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Titel: We zijn tot inzicht gekomen...

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer, 

Ook deze week kregen we PddW+ input vanuit de huiskringen. Daar zijn we groos mee. Zo stuurde 
een kringleiderscoach een verslag van de ontmoeting met zijn kringleiders. De kringleiders gaven 
aan dat ze graag ook vanuit hun kringervaringen input willen geven aan ons PddW+ team. Dat is 
zeer welkom! We zien er naar uit. Mag dit ook jullie in je kring, samen met de kringleiders, 
inspireren dat voornemen te volgen. Op die manier zal PddW+ steeds meer van en voor de kringen
zijn. Hoe mooi is dat!

Met een hartelijke zegengroet van het PddW+ team.

P.S. Zoals je gemerkt hebt, schrijven we de bijbelgedeelten niet meer uit. De reden is dat we het 
verzoek kregen om gestimuleerd te worden de teksten zelf in onze eigen Bijbels op te zoeken. 
Gezien de vele (en ook lange) teksten schrijven we de teksten deze keer wel uit. Daar komt bij dat 
we deze keer 3 Bijbelvertalingen gebruiken.  

===============================================================================
Bijbellezing bij de preek: 

2 Korinthe 5:14-17 (NBG51) 
14 Want de liefde van Christus dringt ons, 15 daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat één voor 
allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, 
niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt. 16 Zo
kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Indien wij al Christus naar het vlees gekend 
hebben, thans niet meer. 17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is 
voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. 

Aanvullende Bijbellezingen

Job 42:1- 6 (NBG51)
1 Toen antwoordde Job de Here: 2 Ik weet, dat Gij alles vermoogt, en dat geen uwer plannen wordt
verijdeld. 3 “Wie is het toch, die het raadsbesluit omsluiert zonder verstand?” Daarom: ik 
verkondigde, zonder inzicht, dingen, mij te wonderbaar en die ik niet begreep. 4 “Hoor nu, en Ik zal 
spreken; Ik wil u ondervragen, opdat gij Mij onderricht.” 5 Slechts van horen zeggen had ik van U 
vernomen, maar nu heeft mijn oog U aanschouwd. 6 Daarom herroep ik en doe boete in stof en as.

Psalm 119:129-132 (NBG51)
129 Uw richtlijnen zijn voor mij een wonder, daarom volg ik ze met heel mijn hart. 130 Als uw 
woorden opengaan, is er licht en inzicht voor de eenvoudigen. 131 Dorstig opent zich mijn mond, 
zo hunker ik naar uw geboden.132 Keer u tot mij en wees mij genadig, dat is het voorrecht van wie 
uw naam bemint.



1 Koningen 3 (NBG51)
Te Gibeon verscheen de Here aan Salomo des nachts in een droom, en God zeide: Vraag; wat zal Ik 
u geven? 6 Toen zeide Salomo: Gij hebt uw knecht, mijn vader David, grote goedertierenheid 
bewezen, evenals hij voor uw aangezicht in trouw en rechtvaardigheid en oprechtheid van hart 
jegens U gewandeld heeft; en Gij hebt aan hem deze grote goedertierenheid bevestigd door hem 
een zoon te geven, die op zijn troon zit, zoals heden het geval is. 7 En nu, Here, mijn God, Gij zelf 
hebt uw knecht in de plaats van mijn vader David koning gemaakt, hoewel ik een jonge man ben; 
ik weet niet uit te gaan of in te gaan. 8 Zo staat uw knecht te midden van uw volk, dat Gij 
uitverkoren hebt, een groot volk, dat niet te tellen of te schatten is vanwege de menigte. 9 Geef 
dan uw knecht een opmerkzaam hart, opdat hij uw volk richte, door te onderscheiden tussen goed 
en kwaad, want wie zou in staat zijn dit uw talrijk volk te richten? 10 En het was goed in de ogen 
des Heren, dat Salomo dit gevraagd had. 11 En God zeide tot hem: Omdat gij dit gevraagd hebt, en
voor u geen lang leven hebt gevraagd, en geen rijkdom, en ook niet gevraagd hebt het leven uwer 
vijanden, maar voor u inzicht hebt gevraagd om een rechtszaak te kunnen horen, 12 zie, Ik doe 
naar uw woord; zie, Ik geef u een wijs en verstandig hart, zodat uws gelijke vóór u niet geweest is, 
noch na u zal opstaan. 13 En ook wat gij niet gevraagd hebt, geef Ik u, zowel rijkdom als eer, zodat 
onder de koningen uws gelijke niet zal zijn geweest al uw dagen. 14 En indien gij op mijn wegen 
wandelt en mijn inzettingen en geboden bewaart, zoals uw vader David gewandeld heeft, dan zal 
Ik uw leven verlengen. 15 Daarop ontwaakte Salomo, en zie, het was een droom. En toen hij te 
Jeruzalem gekomen was, stelde hij zich voor de ark van het verbond des Heren en offerde 
brandoffers en bereidde vredeoffers, en hij richtte een feestmaal aan voor al zijn dienaren.

