
 

 

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 6 oktober 2019 

 
Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer, 
 
de eerste maand van het nieuwe seizoen ligt achter ons. Een seizoen dat begon met verootmoedi-
ging voor Gods aangezicht. En wat mochten we vanuit die nederige hartsgesteldheid al veel erva-
ren van Gods goedheid. Het is zo waar wat Jacobus zegt: nader tot God en Hij zal tot u naderen. 
Mooi is, dat we ook terugkoppelingen krijgen van hoe die goedheid van God uitwerkt in de levens 
van broeders en zusters in de gemeente. Blijf die uitwerking met ons delen; het is zo opbouwend 
en bemoedigend! 
 
Zoals elke week genoemd, zoeken we ook naar wegen om PddW+ meer aan te laten sluiten bij wat 
er niet alleen op zondag, maar ook door de week in onze gemeente gebeurt. In onze kringen delen 
we ons leven met elkaar en dat leven is van elke dag. Daarom vind je naast de input over de preek 
en de zondagsdienst ook meer aandacht voor andere zaken.  
 
Als voorbeeld daarvan denk ik aan het afgelopen Uur van Gebed op de eerste dinsdag van de 
maand. Dat was dit keer vroeg, n.l. dinsdag 1 oktober j.l. We mochten een hogere opkomst verwel-
komen dan in het vorige seizoen. We merken dat de verootmoediging waarmee we het seizoen be-
gonnen, doorwerkt in ons Uur van Gebed. Hoe goed dat te ervaren. We begonnen ons samenzijn 
met een woord uit Psalm 73:26: ‘Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam, de rots van mijn 
bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd’. Wat een krachtig getuigenis om een tijd van gebed mee 
te beginnen. 
 
Nu we een maand op weg zijn met een bredere insteek van PddW+ krijgen we ook reacties vanuit 
de kringen op de inhoud en vorm. Heel veel dank daarvoor! Reacties van zegen, maar ook reacties 
dat het nog wennen is en men als kring zoekende is e.e.a. een plek te geven. Dat zoekende ervaren 
we ook als PddW+ team. Laten we voor elkaar bidden en God vragen om Zijn leiding in dit proces. 
En blijf je terugkoppelingen, je feedback, geven als opbouwende bijdrage in dit proces. 
 
Tenslotte, we zijn blij dat Joop Strietman ons deze zondag 6 oktober dient. Het is een groot getui-
genis te zien hoe Joop na het verlies van zijn vrouw Annie doorgaat om met passie en kracht ons  
Jezus te verkondigen. Dat wil hij deze zondag doen naar aanleiding van Johannes 3:14-16. Eén van 
de meest gelezen en geciteerde bijbelgedeelten wereldwijd. Miljoenen en miljoenen mensenle-
vens zijn voorgoed veranderd door het wonder van de wedergeboorte. Wigle, onze predikant, is er 
een van. God raakte hem diep in zijn hart toen hij zijn naam Wigle mocht invullen in vers 16: Want 
God had Wigle zo lief dat Hij Wigle Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat Wigle die in Hem 
gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. 
 
Wat een goede God mogen we kennen!  
 
Heb het in Zijn naam goed met elkaar als kring. 
 
Een hartelijke zegengroet, 
 
PddW+ team 
  
============================================================================================ 
 

Prediker: Joop Strietman 
Titel: Geloof dat werkt… 
Bijbellezing:  Johannes 3:14-16 (NBV) 
14 De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoogge-
heven heeft, 15 opdat iedereen die gelooft, in Hem eeuwig leven heeft. 16 Want God had de wereld 



 

 

zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, 
maar eeuwig leven heeft. 
 
Bijzonderheden 
In Johannes hoofdstuk 3 komt in ons gedeelte het woord geloof maar liefst 7x voor. In het hele Jo-
hannesevangelie wordt het woord 98x aangehaald. Het boek is door Johannes geschreven met het 
uitdrukkelijke doel om bij ons als lezers geloof te wekken, dat Jezus de Zoon van God is en dat we 
daardoor door Hem zouden leven. 
 

Aanvullende Bijbellezingen 

- Johannes 3:1-22 

- Numeri 21 

- Titus 3:4-7 

 

Liederen 

Uw naam - Paul Baloche  
763 - Ik heb U nodig  
697 - Al wat ik ben  
263 - Er is een Verlosser  
618 - Jezus, hoop van de volken  
 

Vragen 
 
1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Denk daarbij ook aan wat jou in de bijbel-
tekst 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. Neem met elkaar de tijd om Johannes 3:16 om beurten te lezen en daarbij ieder zijn/haar eigen 
naam in te vullen. Neem daarna tijd om God te danken voor het wonder van Zijn redding in ieders 
leven. Mocht er twijfel zijn bij iemand over die redding, neem tijd om daar in alle openheid over te 
spreken. Bid daarbij met en voor elkaar dat God ook hem of haar mag aanraken met Zijn reddende 
liefde. Wat zou het geweldig zijn als n.a.v. van de boodschap van deze zondag mensen hun hart aan 
de Heer geven en je daar als kring getuige van mag zijn. 
 
3. 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)? 
 
4. 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. 
 


