
PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 17 november 2019

Prediker: Patrick van der Laan
Titel: Durf klein te dromen
Bijbellezing: Psalm 27:4 (NBV)

Ik vraag aan de Heer één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de Heer alle dagen van 
mijn leven, om de liefde van de Heer te aanschouwen, Hem te ontmoeten in Zijn tempel.

******************************************************************************
Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer, 

de boodschap van deze zondag brengt ons bij de kern van ons geloof: het ene wat we zoeken.

Het is dit ene, of beter gezegde de Ene, die ons aan het begin van dit seizoen op onze knieën 
bracht als PddW+ team. En ons gebed was dat de Heer ons opnieuw zou aanspreken in ons hart 
om wie Hij is. En dat we maar één verlangen zouden hebben voor dit seizoen:  van Hem en van 
Hem alleen, te  getuigen in onze PddW+-bijdragen. Het getuigenis van onze Herre Jezus Christus, 
die voor ons allen gestorven is en door God opgewekt.  

Dat getuigenis klonk afgelopen zondag 10 november, in en rond de doop. Dat getuigenis klinkt in 
de Najaarsbrief die deze dagen bij je in de bus valt. Dit getuigenis klinkt deze zondag 17 november. 

En ook zondag 24 november zal dit getuigenis klinken wanneer we samen Avondmaal vieren. Die 
zondag zijn ook onze jongeren van X-pact erbij. En die zondag is er ook gelegenheid om lid te 
worden van onze gemeente.

Deze stap van lidmaatschap op zondag 24 november is misschien wel een mooie toepassing van de
preek van deze zondag 17 november. Lidmaatschap is niet groot dromen, maar juist klein. Het is 
deel van het kleine ene verlangen van Psalm 27. Want in de tempel van de Heer ontmoet je je 
broeder en zuster. En zij hebben hetzelfde ene verlangen als jij. En zo mag je samen leven uit Jezus. 
Leven uit het Ene tempelbrood als leden van hetzelfde lichaam (I Corinthe 10:17).

Wat zou het mooi zijn als de boodschap van 17 november mag leiden tot de stap van lidmaatschap op 
24 november.

Met een hartelijke zegengroet van het PddW+ team.
*****************************************************************************

Aanvullende Bijbellezingen
Markus 8:1-9  
Matteüs 11:7-11 
Matteüs 13:31-32 
Matteüs 25:20-23
Psalm 27:13-14
Psalm 73:25-26 (BGT)
Psalm 131



Bijzonderheden
Maandagavond 18 november slotavond cursussen
Zondag 24 november diensten met Avondmaal en ledenbevestiging

Enkele opmerkingen 
'Durf klein te dromen' is een tegengeluid tegen wat je vaak hoort om juist groot te dromen en dat 
na te jagen. Patrick las in het NRC een artikel met de kop: ‘Durf te dromen is het slechtste carrière-
advies ooit.' Geldt dat ook niet voor onze grote christelijke dromen die we kunnen hebben, hoe 
prachtig en goed bedoeld deze ook zijn?  

Patrick stond stil bij de gedachte dat klein dromen misschien wel het geheim is voor grootse 
dingen. Hij deed dat vanuit psalm 27:4, waarin David schrijft: Ik vraag aan de Heer één ding, het 
enige wat ik verlang: wonen in het huis van de Heer alle dagen van mijn leven, om de liefde van de 
Heer te aanschouwen, Hem te ontmoeten in Zijn tempel.

Wat als dit nu de basis is van ons geloof? Eén ding is echt belangrijk, één ding verlang ik echt.

Net zoals gezegd wordt, dat een betere wereld begint bij jezelf, geldt dat ook voor ons 
geloofsleven. Een betere relatie met Jezus, een dieper besef van Wie Hij is, begint bij een groter 
verlangen om bij Hem te zijn. 

Juist dat kan onze dromen realistisch maken, klein en bij onszelf beginnend. 

Liederen
685 - Hosanna
Wat hou ik van Uw huis - Psalm 84
520 - Wees mijn verlangen

815 - Vul dit huis met uw glorie
461 - Mijn Jezus, mijn Redder

Vragen
1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg

in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? 
2. 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? 

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)
1. We stonden ook even stil bij de vraag van God aan Salomo: Vraag wat je wilt en Ik zal het 

geven. Wat zou jij vragen? En waarom? 
2. Lees Psalm 27:4 in een aantal vertalingen. De kern van alle vertalingen is: Ik wil bij de Heer 

wonen, elke dag, heel mijn leven. Ik wil bij Hem zijn in de tempel. Bespreek met elkaar wat 
dit concreet in je leven kan betekenen. 

3. Lees heel Psalm 27 ieder in zijn eigen Bijbel. Noteer ieder voor zich welke dingen jou daarin 
opvallen en waarom. Deel dat met elkaar. 



4. Patrick deelde uit zijn eigen leven hoe - startend met gebed - kleine dingen gebeurden en 
groeiden. Wie wil uit zijn of haar eigen leven iets delen van zulke 'kleine dingen' die er toch 
toe blijken te doen. 

5. De bijbelteksten die Patrick meegaf laten zien hoe iets kleins tot groter of zelfs tot heel 
groot kan uitgroeien. Denk eens na of en in hoeverre dat groter worden nooit kan zonder 
eerst trouw te zijn in het kleine. 

6. Hoe zie je de stap tot lidmaatschap, als iets kleins of iets groots en waarom? Wat houd je 
tegen om deze stap te zetten?

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.

5. Luister naar het lied “Nothing else” van Cody Carnes.  https://www.youtube.com/watch?
v=VAZd3EWu8tg 

Gebedssuggestie
Pas met elkaar de ideeën toe die je hebt uitgewisseld bij vraag 9. 
*****************************************************************************
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