
PREEK DOOR DE WEEK

Open mijn ogen, Heer 
Efeze 1:18 (WV2012)

13de jaargang, nr. 2 week 4
22 januari – 27 januari 2018

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV,SV1637/Efeziers-1,18


maandag 22 januari 2018

Open mijn ogen, Heer

Gelooft u in de Zoon van God?

Jezus liep verder en zag een man die al sedert zijn geboorte blind was. Zijn discipelen vroegen: 
"Meester, heeft deze man zelf gezondigd of is hij blind geboren doordat zijn ouders gezondigd 
hebben?” “Nee," antwoordde Jezus. "hij heeft geen zonde gedaan en zijn ouders ook niet, maar
door hem van zijn blindheid te genezen, toont God zijn macht.” (Johannes 9:1-4, Het Boek)

Het is voor velen een bekend verhaal: Jezus geneest een blindgeboren man (Johannes 9: 1-41). 
Zijn ogen worden letterlijk door Jezus geopend. 

Veel mensen kenden deze man omdat hij dagelijkse bedelde om in zijn levensonderhoud te 
voorzien. Op een dag komt Jezus voorbij en geneest hem. Hij spuugt op de grond en maakte 
wat modder van stof en speeksel. Dat deed Hij op de ogen van de blinde man en zei dat hij zich 
moest gaan wassen in de vijver van Siloam. De man deed wat Jezus had gezegd en toen hij 
terugkwam kon hij zien. 

Bijzonder aan dit verhaal is natuurlijk het wonder dat Jezus doet; hij geneest de man en hij kan 
weer zien. Jezus opent letterlijk de ogen van deze man. Maar het verhaal gaat verder. De 
blindgeboren man kent Jezus niet. Hij weet wat Hij heeft gedaan, maar weet niet wie Hij is. Hij 
is een profeet, denkt de man. 

En daarom zoekt Jezus hem opnieuw op: Hij vraagt aan hem: “Gelooft u in de Zoon van God?” 
De man antwoordde: “Ik weet niet wie dat is, Here. Anders zou ik in Hem geloven. “Ik ben het”, 
antwoordde Jezus. “Ja Here, zei de man, ik geloof in U” en hij knielde voor Jezus neer (Johannes 
9: 3-36, Het Boek). Hier gebeurt een tweede wonder. Jezus geneest de man ook van zijn 
geestelijke blindheid!

Wat mij treft in dit verhaal is dat Jezus de blindgeboren man opnieuw opzoekt. Hij opent niet 
alleen letterlijk zijn ogen, Hij opent ook de ogen van zijn hart. Hij komt de blinde man opnieuw 
tegemoet.

Soms kan je ‘blind’ zijn voor de mensen of de gebeurtenissen om je heen. Je ziet of hoort wel 
van de dingen die om je heen gebeuren, maar het raakt je eigenlijk niet. Je bent druk met je 
eigen bezigheden en hebt letterlijk weinig oog voor de ander. Weet dan dat Jezus je tegemoet 
komt! Hij zoekt je op. Hij klopt aan je deur. Hij roept je met zijn zachte stem. 

Om over na te denken
Ken jij situaties waarin je soms ‘geestelijk blind’ kan zijn? 
Jezus stelt je (maar) één vraag: Geloof je in de Zoon van God? 

Gebed
Heer, ik wil horen, uw zachte stem. Laat andere stemmen in mij zwijgen. 
Open mijn ogen Heer, opdat ik het Licht van uw aangezicht zal zien. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-9,1-4


 dinsdag 23 januari 2018

Open mijn ogen, Heer

Geloofsgetuigen

Wat is geloof? Het is de absolute zekerheid dat onze hoop ook werkelijkheid wordt en het is het 
bewijs van dingen die wij niet kunnen zien.
Al deze mensen zijn in het vertrouwen op God gestorven, zonder te krijgen wat hun beloofd 
was. Zij hebben het alleen uit de verte gezien en waren blij. (Hebreeën 11:1,13, Het Boek)

