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In Hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die 
God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie 
onthuld: zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit 
om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus.

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

we gaan de derde zondag in waarin we niet fysiek bij elkaar kunnen komen.

Dank hoe jullie inhoud en vorm geven aan de gemeenschap die we zijn door als kring elkaar online 
te ontmoeten en bemoedigen.

Dank voor de verhalen die je daarover met ons deelt.

Nu de Corona-maatregelen van het niet samenkomen verlengd zijn tot en met Pinksteren, 
proberen we alle relevante informatie zo veel mogelijk te bundelen in onze digitale Weekinfo. 
Daarnaast zullen we de PddW+ voor onze huiskringen gaan integreren in de dagelijkse PddW en 
wel door de zaterdag-PddW te benutten om input te geven voor de zondagse preek, met daarbij 
handreikingen die met name toegespitst zijn op de thuissituatie van onze Meerkerkers. Met 
andere woorden input en handreikingen om zelf of met je huisgenoten mee aan de slag te gaan. 
Uiteraard kun je daar ook je voordeel mee doen als je online als kring met elkaar spreekt en bidt.

We hopen dat we elkaar zo in ieder geval voor de komende twee maanden tot en met Pinksteren 
kunnen dienen.

Tenslotte dank voor jullie gebeden, meedenken en geven van suggesties. Hartverwarmend hoe er 
meegedacht wordt en de nood van dit moment ook creatieve ideeën doet opborrelen.

Iemand vertelde hoe hij mensen van buiten de kerk wijst op de livestream en hen een pakketje 
mailt met PddW en PddW+ om hen op die manier te helpen de dienst beter tot zich te nemen.

Ook komen er suggesties om Goede Vrijdag vooral als gemeente per livestream te vieren, inclusief 
avondmaal door zelf thuis brood en wijn/druivensap gezamenlijk tot ons te nemen op het moment
dat dit aangegeven wordt in de livestream.

Wellicht ten overvloede, blijf de website volgen, alsook uitkijken naar de Weekinfo die elke vrijdag 
in de namiddag per mail verstuurd wordt, inclusief de wekelijkse video-update.

Met een hartelijke zegengroet van het PddW+ team. 

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



(Mogelijke) aanvullende Bijbellezingen 

Efeziërs 2:7-10
Psalm 46
Johannes 6:68-69
Efeziërs 3: 17
2 Kronieken 7:13-15

Bijzonderheden

Deel 11 in de Jubileum Preekserie

Enkele opmerkingen 

Bij het antwoord op de vraag of de prekenserie over 'het Grote Verhaal van God' in deze tijd van 
het Coronavirus en de diensten via de livestream moest doorgaan, was doorslaggevend dat we 
juist nu een boodschap als deze hard nodig hebben. Als christen mogen we weten waar we 
vandaan gekomen zijn, waar we staan en waar we heengaan, zelfs, of misschien door ons geloof 
wel juist in een crisis. Is Gods grote verhaal niet een steeds inbreken in de crisis waar de aarde en 
haar mensheid zich steeds in bevond, of beter gezegd, waar de aarde en haar mensheid door de 
zonde in terechtkwam? Wat een geloofsveiligheid en -zekerheid dat God ons niet zal loslaten in 
welke crisis ook.

Onder één hoofd bijeen, Christus. 

Aan het begin van de Efeze-brief trekt Paulus ons weg van onze aandacht en zorgen op aarde. Hij 
doet dat door ons mee te nemen in een groots vergezicht. Een vergezicht dat niet iedereen ziet; 
nee, het is een geheimenis, een mysterie, dat God in Zijn liefde en naar Zijn welbehagen ons 
gelovigen in Jezus Christus heeft bekendgemaakt.

Bedenk: wat een voorrecht dit vergezicht te kennen, juist ook nu in deze crisistijd. Het vergezicht 
licht een tipje van de sluier op en gunt ons een blik op de Dag die gaat komen:

De dag waarop Gods grote liefdesverhaal aan ons vervuld wordt. 
De dag waarop voorgoed afgerekend wordt met de grote tragedie van Genesis 3.
De dag waarop het vergezicht van Openbaring 21 en 22 werkelijkheid zal worden.
De dag dat de hemel de aarde zal raken en het nieuwe Jeruzalem vanuit de hemel van God 
neerdaalt op aarde.
Het is de dag van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Die gebeurtenis noemt Paulus hier in Efeziërs 1: de dag waarop alles onder één hoofd bijeen 
gebracht zal worden, en dat ene hoofd is Christus. 

Nu als er één zekerheid is die ons in deze onzekere, barre tijden hoop geeft, moed geeft, 
vertrouwen geeft, dan is het deze waarheid uit Gods Woord.

