PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 27 juni 2021
Prediker: Patrick van der Laan
Titel: De gemeente is een WIJ-ding
Bijbel: Handelingen 2:42-47 (NBV)
42 Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap,
braken het brood en wijdden zich aan het gebed. 43 De vele tekenen en wonderen die de apostelen
verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. 44 Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen
en hadden alles gemeenschappelijk. 45 Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de
opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. 46 Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind
samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest
van eenvoud en vol vreugde. 47 Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer
breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.
Bijzonderheden:
De laatste preek in de prekenserie ‘Feest van de navolging’.
Na onderricht, gemeenschap, het breken van het brood en gebed stonden we deze zondag stil bij
misschien wel het belangrijke kenmerk: ze bleven TROUW.
**********************************************************
Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,
Het einde van de prekenserie deze zondag. Enn mooi moment om te reflecteren op de afgelopen
zondagen en de verschillende elementen die we besproken hebben.
Hier kan je ook nog één van de reclames zien die getoond werd:
https://www.youtube.com/watch?v=GfyScisVODI
Een heel gezegende kringbijeenkomst toegewenst.
Een hartelijke zegengroet van het PddW+ team.
********************************************************
MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN Kies vóór de kringbijeenkomst welke je wilt lezen
Romeinen 15:5-6, 1 Korintiërs 1:10-13, 1 Korintiërs 3:5-7, 2 Korintiërs 11:1-6, Matteüs 12:25,
Johannes 13:35, Handelingen 4:32-35, Hebreeën 10:23-25, Jesaja 33:6
********************************************************
ENKELE OPMERKINGEN
‘De gemeente is een WIJ-ding’ heeft een dubbele betekenis. Het gaat om wat WIJ samen hebben,
als familieband met de sterkste bloedband die er is: het bloed van Jezus.
Dat maakt dat het gaat om het collectief van een gemeente: WIJ, samen, vormen met elkaar het
lichaam van Christus.
De andere betekenis is WIJDING, zegen, toewijding, heiliging. De eerste gemeente bestond uit
mensen die toegewijd waren, trouw, ze hadden alles voor elkaar over. Ze vormden echt een familie
met elkaar. En net als het ‘samen eten met elkaar’ zijn we dit ook steeds meer verloren in deze tijd
van individualisering.

Patrick noemde Trouw als belangrijkste kenmerk van de eerste gemeente. Hun trouw aan de
gemeente (in onderricht, het vormen van een gemeenschap, het breken van het brood en het zich
wijden aan het gebed) maakte de gemeente enorm krachtig.
Trouw blijkt uit wat je DOET en niet uit wat je ZEGT.
We kunnen allemaal wel eens een preek luisteren, ons voegen bij een gemeenschap, heilig
Avondmaal vieren en bidden, maar uit je trouw blijkt HOEVEEL WAARDE je er aan hecht.
Meerkerk2.0 is een WIJ-ding… samen optrekken, de kerkdeuren open, de koffie/thee klaar.
‘Gewoon’ er ZIJN. Het klinkt simpel, maar wat een krachtige gemeenschap zal dat gaan vormen.
Toegewijd aan Christus en elkaar.
**********************************************************
LIEDEREN
708 – Hoe groot is Uw trouw
767 – Familie
505 – Vader van de schepping
Ga nu heen in vrede
**********************************************************
GESPREKSVRAGEN
Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk welke je kunt
gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen
zijn.
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?
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?
2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van 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).
3. Patrick noemde trouw als belangrijkste kenmerk van en aan de eerste gemeente. Vind jij dat ook
een kenmerk van onze gemeente en vind jij dat jij trouw (genoeg) bent aan onze gemeente?
4. Patrick noemde de stelling: trouw blijkt uit wat je DOET en niet uit wat je ZEGT. Ben je het daar
mee eens? Waarom wel/niet?

5. We willen in september vragen om een re-commitment aan de kerk. De Meerkerk kan alleen
een WIJ-ding worden als iedereen die zich deel voelt van De Meerkerk ook daadwerkelijk

beschikbaar is om samen hieraan te bouwen. Voordat je JA/NEE uitspreekt willen we vragen om
ervoor te bidden, om Gods Aangezicht hierin te zoeken en je vooral door Hem te laten leiden.
6. Het boek dat we als staf momenteel lezen is van Francis Chan: Brieven aan de kerk. Mocht jij
behoefte hebben om dit boek te lezen, maar het lukt financieel niet om dit boek aan te schaffen,
laat het dan weten, dan geven we jou graag dit boek cadeau! Stuur dan een mail naar
diaconie@meerkerk.nl en dan regelen wij het.
7. Een exercitie vanuit het boek om als kring te doen:
Stel je eens voor dat je belandt op een onbewoond eiland met niets anders dan een exemplaar van
de Bijbel. Je hebt totaal geen ervaring met het christendom en alles wat je van de kerk weet komt
door het lezen van de Bijbel. Wat zou dan jouw voorstelling zijn van de kerk? Sluit nu twee minuten
je ogen en probeer je dat voor te stellen. Denk daarna aan je huidige ervaring met de kerk. Lijkt
het ook maar iets op je eerste voorstelling van de kerk? En kunnen we daar mee leven?
**********************************************************
GEBEDSSUGGESTIE
Heer, U bouwt Uw kerk, vergeef ons waar wij in de veronderstelling zijn/waren dit zelf beter te
kunnen. Maak ons ondergeschikt aan Uw wil en leer ons deze te zien én gezamenlijk als
gemeenschap deze weg te bewandelen.
Amen.
**********************************************************