Er wordt in de brief aan de Hebreeën geschreven over veel verschillende mensen die met de 
ogen van het geloof durfden te kijken. Zij keken naar iets dat in de toekomst lag. Lees 
Hoofdstuk 11 maar. Het is een indrukwekkende opsomming van de geloofshelden uit de 
Bijbelse geschiedenis: verschillende namen en verschillende levensverhalen. Maar er komen 
wel bepaalde kenmerken in de verhalen terug. Eén daarvan is het lijden, de weerstand, de 
tegenslag. Deze geloofsgetuigen hebben allemaal ingrijpende ervaringen opgedaan met God. 
Maar juist in die strijd hielden ze vast aan Gods beloften en durfden te vertrouwen op een 
hoopvolle toekomst. Ook al hebben zij maar een glimp gezien van Gods aanwezigheid, zoals de 
schrijver van de Hebreeënbrief zegt, ze hielden zich vast aan de hoop op God.

Het waren mensen zoals jij en ik. Met fouten, zwakheden en tekortkomingen. Maar ze hielden 
hun oog gericht op God. Ze verwachtten het van hem. Ze volgden Hem, luisterden naar Hem, 
wandelden met Hem. En ze waren blij omdat ze wisten waar ze naar onderweg waren. 

Hoe staat het met ons? Met welke ogen kijken wij? Zijn wij ook een geloofsgetuige? Getuige 
zijn draait om de hoop die in ons leeft. Dat is veel ruimer dan datgene wat we met ons verstand
geloven. Het gaat om datgene wat ons beweegt, datgene waar we naar uitzien, datgene waar 
we soms ook mee worstelen. Geloof is zoveel meer dan iets weten met je hoofd. Geloof moet 
leven. De levensverhalen van gelovigen spreken ons aan, omdat we zien hoe in hun moeilijke 
omstandigheden geloof en hoop naar boven komen. Hoe God daarin zichtbaar wordt als de 
God die redt. 

Vraag God om je ogen te openen als je het zicht op zijn heerlijkheid en redding en de hoop 
bent kwijtgeraakt. Lees levensgeschiedenissen van mensen die door hun leven heen de kracht 
van God zichtbaar gemaakt hebben. Het zijn mijn lievelingsboeken! Omdat het mijn geloof 
opbouwt. Geloof in een God die wonderen doet. En wil doen. Ook door onze levens heen. 
  
Gebed
Heer, dank U wel dat U onze ogen wilt openen voor de zekerheid van de hoop die er is in U. 
Leer ons te leven en te handelen vanuit die hoop, zodat ons leven ook een getuigenis wordt 
voor de mensen om ons heen. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Hebreeen-11


woensdag 24 januari 2018

Open mijn ogen, Heer

Je gaat het pas zien als je het door hebt

Twee van de leerlingen gingen juist op die dag naar het dorp Emmaüs. Dat ligt op 60 stadiën 
(18 km) van Jeruzalem. Onderweg spraken ze met elkaar over alles wat er was gebeurd. Terwijl 
ze daar zo over liepen te praten, kwam Jezus Zelf bij hen. Hij liep met hen mee. Maar het was 
net alsof er iets met hun ogen was, want ze herkenden Hem niet. (Lucas 24:1-16, BasisBijbel)

Boven dit stukje staat een bekende uitspraak van Johan Cruijff. Hij was niet alleen befaamd om 
zijn magnifieke manier van voetballen, maar ook om zijn bijzondere logica. Ik moest aan deze 
uitspraak denken toen ik bovenstaande verzen uit het Lucas Evangelie las.