Wat er ook op aarde gebeurt, er komt een dag dat deze aarde nieuw zal zijn en onder het ene 
hoofd van Christus gebracht zal worden. Ja, onder Zijn absolute gezag.
En wat kunnen we naar die dag hunkeren. En wat kan er soms een diep gebed in ons opwellen: 
Maranatha, Heer Jezus kom spoedig… Kom spoedig om alles onder uw hoofd, uw absolute gezag, 
te brengen.



Nu, zul je misschien zeggen; dat vergezicht is prachtig… 
Alles onder één hoofd, Christus, ik geloof het, ik verwacht het!

Maar tegelijk denk je: intussen zitten we wel in deze Coronacrisis… Niet onder één hoofd, maar 
onder één dak; op elkaars lip en het vliegt me behoorlijk aan.

Of - en dat kan ook - we zitten geïsoleerd alleen onder dat ene dak en de 4 muren van 
eenzaamheid vliegen ons aan. 

Nu, temidden van al die druk; zou het zo kunnen zijn dat het vergezicht van het mysterie dat God 
ons geopenbaard heeft… zou het kunnen dat dit vergezicht niet alleen is voor straks, maar ook 
betekenis heeft voor ons hier en nu? Zou het onder één hoofd, ook een positieve, bevrijdende 
invloed kunnen hebben voor onder één dak, Christus?

Als je die vraag aan Paulus zou stellen, zou hij zeggen: absoluut. Sterker nog, dat is precies ook wat 
hij in de rest van de Efezebrief probeert uit te leggen. Want het christelijke geloof is niet alleen, stil 
maar, wacht maar alles wordt nieuw, de hemel en de aarde; nee, Jezus wil ook in het hier en nu 
het grote verschil maken in ons leven.

Het grote verschil dus ook in het hier en nu van het ene dak waaronder we nu bijna 24/7 verkeren 
met alle druk en aanvechtingen van dien.

De hele Efeze-brief geeft ons na hoofdstuk 1 handreikingen hoe in het hier en nu te leven.

Neem de tijd om de hele brief te lezen. Als je zondag begint, ben je vrijdag klaar met de 6 
hoofdstukken. Je zult versteld staan hoe Paulus je hoofdstuk na hoofdstuk bij de hand neemt en je 
heel praktisch handreikingen geeft hoe met jezelf en met elkaar onder één dak te leven onder het 
ene hoofd van Christus!

NB. Een tip: juist nu kan het je helpen om tijdens de overdenking je Bijbel, pen en papier bij de 
hand te hebben om aantekeningen te maken om daarmee in de komende week verder aan de slag
te kunnen gaan.

****
Liederen

Opwekking 607 – Machtige Redder
Opwekking 770 – Ik zal er zijn
Opwekking 124 – Ik bouw op U
Opwekking 785 – Fundament

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. Onder één hoofd, onder één dak… Heeft Christus je bemoedigd en zo ja, hoe en waarin?

5. Wat geeft jou (geloofs)veiligheid en -zekerheid in deze periode?

6. Vooruitlopende op het lezen van Efeziërs 2, waaraan denk jij bij 'wandelen in de door God 
bereide goede werken’, juist nu temidden van de Coronacrisis? 
Zie je mogelijkheden voor jezelf om iets te doen? Of aan iemand iets te vragen...?

7. Als je wat meer tijd hebt om te bidden en erover na te denken: wat ligt er op je hart? Deel je het
met God, kun je het delen met anderen?

8. 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 Efeziërs 1: 17-19, 3:20,21 naar Paulus (in de woorden van Het Boek)

Ik vraag U, de God van onze Here Jezus Christus - de Vader die alle eer verdient - mij/ons wijsheid 
te geven, opdat we helder en duidelijk zullen zien wie Christus is en Hem dóór en dóór zullen 
kennen. Ik bid dat wij innerlijk vol licht zullen zijn, zodat we zullen zien tot welke heerlijke 
toekomst we geroepen zijn. Dan zullen we weten wat een geweldige rijkdom God voor al zijn 
kinderen heeft klaarliggen. 

Doe ons beseffen Heer, hoe ontzaglijk groot de kracht is die werkzaam is in ons die in U geloven, 
ook, ja juist in de crisis waarin we ons bevinden, ook, ja juist onder het ene dak waar we ons 
bevinden. 

Dit bidden we U in de naam van Hem, die blijkens de kracht die in ons werkt bij machte is meer te 
doen dan wij kunnen bidden of beseffen. Hem komt voor altijd en eeuwig alle eer toe in de 
Gemeente door Jezus Christus. Amen! 

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


