
PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. Zondag 29 september 2019

Beste kringleden,

je hebt gemerkt dat we in het nieuwe seizoen begonnen zijn PddW+ anders inhoud en vorm te 
geven. We hadden die verandering niet voorzien. Het is ons overkomen. In de laatste twee edities 
van PddW+ hebben we uitgelegd hoe dat kwam (mocht je dat nog niet gelezen hebben, neem daar
nog even de tijd voor, zo ook voor het kijken/luisteren naar de opnames waarnaar verwezen werd).

Het is goed te noemen dat het inslaan van deze nieuwe weg een avontuur is. Een gezamenlijk 
avontuur van ons allen. Immers, omdat het ons overkomen is ligt er geen uitgewerkt jaarplan aan 
ten grondslag. Eerder is het een stap van gehoorzaamheid aan wat we ervoeren dat God op dat 
moment van ons vroeg te doen. Na dit met jullie gedeeld te hebben, willen we biddend en 
zoekend naar Gods leiding van week tot week verder inhoud en vorm geven aan PddW+.

Wat we al ontdekkend in die zoektocht zien, is dat we meer willen delen met elkaar vanuit de 
gemeenschap die we zijn. De zondagse dienst en de wekelijkse preek spelen daar uiteraard een 
belangrijke rol in. Maar zeker niet de enige rol. Een gemeenschap is zoveel meer dan een dienst of 
een preek, hoe belangrijk en centraal deze ook zijn in ons leven van week tot week. Daarom 
zoeken we in de nieuwe aanpak van PddW+ verbinding met alles wat we als gemeenschap 
aangereikt krijgen en met elkaar beleven. Om die reden zijn de vragen ook breder geworden dan 
alleen over de zondagse preek.

Zo willen we meer aandacht geven aan wat er gedurende meerdere momenten in de week binnen 
de gemeenschap gebeurt; vandaar de aandacht voor bijvoorbeeld de Kick-off en het Uur van 
Gebed. Immers, ook in die andere momenten spreekt God tot ons als gemeenschap en mogen we  
groeien in het verstaan van wat God doet in ons midden. Daarbij horen ook bredere vragen dan die
alleen op de preek betrekking hebben.

Het eerste voorbeeld van die bredere vragen heb je in de laatste twee PddW+ edities kunnen 
lezen. Je vindt ze hieronder opnieuw genoemd als VRAAG 2a t/m 2e.

Een nieuw voorbeeld van een bredere vraag is een vraag uit onze dagelijkse PddW-overdenkingen. 
Het is een groot voorrecht dat we al zoveel jaren elke ochtend een overdenking, een slotvraag en 
een gebed aangereikt krijgen. Zou het niet goed zijn om als kring ook van elkaar te horen over hoe 
deze overdenkingen je gezegend hebben en vervolgens anderen mogen zegenen? 

Zo noemde iemand ons hoe hij geraakt was door de recente overdenking van dinsdag 24 
september. De overdenking begon met de vraag: Klopt je route nog? En de overdenking eindigde 
met de slotvraag: Wanneer je in de Bijbel leest, stel jezelf naar aanleiding van de gelezen tekst dan 
eens deze twee vragen: “Wie bent U, Heer?” en “Wat moet ik doen, Heer?” 

Door voorbeelden te delen van hoe de PddW-overdenking je gezegend heeft, zou je je mede-
kringleden kunnen zegenen tijdens de kringavond. Vragen die dus voor 'het opraken liggen' 
wanneer je ook de dagelijkse PddW gebruikt en meeneemt naar de huiskring als een handreiking 
van wat God in ons midden doet. Om die reden is hieronder een vraag 3 toegevoegd die gaat over 
de PddW-overdenking.

In de komende PddW+handreikingen zullen we nieuwe voorbeelden proberen aan te dragen van 
hoe we elkaar kunnen zegenen door wat God ons als gemeenschap aanreikt. Fijn om ook uit de 



huiskringen zelf reacties te krijgen die ons als PddW+team daarbij kunnen helpen. Immers wat God
ons in onze gemeenschap aanreikt is tot zegen om met elkaar te delen. Het zou fantastisch zijn als 
PddW+ verder inhoud en vorm mag krijgen als een platform van zegen, dat geen 
eenrichtingsverkeer is van het PddW+team, maar een platform voor en vanuit ons als 
gemeenschap.

Tenslotte, in verkorte vorm de input van de preek en de dienst van zondag 29 september:

Prediker: Wigle Tamboer

Titel: Wat we kunnen leren van baby’s...

Bijbellezing: 1 Petrus 1:23 - 2:3 (BGT)

1:23 Als christen ben je opnieuw geboren. Niet op de gewone manier, uit een vader en een moeder.
Maar op een hemelse manier, uit God. Want jullie hebben naar God geluisterd. Zijn woorden 
verliezen nooit hun kracht en blijven altijd bestaan. 24 Zo staat het ook in de heilige boeken: 
'Mensen zijn zo zwak als bloemen in het gras. Gras verdroogt, bloemen gaan dood, en mensen 
zullen sterven. 25 Maar de woorden van de Heer blijven eeuwig bestaan.' Die woorden zijn het 
goede nieuws dat aan jullie verteld is. 21 Doe geen slechte dingen meer. Lieg niet langer, wees niet 
schijnheilig of jaloers, en roddel niet.
2:2 Pasgeboren baby’s verlangen naar melk. Net zo moeten jullie ernaar verlangen om de woorden
van God te horen. Dan kan jullie geloof groeien, en dan worden jullie gered. 3 Want als je Gods 
woorden hoort, dan weet je hoe goed de Heer is.

Bijzonderheden: 
Deze zondag zijn ouders en hun baby’s opgedragen.
Maandag 23 september zijn de Alpha en de Beta Cursus weer begonnen  

*********** 
Liederen
386 - Lof zij de Heer 
708 - Hoe groot is Uw trouw
Kinder-Opw 185 - De Here zegent jou
566 - Ik verlang naar uw aanwezigheid
King of my heart

************
Vragen

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Denk daarbij ook aan wat jou in de 
bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot 
je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten? 

2. Wat is de Heer in je leven aan het doen?

2a. in het lezen van de Bijbel (Woord)?

2b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)?



2c. in hoe je kijkt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)?

2d. in hoe je kijkt naar je mede-geloofsgenoten (Zorg)?

2e. in hoe je tot zegen bent voor je omgeving (Zegen)?

3. Wat heeft je aangesproken in de recente Preek door de Week-overdenkingen dat een zegen kan 
zijn voor je mede-kringleden?

4. Hoe kunnen we (al dan niet geknield) God aan het einde van onze kringbijeenkomst zoeken in 
gebed? Een gebed vol dankzegging om Wie Hij is en om voorbede te doen voor elkaar en de 
wereld om ons heen?

Tenslotte, een zegen die we graag willen delen over het recente Uur van Gebed. Hoe bijzonder 
daar een aantal kringen te verwelkomen. Aanstaande dinsdag 1 oktober is het volgende Uur van 
gebed. Ook deze avond willen we het vooral een Uur van Dankzegging doen zijn, vanwege ons 35 
jarig Meerkerk jubileum. Het samenzijn is van 19.30 - 20.30 uur in de Oude Schuur. Er is de 
mogelijkheid om na afloop elkaar nog samen rond koffie en thee als kring te ontmoeten.

We wensen een ieder een gezegende week en kringsamenkomst, 

Het PddW+ team