Twee leerlingen van Jezus lopen op de zondag, nadat Jezus gestorven is, naar het dorp 
Emmaüs. Onderweg komen ze iemand tegen met wie ze uitgebreid praten over wat er de 
afgelopen dagen gebeurd is. Ze hebben niet door dat het Jezus is. Tot het volgende moment:

Toen Hij met hen aan tafel zat, nam Hij het brood, zegende het, brak het in stukken en deelde 
het aan hen uit. Toen was het alsof hun ogen open gingen en ze herkenden Hem. Op dat 
moment verdween Hij zomaar. En ze zeiden tegen elkaar: "Het was ook net alsof ons hart in 
brand stond toen Hij onderweg met ons praatte en ons uitlegde wat er in de Boeken staat!" 
(Lucas 24:30-32, BasisBijbel)

Als ik over dit gedeelte nadenk, dan vraag ik me af of ik de aanwezigheid van Jezus wel altijd 
opmerk. Niet zijn lichamelijke aanwezigheid, zoals bij de twee leerlingen. Maar zie ik Hem wel 
in Zijn schepping, in de natuur? Zie ik Hem in mensen om mij heen? Zie ik Hem wanneer ik in 
de Bijbel lees? Kennelijk kan Hij heel dichtbij zijn, zonder dat je het door hebt. 

De Deense filosoof Kierkegaard zei eens: "Het leven wordt vooruit geleefd en achteruit 
begrepen." Dat gold zeker voor de twee leerlingen van Jezus. Pas nadat ze Jezus herkend 
hadden, merkten ze op hoe hun hart in brand stond tijdens het gesprek met die toen nog 
onbekende man.

Soms herkennen wij Jezus misschien ook pas achteraf. Maar een volgende keer herkennen we 
Hem misschien wel direct. En wie weet, staat ons hart dan ook wel in brand.

Gebedssuggestie
Open mijn ogen Heer
Opdat ik het licht
Van Uw aangezicht zal zien.
(uit Opwekking 245)

 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-24:30-32
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-24


donderdag 25 januari 2018

Open mijn ogen, Heer

Het werk van Gods hand... in onze handen 

Hij heeft de aarde gemaakt met zijn kracht, met zijn wijsheid de wereld welgegrond,-  en met 
zijn onderscheidingsvermogen de hemelen uitgespreid. (Jeremia 51:15)

In het EO-programma 'Geloof en een hoop liefde' werd iedere uitzending aan mensen gevraagd
of zij iets met geloof, hoop of liefde hadden. Een vrouw antwoordde na enig nadenken: “Ik 
geloof in mijn man.” De camera zwaaide naar de bank waarop een mansfiguur onderuitgezakt 
TV lag te kijken. Ik dacht: zou zij echt geloven dat deze persoon de hemel en de aarde heeft 
gemaakt en in stand houdt... 

Het scheppen van hemel en aarde en al wat daarop is, daarin en daaronder, is duidelijk niet iets
van mensen, dat is van God. Wij mensen zijn volgens Psalm 8 wel 'bijna een god gemaakt, 
gekroond met glans en glorie, aan wie het werk van uw (Gods) handen is toevertrouwd', maar 
de psalmist David stelt daarbij terecht de vraag: 'Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de 
maan en de sterren door U daar bevestigd, wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt, het 
mensenkind dat U naar hem omziet?' 

Het is een mooie psalm die goed de verhoudingen tussen God en de mens weergeeft. Aan de 
ene kant is God zo ongelooflijk groot dat Hij door ons niet te bevatten is, maar aan de andere 
kant wendt Hij zich tot ons en heeft Hij alles voor ons over. 

Evert Jan Ouweneel haalde zondag de Tien geboden aan, waar God voordat Hij zijn leefregels 
geeft, eerst zijn wonderbare werken meedeelt: “Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit 
de slavernij, heeft bevrijd.” (Exodus 20) Misschien iets minder dan het scheppen van hemel en 
aarde, maar het geeft wel aan dat ook daarna God grote, Goddelijke dingen is blijven doen. 

