
Preek door de week+ Zondag 2 juli 2017

Prediker: Henk Binnendijk
Titel: Het Meesterwerk van God
Bijbellezing: Openbaring 4:1,2 en 6,7 (NBG51)

1 Na deze dingen zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel; en de eerste 
stem, die ik gehoord had, alsof een bazuin met mij sprak, zeide: Klim hierheen op en 
ik zal u tonen, wat na dezen geschieden moet.2 Terstond kwam ik in vervoering des 
geestes en zie, er stond een troon in de hemel en iemand was op die troon gezeten.

6 En voor de troon was als een glazen zee, kristal gelijk. En midden in de troon en 
rondom de troon waren vier dieren, vol ogen van voren en van achteren. 7 En het 
eerste dier was een leeuw gelijk, en het tweede dier een rund gelijk, en het derde 
dier had een gelaat als van een mens, en het vierde dier was een vliegende arend 
gelijk.  

Aanvullende bijbelteksten 

Daarna keek ik omhoog. En ik zag in de hemel een deur openstaan. Weer hoorde ik 
de stem die klonk als een trompet. De stem zei: “Kom naar boven, dan laat ik je zien 
wat er vanaf nu zal gebeuren.” (Openbaring 4:1, NBV). 

Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon, de 
wezens en de oudsten; het waren er oneindig veel, tienduizend maal 
tienduizenden, duizend maal duizenden. Met luide stem riepen ze: “Het lam dat
geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe, en alle kracht, eer, lof en 
dank.” Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en 
iedereen hoorde ik zeggen: “Aan Hem die op de troon zit en aan het Lam komen
de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid.” De vier wezens 
antwoordden: “Amen” en de oudsten wierpen zich in aanbidding neer. 
(Openbaring 5:11-14)

3. Ik dank mijn God, zo dikwijls ik uwer gedenk; 
6 Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is 
begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.
9 En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht 
en alle fijngevoeligheid, 10 om te onderscheiden, waarop het aankomt. Dan zult gij 
rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, 11 vervuld van de vrucht van 
gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot eer en prijs van God. (Filippenzen 1: 
3, 6, 9-11, NBG51)



1 “Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 2. Iedere rank aan 
Mij die geen vrucht draagt snijdt Hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt 
snoeit Hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. 3 Jullie zijn al rein door alles wat 
Ik tegen jullie gezegd heb. 4 Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie. Een rank die niet 
aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen 
vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven. 5 Ik ben de wijnstok en jullie zijn de 
ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar 
zonder Mij kun je niets doen. (Johannes 15:1-5 NBV)

“Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en 
dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten 
mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je 
schat is, daar zal ook je hart zijn.” (Matteüs 6:20,21)

**** 
Liederen:  

Heilig, heilig, heilig (Opwekking 236)

Heilig, heilig, heilig, Here God almachtig 
vroeg in de morgen wordt U mijn zang gewijd 
Heilig, heilig, heilig, liefdevol en machtig, 
drieënig God, die één in wezen zijt 

Heilig, heilig, heilig, Gij blijft ons verborgen, 
wijl' voor zondig' ogen uw glans verdwijnt in nacht 
Gij alleen zijt heilig, geen is uws gelijke, 
volmaakt in liefde, heiligheid en macht! 

Heilig, heilig, heilig! Here God almachtig, 
heel de schepping prijst U in aard' en hemel wijd 
Gij alleen zijt heilig, liefdevol en machtig, 
drieënig God, die één in wezen zijt 

*** 
Ik zag en hoorde een stem (Opwekking 208)

En ik zag en hoorde een stem 
van vele, vele engelen rondom de troon, 
en de dieren en de oudsten, 
en 't getal van hen was tienduizend maal tienduizend 
en duizenden duizenden 
zeggende met luider stem: 



Lof en eer, en heerlijkheid en de kracht zij aan Hem, 
die zit op de troon en zij aan het Lam voor eeuwig en eeuwig 
Waardig is het Lam, dat is geslacht. 

***** 
Heer, ik kom tot U (Opwekking 488)

Heer, ik kom tot U
Neem mijn hart verander mij
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U 

Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde 

Refrein: 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, 
gedragen door Uw Geest en de kracht van Uw liefde. 

Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien
En Uw liefde voelen diep in mij en Heer leer mij Uw wil, 
zodat ik U steeds dienen kan. En elke dag mag leven
Door de kracht van Uw liefde 

(Refrein) 2 x 
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde 

**** 
Dank U voor het kruis, Heer (Opwekking 615)

Dank U voor het kruis Heer,
Dank U dat U stierf voor mij.
U droeg al mijn schuld mijn pijn;
nu ben ik rein;
Uw liefde wast mij schoon.

Dank U voor offer;
vastgenageld aan het kruis .
Liefdevol vergeeft U mij,
U leeft in mij
En omarmt mij als Uw zoon



Refrein:
Waardig is het Lam
zittend op de troon.
Zegenvierend voor altijd 
draagt U de hoogste kroon.

