PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 8 december 2019
Prediker: Jurjen ten Brinke
Tweede Zondag van de Advent
Jurjen ten Brinke sprak over kleine geloofsgemeenschappen waarvan we - met recht - kunnen
zeggen: klein maar niet hopeloos
Bijbellezing: Sefanja 3:9-20 en Sefanja 2:3 (beide NBV)
Sefanja 3:9-20
9 Dan zal Ik de lippen van de volken rein maken, zij zullen de naam van de HEER aanroepen, ze
zullen Hem dienen, zij aan zij. 10 Van over de rivieren van Nubië zullen zij die Ik verstrooid heb Mij
komen vereren en Mij hun offergaven brengen. 11 Op die dag hoef je je niet meer te schamen voor
alle daden waarmee je tegen Mij in opstand kwam. Wie van overmoed vrolijk is laat Ik uit je
midden verdwijnen, op mijn heilige berg zul je niet meer hoogmoedig zijn. 12 Ik zal een arm en
zwak volk binnen je muren achterlaten dat in de naam van de HEER een toevlucht vindt. 13 Wie er
van Israël overblijven, zullen niet langer onrecht doen, ze zullen geen leugens spreken, uit hun
mond zal geen bedrieglijke taal meer klinken. Ze zullen weiden en rustig liggen, en niemand die ze
stoort. 14 Jubel, vrouwe Sion, zing van vreugde, Israël, juich met heel je hart, vrouwe Jeruzalem! 15
De HEER heeft het vonnis over jou tenietgedaan en je vijand verdreven. De HEER, de koning van
Israël, is in je midden, je hebt geen kwaad meer te vrezen. 16 Op die dag zal men tegen Jeruzalem
zeggen: ‘Wees niet bang, Sion! Laat de moed niet zinken!’ 17 De HEER, je God, zal in je midden zijn,
Hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, in zijn liefde zal Hij
zwijgen, in zijn vreugde zal Hij over je jubelen. 18 Alle treurenden zal Ik bijeenbrengen, verzamelen
wie op je feesten moesten ontbreken. Hun vernedering drukte zwaar op de stad. 19 In die tijd zal Ik
afrekenen met je verdrukkers, de kreupelen zal Ik redden, de verstrooiden bijeenbrengen. En hen
die in de hele wereld werden veracht zal Ik met eer en roem overladen. 20 In die tijd breng Ik jullie
terug. Ik zal jullie verzamelen, je zult met eer en roem overladen worden door alle volken op aarde.
Met eigen ogen zullen jullie zien hoe Ik je lot ten goede keer - zegt de HEER.
Sefanja 2:3
Zoek de HEER, allen in het land die nederig zijn en naar zijn wetten leven, zoek rechtvaardigheid,
zoek nederigheid: misschien blijven jullie dan gespaard op de dag van de toorn van de HEER.
******************************************************************************
Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,
Wat goed om als gemeenschap bij elkaar te komen, in het groot op zondag en ook in het klein op
kring. We leven naar Kerst toe, de geboorte van onze Heer, een feest waarbij hopelijk weer velen
de weg naar de kerk weten te vinden. We willen bidden dat er weer mensen geraakt worden door
de liefde van Jezus Christus en zich geroepen weten Hem samen steeds meer te volgen.
Ook daarom zal er tijdens de eerste Kerstnachtdiensten (op zondag en op dinsdag om 19:00 uur)
een extra uur van gebed zijn, juist voor hen die met Kerst deze wonderlijke boodschap zullen
horen.
Want hoe klein we als mens, kring of kerk ook zijn, we zijn niet hopeloos omdat we geloven dat
God een werk is begonnen en nog steeds kan/wil beginnen in onze harten.
We bidden jullie een geweldige kringentijd toe!
Met een hartelijke zegengroet van het PddW+ team.
*****************************************************************************