Het is niet vreemd dat mensen over de hele wereld onder de indruk raken van Gods grootheid, 
zijn kracht, macht, liefde, vergeving en alles wat God ìs en kan en laat zien, en zij hun leven 
gráág aan Hem overgeven. Maar je ogen moeten daar wel voor open gaan. Hoe meer we Gods 
heerlijkheid met de ogen van ons hart zien, hoe groter ook het verlangen, de motivatie en 
inspiratie zullen worden om naar Gods plan te leven en aan Zijn werken bij te dragen. Om dat 
wat gebroken is weer tot Zijn eer en doel te herstellen. Hoe mooi is het als niet 'plicht' maar 
het Gods heerlijkheid is die ons in beweging zet. Als Gods medewerkers (!) zegt 2 Korintiërs 6:1-
2 en in Efeze 2:10 lezen we: Want Hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus 
geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt.. 
Ons 'meewerken' met de Schepper en onderhouder van hemel en aarde lijkt misschien op een 
mugje die door een leeuw wordt uitgenodigd om samen belangrijke dingen te gaan doen, maar
toch... God verlangt ernaar... 

Om over na te denken
Kijken met andere ogen heeft gevolgen voor je gedachten en daden. Hoe stel jij je daarvoor 
open? Heb jij voor jezelf een situatie in gedachten waar je kijk volledig op de kop werd gezet? 
Wat werkte dat uit? Blijvend

Gebed
Heer, open mijn ogen om de werken van uw hand te zien èn wat U ons heeft toevertrouwd. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV,SV1637/Efeziers-2,10
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Korintiers-6:1-2
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Korintiers-6:1-2
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Exodus-20
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Jeremia-51:15


vrijdag 26 januari 2018

Open mijn ogen, Heer

Medisch handelen

(Jezus zei:) “Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht voor de wereld.” Na deze woorden 
spuwde Hij op de grond. Met het speeksel maakte Hij wat modder, Hij streek die op de ogen 
van de blinde en zei tegen hem: “Ga naar het badhuis van Siloam en was u daar” ... De man 
ging weg, waste zich, en toen hij terugkwam kon hij zien." (Johannes 9:5-7, NBV2004)

Ruim twintig jaar geleden. Mijn werkgever had me een promotie ‘gegeven’. Feitelijk had ik geen
keus, mijn marketingbudget en dat van mijn Europese collega’s werd ‘geconsolideerd’ en ik 
mocht naar Londen komen om de marketing van de Europese verkooporganisatie aan te 
sturen. Stoer verhaal, hè? Nou… ik zat te huilen in mijn hotelkamer en suite.

De keuze was bizar. Ik mocht die baan aannemen en collega’s aansturen, maar zij hadden zelf 
nauwelijks middelen. Als ik de baan niet aannam, ging de job naar een ander en zat ik dus zelf 
in die positie. Ik vroeg me af wat Gods bedoeling was. De hemel bleef stil.

Op mijn hotelkamer zat ik op de rand van mijn bed. Er was mij beloofd dat ik met ‘mijn eigen 
mensen’ mocht blijven werken. Vanuit Nederland, in mijn eigen kantoor. Maar in praktijk vloog 
ik wekelijks naar Heathrow en werd ik met een taxi naar kantoor gebracht waar ik de hele dag 
binnen zat. Ik haalde in de tweede helft van het jaar alle gestelde doelen en kreeg een bonus. 
En ik heb me zelden zo diepongelukkig gevoeld.

Anderen dachten dat ik een wereldbaan had. Zo leek het ook. En zeker, ik vond het óók 
uitdagend en interessant en het streelt je ego als je baas je ‘a diamond in the rough’ en ‘a 
shining star’ noemt. Maar thuis zat mijn vrouw met twee jonge kinderen. Ik had nooit gevraagd
om deze carrièrekans, ik had zelfs beleefd proberen te weigeren…

En toen las ik uit My Utmost for His Highest van Oswald Chambers - op die chique hotelkamer. 
Met tranen. Over een blinde man die spuug in zijn ogen kreeg van de Meester. Medisch 
handelen Jesus-style. Ik snapte niet waar ik in beland was. Ik wist niet half wat God nog voor 
me in petto had. Datzelfde jaar nam ik ontslag en gaf God me mooier werk. MOOIER! Niet 
beter betaald. 

