
 

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 12 maart 2023  
 
Predikers: n.v.t. 
Titel: Feest van genade 
  
Bijbelgedeeltes die te maken hebben met opdragen, dopen, lidmaatschap:  
Markus 10:13-16, Matteüs 3:13-17, Markus 1:10-11, Lukas 3: 20-21, Handelingen 2: 41-47. 

Bijzonderheden 
Dienst met opdragen, dopen, ledenbevestiging. 
 
******************************************************** 
Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,  
 
Wat is het mooi dat we onze preekserie over de zeven gemeenten mogen concluderen met een 
feest van genade! Net als de vorige keren is dit een dienst vol met geloofsstappen: opdragen, 
dopen en ledenbevestiging. Mogen deze stappen op de kringavond voor ons een stimulans zijn om 
Onze Heer te danken en te bidden voor de kinderen die Hij ons heeft toevertrouwd, voor de 
mensen die zich in de doop aan Hem hebben overgegeven en voor de nieuwe leden die Hij heeft 
toegevoegd. En moge deze stappen een stimulans zijn om door te praten over onze eigen 
geloofsstappen.   
 
Een hartelijke groet van het PddW(+) team  
 
******************************************************** 
MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN  
Kies vóór de kringbijeenkomst welke je daarvan wilt lezen. 
Romeinen 6:1-5, 1 Korintiërs 2:4-5, 1 Korintiërs 3:6-7, Filippenzen 2:1, 3-5, Romeinen 14:19, 
Romeinen 15:2, Romeinen 15:7, Johannes 13:34-35, Efeziërs 4:3-6, Efeziërs 2:19-22.  
 
******************************************************** 
ENKELE OPMERKINGEN  
In de boodschappen aan de zeven gemeenten lazen we meerdere malen een oproep tot bekering, 
waar de mensen in het doopbad dan ook gehoor aan zullen geven. Bijzonder dat veel mensen 
recent tot geloof zijn gekomen (o.a. bij de Alpha Cursus). Ze hebben gehoord wat de Geest ook 
tegen hen te zeggen had en ze hebben geluisterd en handelen ernaar. Wanneer de Geest spreekt, 
dan is dat niet alleen om ons te informeren, maar om ons te transformeren, om ons in beweging te 
zetten. Daarom is het mooi dat de preekserie wordt opgevolgd met mensen die geloofsstappen 
nemen. Dat daagt ons ook uit om niet alleen geïnspireerd te raken door Gods Woord, maar ook om 
het te verbinden aan onze daden in ons dagelijks leven. 
 
Bijzonder om te beseffen dat al die prachtige beloften over overwinning (‘wie overwint…’) in de 
doop ook aan hen toegeschreven worden. Ze krijgen een nieuwe naam, een nieuwe identiteit en 
staan op om te mogen wandelen in een nieuw leven! Of denk bijvoorbeeld aan het beeld van witte 
kleding. In de vroege kerk kregen de mensen die gedoopt werden na hun een doop een wit kleed 
aan. Dat stond symbool voor omkleed worden met Christus, in Hem zijn ze een nieuw mens 
geworden (Efeziërs 4:24). Zo worden onze dopelingen met een grote witte handdoek omkleed op 
het moment dat ze het doopbad uitlopen.  
 



 

Naast dopen zullen kinderen opgedragen worden. Hoe belangrijk zijn de kinderen die ons worden 
toevertrouwd. In de preekserie werden we er meerdere malen bij bepaald dat het gevaar voor de 
kerk niet altijd van buitenaf, maar van binnenuit komt. Wat hebben we een verantwoordelijkheid 
als gemeente om waakzaam te zijn, niet alleen voor onszelf, maar ook voor de volgende generatie. 
Stel je voor dat de vroege kerk niet trouw gebleven was aan het evangelie. Als ze misleid zouden 
zijn en Jezus niet toegewijd zouden zijn gebleven, dan had de kerk zoals we die vandaag kennen 
niet bestaan. We hebben het evangelie ontvangen omdat mensen trouw zijn geweest aan hun 
roeping en zo dragen wij diezelfde verantwoordelijkheid voor de volgende generatie. 
 
Ook zullen mensen lid worden door hun ja-woord te geven aan het gemeenteverbond. Deze 
namen zijn bijgevoegd in de bijlage om daar inspiratie uit te halen. Het is niet per se gebruikelijk 
voor een kerk om een gemeenteverbond te hebben, maar De Meerkerk gelooft dat dit verbond de 
gemeente al heel wat jaren heeft gediend. Het geeft betekenis aan het lidmaatschap dat verder 
gaat dan enkel en alleen een administratieve handeling. Het is een geloofsstap van toewijding aan 
Christus en Zijn gemeente. In de preekserie kwam het beeld langs van de zeven gouden kandelaars 
die stonden voor de zeven gemeenten. En Jezus die zich tussen de zeven kandelaars beweegt, wat 
een teken was van zijn intieme betrokkenheid. Hoewel de wereldwijde kerk in zekere zin één is, 
omdat we Hem allemaal toebehoren, is er in dit beeld geen sprake van maar één kandelaar. Jezus 
erkent al die zeven kerken in Klein-Azië afzonderlijk en Hij levert maatwerk aan hen. 
 
