
PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 24 november 2019

Prediker: Wigle Tamboer
Titel: Is niet...?
Bijbellezing: Bijbellezing: 1 Korintiërs 10:12-17 - NBG51

12 Daarom, wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle. 13 U hebt geen bovenmenselijke 
verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat u boven vermogen verzocht 
wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat u ertegen bestand 
zijt. 14 Daarom dan, mijn geliefden, ontvlucht de afgoderij! 15 Ik spreek immers tot verstandige 
mensen; beoordeelt dan zelf, wat ik zeg. 16 Is niet de beker der dankzegging, waarover wij 
de dankzegging uitspreken, een gemeenschap met het bloed van Christus? Is niet het brood, dat 
wij breken, een gemeenschap met het lichaam van Christus? 17 Omdat het één brood is, zijn wij, 
hoe velen ook, één lichaam; wij hebben immers allen deel aan het ene brood.

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

maandag 18 november was de slotavond van de cursussen, met de getuigenissen, mooi voorbeeld 
van het delen van je leven en Gods aanwezigheid daarin. Fijn ook een aantal huiskringen daar te 
mogen begroeten; ze zien de slotavond als een mooi kringmoment om samen de Heer te danken 
voor wat Hij doet in de gemeente.

Afgelopen woensdag hadden we een bijeenkomst met de schrijvers van PddW. Een van de dingen 
die naar voren kwam was hoe PddW en PddW+ samen onze huiskringen kunnen dienen. Zo vind je 
ook in PddW vragen die je elkaar zou kunnen stellen in kring. En ook het dagelijks PddW-gebed kan
dienen als een gezamenlijk gebed in de kring. Mooie kruisbestuiving en je vindt daarom onderaan 
in deze PddW+, een vraag over PddW.

Deze zondag vieren we met elkaar Avondmaal. Net als bij de Doop van twee weken geleden stelt 
Paulus ons de vraag of we de betekenis van het Avondmaal kennen, niet alleen in ons hoofd, maar 
juist ook in ons hart en hoe dat uitwerkt in ons leven.

Mag deze zondag en de verdere verwerking in de huiskring ons geven dat ons weten over het 
Avondmaal verdiept en verrijkt mag worden.

Met een hartelijke zegengroet van het PddW+ team. 

*****************************************************************************

Aanvullende Bijbellezingen
2 Korintiërs 5:14-21
Psalm 27:4
Hebreeën 12:1-3
1 Korintiërs 15:3-4
Romeinen 5:12

Enkele opmerkingen 
Zondag vierden we - samen met de jongeren van X-pact - het heilig Avondmaal. Samen een 
gemeenschap vormen als het lichaam van Christus is deel van het ene verlangen dat we vorige 



week in Psalm 27 lazen. Want in de tempel van de Heer ontmoet je je broeder en zuster. En zij 
hebben hetzelfde ene verlangen als jij. Zo mag je samen leven uit Jezus. Leven uit het Ene 
tempelbrood als leden van hetzelfde lichaam.

In I Korintiërs 10 spreekt Paulus over het inzicht van de betekenis en de consequenties van het 
gemeenschap hebben met het bloed en brood van Jezus in de tekenen van het Avondmaal.

Waar Paulus, toen bij de doop, in de Romeinenbrief de lezers aanspreekt met een: Of weet je 
niet…?, spreekt hij hier in I Korintiërs 10 rond het Avondmaal zijn lezers aan met een zelfde soort 
vraag: 'Is niet…?' Het is een andere manier om het zelfde te zeggen als 'Of weet je niet…?' 

Ook hier brengt Paulus ons weer bij het lijden, sterven en de opstanding Jezus. En ook hier weer 
trekt Paulus conclusies die direct of indirect terug te brengen zijn op Jezus' sterven en opstanding 
en zijn ontmoeting met die opgestane Heer op de weg naar Damascus. Voor Paulus is Jezus’ 
sterven en opstanding niet het ABC van het geloof, maar het A-Z, het hele Evangelie.

Dit hele Evangelie geeft hem steeds weer een verdieping en verrijking aan weten en inzicht (denk 
aan 2 Korintiërs 5:14vv). 

