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GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN  

Preek 
Preek over Filippenzen (Diverse passages uit de brief aan de Filippenzen komen in de preek terug) 

Werken in de kerk en vreugde worden regelmatig aan elkaar verbonden. Zeker ook in de brief aan de 

Filippenzen. Wat zijn de bronnen van vreugde die daarin te vinden zijn? Allereerst is het een bron van 

vreugde als de gemeente bijdraagt aan de verspreiding van het evangelie (1,5). Een tweede bron van 

vreugde is het kiezen voor de gezindheid van Jezus Christus (2,5). En juist die twee bronnen van vreugde 

hebben een verbinding met lijden. Want het evangelie verspreiden en de gezindheid van Christus aannemen 

is zomaar kiezen voor lijden. Maar daarmee verdwijnt de vreugde niet. Een derde bron van vreugde is 

eensgezinde samenwerking. En de belangrijkste bron van vreugde is de Heer zelf. Laat de Heer uw vreugde 

blijven!  

Besprekingsvragen   
1. Ervaar jij actief zijn in Koninkrijk en kerk als iets vreugdevols? Waarom wel/niet?  

2. Er worden 4 bronnen van vreugde in de preek genoemd. Herken je ze? Welke meer? Welke minder?  

3. Ga eens op zoek (online of offline) naar mensen die lijden voor het evangelie en probeer te 

ontdekken of zij net als Paulus daarin vreugde kunnen ervaren. Tip: lees bijvoorbeeld eens verhalen 

uit het boek ‘het dwaze van God’ van Nik Ripken. 

4. Eensgezinde samenwerking is ook een bron van vreugde. Doe jij nog volop mee met Gods werk? En 

ervaar je de vreugde van samenwerking?  

5. Kijk de clip ‘Joy’ van For King and Country – en doe dat met aandacht, want in woorden en beelden 

wordt het evangelie met je gedeeld, vooral als de bron van vreugde vernietigd wordt. Let it move 

you!  

 

Teksten om te lezen 
Vreugde in de Heer. Een paar andere Bijbelgedeelten die daar ook over spreken. 

Psalm 32  

Psalm 85 

Psalm 97 

Jesaja 61 

Habakuk 3,16-19 

 



Voor de kinderen 

BLIJ ZIJN 
 
Een ander woord voor blij zijn is: vreugde. Een blij gevoel hebben.  
Waar word jij blij van?  
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
Kijk eens naar vanmorgen in de kerk. Er wordt een kindje gedoopt, wat een vreugde! Ouderlingen 
en diakenen zeggen ‘ja’ tegen God. Zij zullen voor de mensen in de kerk zorgen, zodat alles goed 
geregeld is en niemand iets te kort komt. Wat een vreugde!  
 
Welke woorden passen volgens jou bij vreugde. Kleur het rondje voor het woord 
0   blijdschap  o   genoegen   o   nieuws  o   genoegen 
0   feest  o   voldoening   o   indruk  o   behagen 
0   plezier  o   nootzaak   o   profeet  0   weerzien 
 
 
Maar die vreugde komt niet zomaar. Daar moeten we met elkaar wel wat voor doen. 
 
Bijvoorbeeld dat we met elkaar meedoen om het woord van God aan iedereen te vertellen. De 
oude opa’s en oma’s, maar ook de jonge kinderen. 
Waarom heeft God ook jou nodig? 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Door Jezelf aan God te geven, elke dag opnieuw. 
Hoe kun jij je aan God geven? 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Door het samen te doen. 
Hoe kunnen we dingen in de kerk samen doen? Geef eens een voorbeeld. 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

 
Weet je waar God vreugde van krijgt. 
Lees Lucas 3 vers 22.  
Wat staat er in de laatste zin van dat vers? Wie bedoelt God 
als Hij dit zegt?   
 
_______________________________________________ 
 

IK WORD HEEL BLIJ VAN JOU!  
Tegen wie wil je dat vandaag zeggen? _____________________________________________  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