Handelingen 9:1-19 (NBV)
Intussen bedreigde Saulus de leerlingen van de Heer nog steeds met de dood. Hij ging naar de 
hogepriester 2 met het verzoek hem aanbevelingsbrieven mee te geven voor de synagogen in 
Damascus, opdat hij de aanhangers van de Weg die hij daar zou aantreffen, mannen zowel als 
vrouwen, gevangen kon nemen en kon meevoeren naar Jeruzalem. 3 Toen hij onderweg was en 
Damascus naderde, werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel. 4 Hij viel op de grond
en hoorde een stem tegen hem zeggen: ‘Saul, Saul, waarom vervolg je mij?’ 5 Hij vroeg: ‘Wie bent 
u, Heer?’ Het antwoord was: ‘Ik ben Jezus, die jij vervolgt. 6 Maar sta nu op en ga de stad in, daar 
zal je gezegd worden wat je moet doen.’ 7 De mannen die met Saulus meereisden, stonden 
sprakeloos; ze hoorden de stem wel, maar zagen niemand. 8 Saulus kwam overeind, en hoewel hij 
zijn ogen open had, kon hij niets zien. Zijn metgezellen pakten hem bij de hand en brachten hem 
naar Damascus. 9 Drie dagen lang bleef hij blind en at en dronk hij niet.
10 In Damascus woonde een leerling die Ananias heette. In een visioen zei de Heer tegen hem: 
‘Ananias!’ Hij antwoordde: ‘Ik luister, Heer.’ 11 Daarop zei de Heer: ‘Ga naar de Rechte Straat en 
vraag daar in het huis van Judas naar iemand uit Tarsus die Saulus heet. Hij is aan het bidden, 12 
en hij heeft in een visioen gezien hoe een man die Ananias heet, binnenkomt en hem de handen 
oplegt om hem weer te laten zien.’ 13 Ananias antwoordde: ‘Heer, van veel kanten heb ik gehoord 
over deze man en over al het kwaad dat hij uw heiligen in Jeruzalem heeft aangedaan. 14 
Bovendien heeft hij toestemming van de hogepriesters om hier iedereen die uw naam aanroept in 
de boeien te slaan.’ 15 Maar de Heer zei: ‘Ga, want hij is het instrument dat ik gekozen heb om 
mijn naam uit te dragen onder alle volken en heersers en onder al de Israëlieten. 16 Ik zal hem 
tonen hoezeer hij moet lijden omwille van mijn naam.’ 17 Ananias vertrok en ging naar het huis, 
waar hij Saulus de handen oplegde, terwijl hij zei: ‘Saul, broeder, ik ben gezonden door de Heer, 
door Jezus, die aan u verschenen is op de weg hierheen, om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien 
en vervuld wordt van de heilige Geest.’ 18 Meteen was het alsof er schellen van Saulus’ ogen 
vielen; hij kon weer zien, stond op en liet zich dopen, 19en nadat hij gegeten had, kwam hij weer 
op krachten.



