het kruis, dat eens voor ons werd opgericht
En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht
 

(Refrein)
 

*** 
717 - Stil, mijn ziel, wees stil
 

Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen
God omgeeft je steeds; Hij is erbij in je beproevingen en zorgen
 

Refrein:
God, U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wank’len
Vredevorst, vernieuw een vaste geest binnen in mij,
die rust in U alleen
 

Stil, mijn ziel, wees stil en dwaal niet af; dwars door het dal zal Hij je leiden.
Stil, vertrouw op Hem en hef je schild tegen de pijlen van verleiding.
 

(Refrein)
 

Stil, mijn ziel, wees stil en laat nooit los de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer; de zwartste nacht verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.
 

(Refrein) 2 x
 

*** 
Hier in de stilte - Kees Kraayenoord
 

Hier in de stilte zoek ik u naar U
Kom met uw Geest mij nabij
En al mijn streven leg ik voor U neer
Voor mij de genade voor U alle eer
 

Ik heb gezworven ik heb gezocht
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Gezocht naar de plek waar ik hoor
Maar al mijn wegen leg ik voor U neer
Voor mij de genade voor U alle eer
 

Mijn ziel blijft wachten, hier in uw huis
Totdat het rust vindt bij U
Wat ik kan geven leg ik voor U neer
Voor mij de genade, voor U alle eer
 

Jezus mijn Heiland ik schuil bij U
Want U heeft alles volbracht
En heel mijn leven leg ik voor U neer
Voor mij de genade, voor U alle eer
En heel mijn leven leg ik voor U neer
Voor mij de genade, voor U alle eer.
 

*** 
695 - Stil
 

Verberg mij nu onder uw vleugels Heer
Houd mij vast in uw sterke hand
 

Refrein:
Als de oceaan haar krachten toont, zweef ik met U hoog boven de storm
Vader, U bent sterker dan de vloed. Dan word ik stil: U bent mijn God
 

Vind rust mijn ziel in God alleen
Ken zijn kracht, vertrouw Hem en wees stil
 

(Refrein) 2 x
 

Dan word ik stil: U bent mijn God
 

*** 
Kinder-Opw 139 - Hij alleen
 

De God van Abraham, Isaäk en Jacob, de God van Adam en Eva, van Jozua en Job.
De God van David, Elia en Mozes, de God van Esther en Jozef
daar vertrouw ik op!
 

Refrein:
Want Hij alleen (Hij alleen) en niemand anders (niemand anders)
Hij alleen (Hij alleen) is de ware God!
 

Hij heeft de hemel en aarde geschapen en zijn volk uit de slavernij bevrijd.
Hij heeft geantwoord met vuur uit de hemel en gaf zijn Zoon als verlosser voor mij.
 

(Refrein)

*** 
Lees je Bijbel, bid elke dag
 

Lees je Bijbel bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag
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Lees je Bijbel bid elke dag, dat je groeien mag
Dat je groeien mag. Dat je groeien mag
Lees je Bijbel bid elke dag, dat je groeien mag

2 x in het Nederlands
 

Read your bible pray every day, pray every day, pray every day
Read your bible pray every day if you want to grow
If you want to grow, if you want to grow
Read your bible pray every day if you want to grow
 

*** 

Zo stevig als wat - Marcel Zimmer
 

Refrein:
Wie in alles op de Heer vertrouwt is als de berg waarop Jeruzalem is gebouwd
Die wiebelt niet en blijft voor eeuwig staan
Zo stevig als wat, daar kun je van op aan (2x)
 

Zoals Jeruzalem door bergen wordt omgeven, zo is de Heer altijd om je heen
En ook al denk je soms: waar is Hij nou gebleven?
Hij laat je nooit, nee, nooit alleen!
 

(Refrein) 2 x
 

Ben je in heel je doen en laten altijd eerlijk. Dan maak je God zo ontzettend blij
Hij geeft je vrede en geluk, is dat niet heerlijk?
Wie van Hem houdt, die zegent Hij!
 

(Refrein)
 

*** 
Allerleukste liedje - Laurens Post en Klaasjan Leenheer
 

Ik ken een heel leuk liedje en het maakt me blij.
We zingen bij de Meerkids en het past heel goed bij mij.
Het liedje blijft zo hangen. ‘t Is een leuke melodie,
maar het gaat ook ergens over, nee, vervelen doet het niet.
 

Het gaat van: "Oeh, oeh, oeh"
 

Dit liedje maakt me happy en, echt, het voelt zo goed.
Het maakt mij altijd vrolijk en geeft mij weer nieuwe moed.
En zit ik er doorheen, dan zet ik mijn speakers aan.
Dan luister ik dit liedje en kan ik er tegenaan.
 

Want God zegt over jou over mij, iets bijzonder en dat maakt mij blij,
Hij zegt:

"Groter dan een berg, zo hoog, mooier dan de regenboog,
dieper dan de oceaan, is hoeveel Ik van je hou.
Maak je dus geen zorgen meer. Elke dag ben Ik er weer."
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Dit allerleukste liedje is er voor iedereen. Ja, het geldt dus ook voor jou:
‘je bent niet meer alleen'.
Luister naar dit liedje bij alles wat je doet. Herinner je dan telkens weer:
‘Hij maakt alles goed'.

Want God zegt over jou over mij, iets bijzonder en dat maakt mij blij,
Hij zegt:

"Groter dan een berg, zo hoog, mooier dan de regenboog,
dieper dan de oceaan, is hoeveel Ik van je hou.
Maak je dus geen zorgen meer. Elke dag ben Ik er weer.
Als je eens wist hoeveel Ik van je hou." (deze vier regels twee keer)

 

*** 

Samen - Elly & Rikkert
 

Kijk daar, een metselaar
Hij bouwt een huis van steen
Alle stenen netjes naast elkaar
Een huis voor iedereen
Eén voor één, steen voor steen
Muren, deuren en ramen
Eén voor één, steen voor steen
Niet alleen, maar

Samen vormen zij een huis
Samen, muren, deuren en ramen
Samen vormen zij een huis
Samen
 

De Heer bouwt ook Zijn huis
Daar zijn wij de stenen van
ieder heeft z'n plekje in dat huis
Dat God er wonen kan
Eén voor één, steen voor steen
Muren, deuren en ramen
Eén voor één, steen voor steen
Niet alleen, maar
 

Samen zijn wij het huis van de Heer
Samen, zoveel verschillende namen
Samen zijn wij het huis van de Heer
Samen
 

Samen zijn wij het huis van de Heer
Samen, zoveel verschillende namen
Samen zijn wij het huis van de Heer
Samen
Amen
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*** 
Kinder-Opw 185 - De Here zegent jou
 

De Here zegent jou
En Hij beschermt jou,
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven
Hij zal genadig zijn
En heel dicht bij je zijn,
Hij zal Zijn vrede aan jou geven

De Here zegent u
En Hij beschermt u,
Hij schijnt Zijn licht over uw leven
Hij zal genadig zijn
En heel dicht bij u zijn,
Hij zal Zijn vrede aan u geven
Hij zal Zijn vrede aan u geven

***  
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