
Preek door de Week+ 

Een handreiking voor het gemeenschapsleven als huiskring, gebaseerd op de 
zondagse dienst. 

Behalve in de huiskringen is de PddW+ ook geschikt voor momenten waarop je je 
geloof wilt delen met anderen buiten je huiskring. Bijvoorbeeld met je partner of 
kinderen, met je vrienden, in je bedieningsteam in de kerk of met een aantal 
collega’s op je werk. 

Zondag 24 september 2017

Prediker: Henk Binnendijk

Titel:  Doen wat je niet kunt…

Bijbellezing: Openbaring 3:7,8, 10,12 (Statenvertaling)

En schrijf aan de engel van de Gemeente, die in Filadelfia is: Dit zegt de Heilige, de 
Waarachtige, die den sleutel van David heeft, die opent, en  niemand sluit, en Hij 
sluit, en niemand opent: Ik weet uw werken; zie, Ik heb een geopende deur voor u 
gegeven, en niemand kan die sluiten; want u hebt kleine kracht, en u hebt mijn 
woord bewaard, en hebt mijn Naam niet verloochend.

Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren.  

Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken, en hij zal 
daaruit niet meer weggaan; en Ik zal de Naam van mijn God op hem schrijven, en de 
naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel.

Een paar opmerkingen

De boodschap van deze zondag sluit op een bijzondere manier aan bij die van onze 
startzondag de week daarvoor: 

Hij moet wassen, ik moet minder worden (NBG51) 
Hij moet groter worden en ik kleiner (NBV)

Henk koos voor de Statenvertaling omdat in deze vertaling een geheim naar voren 
komt dat in andere vertalingen niet zichtbaar is: het geheim van kleine kracht. 

Kleine kracht is in de Bijbel een groot geheim. 
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Op de vraag wie de grootste in Zijn Koninkrijk is, roept Jezus een kind en zegt: Wie 
zichzelf gering zal achten als dit kind, die is de grootste in het Koninkrijk der 
hemelen. (Mattheüs 18: 2,4)

Lees hieronder de voorbeelden van leiders in het Oude en Nieuwe Testament, die 
pas vanuit hun kleine kracht bruikbaar waren in Gods Koninkrijk.

Aanvullende bijbellezingen 

Mozes: 
Eerst een mens met grote kracht: Machtig in woorden en werken (Handelingen 7:22)
Moest worden tot een mens met kleine kracht: Wie ben ik. Zend toch iemand anders
(Exodus 3:11; 4:13)

Gideon: 
Hij rekruteerde een leger van 32.000 man met grote kracht.
God bracht het terug tot een kleine kracht van 300 man (Richteren 7:2-6)

Petrus:
Hij toonde zich groot: Al zouden allen aanstoot aan U nemen, ik nooit! (Mattheüs 
26:33)
Door Jezus driemaal te verloochenen werd hij klein en voelde zich onwaardig. Pas 
toen kon Jezus hem gebruiken in Zijn dienst (Johannes 21:15-19).

Paulus:
Hij kampt met ziekte en vraagt de Heer hem driemaal te genezen.
God antwoordt hem: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst 
ten volle in zwakheid (2 Korinthe 12:9).

Dit principe ziet Paulus ook op reis als zijn ziekte hem - anders dan gepland -  brengt 
bij de Galaten: Jullie weten dat ik aan jullie de eerste keer het evangelie heb 
verkondigd toen ik ziek geworden was (Galaten 4:12). 

Dit principe: 'niet ondanks kleine kracht, maar dankzij kleine kracht' doet Paulus 
zeggen: Daarom heb ik een welbehagen (schep ik vreugde) in zwakheden, want als ik
zwak ben, dan ben ik machtig (2 Korinthe 12:10).

Dit principe doet Paulus ook getuigen: Ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht 
geeft (Filippenzen 4:13).

2



Liederen

Bewerk ons hart (Opwekking 755)

Bewerk ons hart, o God, Maak het goede grond.
Help ons te ontvangen wat U spreekt tot ons.
Plant Uw Woord diep in ons hart; geef het rijke vrucht.
Leid ons in Uw waarheid, Heer; geef dat twijfel vlucht.