Beseffen hoeveel we nog te leren hebben (hoeveel inzicht we nog missen) ten aanzien van dit 
Evangelie, is het begin van een groeiend verlangen naar Jezus. God schenkt ons o.a. het 
Avondmaal om Jezus beter te leren kennen in de tekenen van brood en wijn. Het zo belangrijke 
teken van gemeenschap met Jezus. 

De gemeenschap met Jezus zal ons helpen te staan en niet te vallen voor de verleidingen van 
afgoderij. Luther zei eens over afgoderij: dat wat ons afhoudt van de levende God. In die betekenis 
gaat afgoderij veel verder dan het offeren aan afgoden. Het is alles in ons leven dat ons kan 
afhouden van God. Ook de kleine dingen. Die kleine dingen kunnen immers steeds grotere worden 
en ons uiteindelijk ten val brengen. Wanneer we dicht bij de ware God blijven en onze ogen richten
op Jezus zal God niet toelaten dat we boven vermogen verzocht worden.

In de dienst zongen we daarom: Richt je oog toch op Jezus (zie ook Hebreeën 12: 1vv)

Liederen
167 - Samen in de naam van Jezus 
767 – Familie
Smaak van redding
Genade

 674 Zie de stroom van Jezus' liefde
Richt je oog toch op Jezus – Joke Buis
What a beautiful name - Hillsong

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)

4.   Vertel over hoe jij het Avondmaal hebt leren kennen en hoe je door de jaren gegroeid bent in 
het begrijpen van haar betekenis. 

5. Wat ervaar je bij het Avondmaal; wat doet het met je geloofsleven?

6.   In deze dienst vierden we eerst Avondmaal en daarna kwam de preek. Meestal is het 
andersom: eerst de preek en dan het Avondmaal. Maakt dat voor jou verschil en zo ja wat is dat 
verschil?

7.  Vers 16: Gemeenschap met… het brood… het lichaam van Jezus Christus…  Het woord 
gemeenschap komt van het griekse koinonia dat ook betekent: deelgenootschap. Weet jij je 
deelgenoot van elkaar als kring omdat je samen van dat ene brood gegeten hebt. Zo ja, wat 
betekent het in de praktijk, deelgenoten zijn van elkaar als huiskring? Kun je voorbeelden geven uit
het dagelijks leven waar dit deelgenootschap uit blijkt?

8. Het verhaal van de Amazone Rivier en de bemanning van het zeilschip dat omkwam van de 
dorst… Wat leerde je daarvan? Heb je een voorbeeld waar jij dorstte terwijl het Levend Water van 
Jezus voorhanden was?

9. Wat heeft je aangesproken deze week in Preek door de Week?

10. 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.

Gebedssuggestie

Zie de PddW van deze week.

*****************************************************************************
Bijdrage van een kringleider: 

Zondag vierden wij met elkaar het heilig Avondmaal. 
Stel je voor: Er zit naast jou in de kerk iemand die nog nóóit van het heilig Avondmaal heeft 
gehoord. Hoe zou jij het hem/haar dan uitleggen?



De dag voordat de Here Jezus werd gekruisigd gaf Hij zijn discipelen de opdracht om het 
Avondmaal te blijven houden. Wat zal zijn reden hiervoor zijn geweest?

Hoe is jouw hartsgesteldheid als je naar het heilig Avondmaal gaat? Verlangend, beschroomd, 
aarzelend, ...?

Heb je periodes in je christelijke leven (gehad) waarin je liever niet aan het Avondmaal ging? Wat 
zegt de Bijbel hierover?

Wat is voor jou de kern van het Evangelie?

Paulus waarschuwt ons in 1 Korintiërs 10:12-14 voor de kans dat we vallen en roept ons op de 
afgoderij te ontvluchten. Ben jij je bewust van wie/wat jouw afgoden zijn en kun je dit met je kring 
delen?
Heeft de Heer door de overdenking je beeld hierop veranderd? 

Wat betekent voor jou de tekst in 1 Korintiërs 10:13? Kun je hierover iets delen uit je eigen leven? 