Het getal zeven wordt in de Bijbel vaak gebruikt en symboliseert volheid of volledigheid. In zekere 
zin zijn staan de zeven kandelaren symbool voor alle kerken die Hem toebehoren, dus ook voor De 
Meerkerk. De lokale kerk stelt ons ook in staat om maatwerk te leveren. Denk aan de 59 elkaar-
teksten die we lazen op de gemeenteavond: de geboden uit het Nieuwe Testament waar we 
worden opgeroepen elkaar lief te hebben, elkaar aan te vuren, elkaars lasten te dragen, etc. 
Deze geboden komen tot uiting in de lokale kerk waar we ons leven kunnen delen met elkaar, waar 
we voor elkaar kunnen zorgen en elkaar echt op kunnen bouwen. In het Westen zijn we over het 
algemeen erg individualistisch en zijn we het niet meer gewend om te denken in termen van “wij”. 
Je voegen bij een gemeenschap is in die zin een bijzondere stap, in een tijd en wereld waar de 
meeste mensen zich liever niet meer verbinden aan organisaties en instanties. We willen ons vrij 
voelen en onze opties zoveel mogelijk openhouden. Wat is het daarom prachtig dat er op deze 
zondag mensen zijn die een verbond aan willen gaan, samen met allen die reeds eerder hun ja-
woord gegeven hebben. Toewijding aan Christus en in Hem, aan elkaar.  
 

******************************************************** 
LIEDEREN 
820 – Feest van genade 
Kinder Opwekking 185 – De Here zegent jou 
Doop 
857 – Hoop in leven en in dood 
Genade – Matt Redman 
857 – Hoop in leven en in dood 
855 – U geeft rust 
U maakt ons één 
127 – Wij eren en aanbidden U 
Kinder Opwekking 211 – Onder, boven, voor en achter 

Kinder Opwekking 139 – Hij alleen 
Allerleukste liedje – Make Some Noise Kids 



 

 
********************************************************** 
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. 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 je 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. We zijn deze zondag getuige geweest van ‘3 preken’, waarin mensen geloofsstappen mochten 
zetten. Neem tijd om God te danken en te prijzen voor alle geloofsstappen die gemaakt zijn deze 
zondag en dat Hij Zijn kerk blijft bouwen. 

4. Dopen, Opdragen, Lid worden van de gemeente, allemaal geloofsstappen, maar zeker niet de 
enige. Waaraan denk jij als jou gevraagd wordt naar jouw eigen geloofsstappen? Wat betekenden 
die voor jou toen en in je verdere leven? Zijn er geloofsstappen die je nog wilt zetten? Zijn er 
redenen om zo’n stap nu al te zetten of het nu nog niet te doen? Als je daarover met anderen 
verder wilt nadenken, is dat in de vertrouwelijkheid van de kring natuurlijk een mooie 
gelegenheid. 

5. Stelling: wanneer de Geest spreekt, is dat niet alleen om ons te informeren, maar om ons te 
transformeren, om ons in beweging te zetten. Wie is het eens of oneens met deze stelling? En deel, 
voor degenen die het met de stelling eens zijn, je eigen ervaringen met de inhoud van deze 
stelling.  
 
6. Wanneer je als kring nog niet terug hebt geblikt op de afgelopen preekserie, neem daar dan de 
tijd voor. Wat heeft het je gedaan? Hoe heeft de Geest je aangesproken en wat ga je ermee doen? 
Hoe heeft de preekserie de afgelopen dienst met dopen/opdragen/ledenbevestiging wellicht in 
een ander daglicht gezet? 

7. Kinderen zijn zondag opgedragen aan de Heer. Zij zijn de volgende generatie. In hoeverre voel jij 
je verantwoordelijk om te investeren in/bidden voor de jongere generatie?  

8. Mensen worden lid van de gemeente en wijden zich op die manier toe aan onze lokale kerk. In 
hoeverre voelen wij ons verbonden met andere gemeenteleden? Wat kunnen we doen om die 
verbondenheid nog meer uiting te geven?  

9. Mensen worden gedoopt en dat is een groot feest! Hoe kunnen we als gemeente/kring helpen 
om ervoor te zorgen dat de dopelingen op weg geholpen worden in hun navolging van Jezus, niet 



 

alleen het dopen, maar ook het “leren onderhouden wat Ik jullie geboden heb” uit Matteüs 28:19-
20?  

**************************************************** 
GEBEDSSUGGESTIE 
Dank U, Heer, dat U ons heeft aangeraakt met Uw liefde en ons daarmee ook in beweging wilt 
zeggen. De liefde van Christus is wat ons drijft! We danken U voor elke geloofsstap die genomen is 
in onze gemeente, de kinderen die U ons heeft toevertrouwd, de mensen die zich in de doop 
hebben overgegeven aan U en de nieuwe leden die U heeft toegevoegd. Dank U wel dat U ons als 
gemeenschap aan elkaar gegeven hebt, dat we elkaar mogen liefhebben zoals U ons heeft 
liefgehad. Help ons in die heilige taak en leid ons op de weg die U met ons wilt gaan. Zo volgen we 
U samen na, de ene geloofsstap na de andere. We prijzen Uw grote naam, halleluja, amen! 
 
**************************************************** 
 
 
 