Laat ons zien; laat ons Christus zien.
Laat Uw glorie ons beschijnen
als Uw Woord gepredikt wordt.
En laat ieder hart belijden: Hij is Heer!

Uw Woord is levend licht voor ons verduisterd hart;
draagt ons door verleiding heen, wijst ons steeds Uw pad.
Uw Woord is brood voor onze ziel, vrijheid voor de slaaf;
geeft ons wijsheid, voedt ons op. Heer, spreek tot ons vandaag

Jezus alleen (Opwekking 575)

Jezus alleen, ik bouw op Hem, Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. 
Door stormen heen hoor ik zijn stem, dwars door het duister van de nacht.

Zijn woord van liefde dat mij sust, verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!
Mijn vaste grond, mijn fundament; dankzij zijn liefde leef ik nu.

Jezus alleen werd mens als wij; klein als een kind, in kwetsbaarheid. 
Oneindig veel hield Hij van mij, leed om mijn ongerechtigheid.
 
En door zijn offer werd ik vrij, Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij, 
ontnam de dood zijn heerschappij; dankzij zijn sterven leef ik nu.
 
Daar in het graf, in dood gehuld, leek al zijn macht tenietgedaan. 
Maar, o die dag, dat werd vervuld: Jezus, de Heer is opgestaan!
 
Sinds Hij verrees in heerlijkheid, ben ik van vloek en schuld bevrijd. 
Ik leef in Hem en Hij in mij; dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.
Hij is de rots waarop ik sta;
de vaste grond voor mijn bestaan,
de vaste grond voor mijn bestaan.

3



 
Geen levensangst, geen stervensnood; dat is de kracht, waar ik in sta. 
Van eerste stap tot aan de dood. leidt Hij de weg waarop ik ga.
Geen duivels plan of aards bestaan, kan mij ooit roven uit zijn hand. 
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam; in die verwachting houd ik stand.

Ik bouw op U (Opwekking 124)

Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser
niet eenzaam ga ik op de vijand aan
sterk in uw kracht gerust in uw bescherming
ik bouw op U en ga in uwe naam

Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen
en telkens meer moet ik uw kracht verstaan
toch rijst in mij een lied van overwinning
ik bouw op U en ga in uwe naam

Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser
Gij voert de strijd, de huld' is u gewijd
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan
in rust met u die mij hebt voortgeleid 

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

Mocht je de preek en het getuigenis in de dienst gemist hebben, bekijk deze dan 
eerst op onze vernieuwde website 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. Wissel uit waar de preek over ging en wat jou daarin met name aansprak.  

2. In dat wat je aansprak, heb je daarin ervaren dat de Heer tot je sprak? En zo ja, 
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hoe zou je Zijn woord aan jou kunnen samenvatten? 

3. Kleine kracht en Gods grote kracht in onze zwakheid… Kun je een voorbeeld uit je 
eigen leven geven waar dit principe zichtbaar werd? Kun je ook een voorbeeld geven
waar het omgekeerde werkte: waar je in eigen kracht groot dacht te zijn maar op je 
snufferd ging? Hoe hebben die twee ervaringen je verder gevormd in je geloofsleven
en je dienen van God?

4. We zongen in de dienst 'Ik bouw op U' (Opwekking 124). Het is een van Henks 
geliefde liederen omdat hij zich zo kan identificeren met de woorden uit het tweede 
couplet: Gelovend ga ik eigen zwakheid voelend. 

Mozes, Gideon, Petrus en Paulus kenden die zwakheid.  Gelovend gingen ze… Ze 
zetten de stappen die God van hen vroeg. Ze bouwden op God, vertrouwend dat Hij 
het zou maken. Waar vraagt God jou gelovend te gaan en stappen te zetten? Hoe 
kan de huiskring je daar bij helpen?

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

Gebed 

Neem tijd om in eigen woorden te bidden. 

Bid en dank bijvoorbeeld met de woorden van de Schrift: 

Dank U, Heer, dat ook wij vreugde mogen scheppen in zwakheden, want als we zwak
zijn, zijn we sterk. Gelovend mogen we gaan, onze eigen zwakheid voelend. We 
vermogen alle dingen in U die ons kracht geeft. 
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