Hoog verheven Heer
Jezus, zoon van God.
De hemel gaf ons haar grootste schat.
Waardig is het Lam
Waardig is het Lam 

**** 
God en God alleen

God en God alleen, 
Hij is de bron van alles om ons heen 
Elke kleur en elke vorm, 
de stilte en de storm '
t Is God en God alleen 

God en God alleen, 
onthult ons alles dat verborgen scheen 
En wat een mens ook denken kan, '
t verandert nooit zijn plan 
't Is God en God alleen 

Refrein: 
God en God alleen 
Een God zo groot als Hij is er niet een 
Dat al wat adem heeft 
aan Hem de glorie geeft 
Aan God en God alleen 

God en God alleen, 
Hij is ons Huis door alle eeuwen heen 
Een verfrissende fontein, 
een eeuwig samenzijn 
met God en God alleen 

refrein

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



De boodschap van Henk bracht ons bij Gods Troon en deed ons stilstaan bij het 
Meesterwerk van God: de troon vullen met mensen in wie Jezus Christus woont en 
die Hem verheerlijken. God is bezig Jezus' karakter en eigenschappen uit te werken 
in mensen. Hij verlangt ernaar om ons zo dicht mogelijk bij Hem te hebben. 

Bijzonder dat Henk het aangedurfd heeft om een boek te schrijven over het 
Bijbelboek Openbaringen en ons daar de vrucht van wilde meegeven op deze zondag
in De Meerkerk.

Zonder zich te wagen aan een bepaalde uitgesproken uitleg van moeilijke gedeelten, 
heeft Henk de boodschap die Johannes ontving als openbaring dicht bij het hart van 
een ieder van ons mogen brengen. Het mag een bemoediging en aanmoediging zijn 
voor ons allen, maar in het bijzonder voor velen die Openbaringen een niet 
makkelijk te begrijpen Bijbelboek vinden. Hoe goed om door Henks uitleg deze 
morgen vol ontzag aan de voeten van Jezus gebracht te zijn.

Een samenvatting van de preek anders dan hier boven zou de boodschap te kort 
doen.

Mocht je de preek gemist hebben, bekijk deze dan eerst op www.meerkerk.nl voor 
je naar je huiskring gaat, zodat je uit de eerste hand samen met je kringleden kan 
delen in de boodschap die de Heer in ons midden als Meerkerk heeft neergelegd.

*********************************************
Neem tijd om - in stilte - naar boven te halen wat jou in de dienst heeft geraakt en 
hoe God daarin tot je heeft gesproken. Mocht je tijdens de dienst aantekeningen 
hebben gemaakt, neem ze erbij.
 
Vragen om met elkaar te delen in de huiskring: 

1. Henk benadrukte hoe belangrijk het is dat ook wij, net als Johannes, ervaren: 'ik 
zag en hoorde een stem.' (Openbaring 4:1) In de Preek door de Week+ is de eerste 
vraag altijd: 'Wat heeft je geraakt in de dienst en hoe heeft God daarin tot je 
gesproken?' Het is precies wat Henk ons meegaf: Wat heb jij gezien en gehoord van 
God/Jezus in de dienst van deze zondag ?

2. Jezus zegt in Johannes 15:5 “Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken.” In zekere 
zin is Jezus dus pas 'compleet' in en door ons. Zijn werk in en door ons is Gods 
Meesterwerk. Vraag: Hoe blijf jij in de Wijnstok om de vrucht van Gods Meesterwerk
in je te zien groeien? Geef praktische voorbeelden. 

http://www.meerkerk.nl/


3. Johannes zag in de hemel een troon en Iemand die daar op zat. Wat een 
geruststelling dat wat er ook gebeurt, God op de troon zit! Hij regeert, het loopt 
Hem niet uit de hand. Hij gaat door met wat Hij voor ogen heeft. Henk benadrukte 
dat onze geloofsweg een gaan is met de voeten op de aarde en met je hart in de 
hemel. Vraag: hoe werkt dat in jouw leven?

4. Henk gaf uitleg over de vier wezens (aangeduid als dieren). Bij het rund 
benadrukte hij de bereidheid ons – als een offer – aan God toe te wijden. Henk 
gebruikte daarbij het voorbeeld van iemand die naar 'de beste kapper van 
Nederland' ging, maar iedere keer dat de kapper wilde beginnen 'even wegliep'. 
Ondanks dat het de beste kapper van Nederland was, kon hij zijn werk niet doen...
Wil jij je overgeven aan Jezus, die het beste Meesterwerk aan jou wil doen? 
Wat zijn daarbij voor jou valkuilen?

5. In welke eigenschappen van de vier dieren herken jij jezelf? Waar kan Jezus zijn 
Meesterwerk doen om je verder te doen groeien? 

**************************
Gebed
Here God, dank U voor uw Meesterlijke Meesterwerk! Hoe bijzonder dat U - 
ondanks alles - door bent gegaan en doorgaat om dat Meesterwerk te voltooien: wij 
zo dicht mogelijk bij U. Moge uw heilige Geest ons inspireren en kracht geven te 
leven met onze voeten op de aarde en ons hart in de hemel. 

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