Filippenzen 3:4-11 (GNB)
4 Ik heb zelf overigens alle reden om op zoiets menselijks te vertrouwen, ja meer dan wie ook: 5ik 
werd besneden toen ik acht dagen oud was, ik ben een geboren Israëliet uit de stam van Benjamin,
een echte Hebreeër, in wetsopvatting een Farizeeër; 6 in mijn ijver ging ik zover, dat ik de kerk 
vervolgde, en volgens de norm die de wet aan gerechtigheid stelt, ben ik volmaakt. 7 Maar wat 
winst voor mij betekende, ben ik als verlies gaan zien omwille van Christus. 8 Ja, sterker nog: alles 
beschouw ik als verlies, omdat het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, alles te boven gaat. Om 
hem heb ik alles prijsgegeven; voor mij is alles vuilnis, omdat het mij erom gaat Christus te winnen 
9 en met hem één te zijn. Ik ben gerechtvaardigd, niet door de wet na te leven maar door te 
geloven in Christus, ik ben gerechtvaardigd door God op grond van het geloof. 10 Al wat ik wens is 
Christus te kennen en de kracht te ondervinden van zijn opstanding; te delen in zijn lijden en aan 
hem gelijk te worden in zijn dood, 11 in het verlangen eens de opstanding uit de dood te bereiken. 

Bijzonderheden
- Maandagavond 28 oktober doopstudie door Wigle, met vooraf gelegenheid voor de maaltijd - zie 
website.
- Dinsdagavond 5 november voorbereidingsavond doop voor hen die de doop hebben 
aangevraagd - zie website.
- Zondagmorgen 3 november speciale Jubileumdiensten met Tomas Sjödin 
- Zondagmorgen 10 november diensten met mogelijkheid om gedoopt te worden.

Enkele opmerkingen  
Zondag 20 oktober sprak Joop Strietman over 'Geloven zoals Abraham'. Deze zondag sprak Wigle 
Tamboer over Paulus, die zegt 'we zijn tot inzicht gekomen…' Dat inzicht heeft alles met Abraham 
te maken. Abraham wordt de vader van alle gelovigen genoemd. Paulus krijgt bijzonder inzicht op 
de vraag hoe vanuit het geloof, dat ooit begon met Abraham, te leven in het licht van Jezus 
Christus en Zijn lijden, sterven en opstanding.

Dat inzicht ontving Paulus op de weg naar Damascus, waar hij een ontmoeting kreeg met Jezus.

Die ontmoeting veranderde alles in zijn leven.

Grote vraag deze zondag: hebben ook wij dat inzicht?  

En zo ja, hoe werkt dat inzicht uit in onze levens, in onze kring, in onze gemeente?

Liederen
720 - God maakt vrij
717 - Stil, mijn ziel, wees stil
27 - Leid mij Heer, o machtig Heiland

Gez 473 - Neem mijn leven, laat het Heer
407 - O Heer, mijn God

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. Of om in de titel van de preek te spreken: 
waar je tot inzicht kwam. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn 
woord aan jou kunnen samenvatten? 

2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis wat de Heer de laatste weken in je leven 
aan het doen is
a) in het lezen van de Bijbel (Woord)



b) in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)
c) in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)
d) in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)
e) in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven 
(Zegen)

3. Lees 2 Korintiërs 5 ieder in zijn eigen Bijbel. Noteer ieder voor zich welke dingen jou daarin 
opvallen en waarom. Deel dat met elkaar. 

4. We leven in een tijd, waar er vele zienswijzen en inzichten gegeven worden; denk alleen maar 
aan alle informatie en opinies die 24/7 via vele kanalen tot ons komen. Het fenomeen talkshow is 
een tafel vol inzichten. Ons parlement met ongekend veel partijen is een kamer vol inzichten. Waar
vinden we als christen een ijkpunt temidden van al die inzichten; hoe werkt dat in jouw leven van 
alledag? Vind je in de kring zo’n ijkpunt?

5. Paulus ontleent zijn inzicht aan zijn ontmoeting met Jezus, de gekruisigde, opgestane Heer 
(Handelingen 9). Die ontmoeting maakte dat hij alles wat hij daarvoor kende aan religieuze 
ervaringen, inzichten en overtuigingen in een ander daglicht zag (Filippenzen 3). In Jezus vielen 
voor Paulus alle puzzelstukken van zijn leven samen. Wat betekent Jezus voor jou in het licht van al
jouw ervaringen, inzichten en overtuigingen?

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