Aanvullende Bijbellezingen
Genesis 7:1-13 (Noach)
1 Koningen 19:1-18 (Elia)
Bijzonderheden
Tweede adventszondag
De kerstflyers om anderen mee uit te nodigen voor een van de kerstdiensten liggen zondags bij de
uitgang van de kerk, doordeweeks op kantoor. Gratis kaarten kun je reserveren via de website.
Enkele opmerkingen
In de preek van zondag sprak Jurjen ten Brinke over de geloofsgemeenschap als restverschijnsel.
Leeglopende kerken, weinig broeders en zusters in je familie, je omgeving of op de werkvloer, dat
doet wat met je. Ga je bij de pakken neerzitten of stroop je juist je mouwen op?
Jurjen liet aan de hand van Sefanja, maar ook van Noach (Genesis 7:1-13) en Elia (1 Koningen
19:18), zien hoe God zijn trouw bewees door Zijn redding door te laten gaan via een 'rest'. Juist
voor die ‘rest’ heeft Sefanja een boodschap!
God en de naaste werden in Jeruzalem enorm tekortgedaan en de reden was: hoogmoed. Mensen
hadden genoeg aan zichzelf en hadden God en de naaste niet meer nodig. Misschien alleen nog
voor eigen doeleinden, maar niet meer om te dienen. (Zie je de link met vandaag?!) Maar
middenin die duisternis is er toch een sprankje hoop. Want er ís nog een ‘overblijfsel’, een 'rest' in
Israël.
De gedachte aan een rest die overblijft vormt een rode draad in de boodschap van de Bijbel.
Voor de vraag welke geloofshouding er nu van ons wordt gevraagd, wees Jurjen op Sefanja 2:3:
‘Zoek de HEER, allen in het land die nederig zijn en naar zijn wetten leven, zoek rechtvaardigheid,
zoek nederigheid: misschien blijven jullie dan gespaard op de dag van de toorn van de HEER.’
‘Allen in het land die nederig zijn en naar zijn wetten leven’. Dat is al een sprekende aanduiding,
toch? Maar rondom die aanduiding staat drie keer de opdracht ‘zoek’: zoek de HEER, zoek
rechtvaardigheid, zoek nederigheid.
Zoek de HEER wil zeggen: richt je op Hem, in gebed en door te luisteren naar zijn woord. Laat je
door Hem leiden.
Zoek rechtvaardigheid betekent: richt je op de gehoorzaamheid aan zijn geboden, want als je dat
doet zul je ook de gerechtigheid gaan zoeken voor de mensen om je heen. Dan krijg je hart voor de
armen en de zwakken en hen die lijden onder onrecht.
Zoek nederigheid. Leef in overgave en afhankelijkheid van God, verzet je tegen de hoogmoed van
onze cultuur, wandel in nederigheid met je God.
Jurjen wees ons op deze tekst als een prachtige beschrijving van Jezus zoals Hij op aarde heeft
geleefd. Hij zocht altijd het contact met zijn hemelse Vader, omdat Hij niet anders dan Zijn wil
wilde doen. Altijd zocht Hij de gerechtigheid, voor de armen, de zwakken, de zieken, de mensen
om Hem heen. En altijd zocht Hij de weg van de nederigheid: gekomen om te dienen.
Liederen
770 - Ik zal er zijn - 711 - Zijn trouw kleurt de morgen - 542 - God van trouw - 561 - Hier aan
uw voeten, Heer - 501 - Vader mijn God ik aanbid U - 618 - Jezus, hoop van de volken

Vragen
1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering dit teweeg brengt 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. Lees Sefanja 3:9-20 ieder in zijn eigen Bijbel. Noteer ieder voor zich welke dingen jou daarin
opvallen en waarom. Deel dat met elkaar. Bespreek ook wat dat voor invloed heeft of kan hebben
op je leven hier en nu.
5. Beloften van God, zoals bij Sefanja, geven vaak een vooruitzicht op langere termijn. Is dat voor
jou ook een houvast in het leven van hier en nu? Zo ja, op welke manier en aan welke beloften
denk je dan met name? Wat zegt 'Klein maar niet hopeloos' jou hierin?
6. In Sefanja 2:3 wordt driemaal gesproken van Zoek. Zoek de Heer, zoek gerechtigheid, zoek
nederigheid. Zoals Jezus deed. Deel met elkaar waaraan je denkt bij deze 'zoektocht' en wat je
hierbij zoal hebt ontdekt en ervaren.
7. Uit de Preek door de Week (van maandag): Vind je het ook lastig om goede woorden te vinden
voor mensen die met onrecht, ziekte en allerlei andere nare dingen te maken hebben? Besef je
dan ook dat we in veel gevallen niet veel meer te bieden hebben dan er te zijn en te luisteren en
soms ook praktisch iets te betekenen? En dat we dan misschien wel iets van God mogen laten zien
of laten horen? Kun je daar iets van delen?
Gebedssuggestie
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.
Bid voor mensen die met Kerst de bevrijdende boodschap van Jezus mogen horen en meevieren,
voor het eerst of opnieuw. Noem in de vertrouwde setting van je kring gerust ook namen van
personen die je op het hart hebt.
*****************************************************************************
Bijdrage van een kringleider:
Lees Sefanja 2:3
Vraag:

Hoe zoek jij de Heer?
Hoe zoek jij rechtvaardigheid?
Hoe zoek jij nederigheid?
Hoe deed de Here Jezus dat, en wat kunnen we van Hem leren?
Geloven in God en het gaan naar de kerk is in onze tijd niet meer zo vanzelfsprekend.
Hoe ervaar jij dat, voel je je wel eens eenzaam als christen in je gezin, je werkomgeving, je
vriendenkring?
Vind je bemoediging in Sefanja 3: 9-20? Wat springt er hier voor je uit?
***