Gebed
Heer, we begrijpen U meestal niet. Maar we leren U te vertrouwen.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-9:5-7


zaterdag 27 januari 2018

Afgelopen zondag sprak Evert Jan Ouweneel over Efeze 1:18 (WV2012). Titel van de dienst: 
Open mijn ogen, Heer (uit Opwekking 245). 

Paulus begint zijn brief aan de Efeziërs met iets te laten zien van de grootheid en heerlijkheid 
van God. Bewondering en ontzag voor Hem verlicht het hart, doet ons met andere ogen kijken 
naar onszelf en de wereld om ons heen en geeft een verlangen om dicht bij God te zijn en mee 
te werken om dat wat gebroken is weer te herstellen, naar Zijn eer en doel.

Evert Jan heeft vanuit zijn werk voor World Vision veel te maken met de gebrokenheid van het 
menselijk bestaan. In de preek gaf hij de noodzaak aan om met twee ogen te kijken: met het 
ene oog zien op de heerlijkheid van God, met het andere oog op de gebrokenheid van de 
mens. Het is de heerlijkheid die ons laat zien wat God met ons voor heeft. Het is de 
gebrokenheid die laat zien hoe ver we daar van afgeraakt zijn. Het eerste motiveert en 
stimuleert om aan het tweede iets te doen (anders gezegd, je gaat zien hoe mooi het had 
kunnen zijn naar Gods bedoeling en dat zet je in beweging). 

***** 

Wat heeft je geraakt in de dienst?  

In welke dingen zie jij Gods grootheid, heerlijkheid en luister het meest? 

In hoeverre heeft dat invloed op jouw leven en op het verlangen om in alle omstandigheden  
dicht bij Hem te zijn? Heb je het idee een medewerker van God te zijn? Waarom/waarom niet?

Wat is voor jou een goede manier om Zijn grootheid en nabijheid vast te houden in je leven van
alledag?

Wat zegt het jou dat God de Tien geboden begint met een van Zijn wonderbare werken: 
Ik ben de Here uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb… ?
(Exodus 20:2, NBG51)
***************

Morgen spreekt Wigle Tamboer over Johannes 10:1-6 (NBV).  
Misschien vind je vandaag tijd om in je eigen Bijbel te lezen en deze tekst te overdenken als 
voorbereiding op morgen. Schrijf gerust op wat in je overdenking naar boven komt, ook je 
vragen. En neem je aantekeningen mee naar je volgende kringbijeenkomst.

GELOVEN BEGINT THUIS
Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en 
jongeren van morgen, zondag 28 januari 2018.  
Tip: Stimuleer ook je kinderen hun Bijbel mee te nemen naar de kerk en praat met ze na over 
de onderwerpen waar zij deze ochtend over hebben nagedacht.

Peuters: Wie helpt mij, Lucas 10:30-37
Kleuterbouw: Bidden is praten met God. 
  God zegt: als je tot Mij bidt, zal ik luisteren, Jeremia 29 vers 12.
Onderbouw: Jezus is de Zoon van God, en laat zich dopen, Mattheüs 3:13-17
Bovenbouw: Zending; een jonge man stelde Jezus een vraag, Mattheüs 19:16-22
X-press: Zorg: bemoedigen, 2 Korintiërs 
X-plore en X-perience: Zorg: vrijgevigheid, 2 Korintiërs

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-19:16-22
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-3:13-17
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Jeremia-29:12
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Lucas-10:30-37
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Johannes-10:1-6
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Exodus-20:2
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV,SV1637/Efeziers-1,18


Meerkerk
Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft
dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de
aarde kwam. Door Zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in
een open relatie met God en met elkaar.

Missie
We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus.
We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten
Daarvoor  zijn  tal  van  activiteiten  ontwikkeld  voor  alle  leeftijden,  waaronder  de  wekelijkse
samenkomsten op zondagochtend om 09:00 en 11:00 uur. Nieuwkomers in de kerk kunnen zich
opgeven voor de Introductie Cursus, maar wilt u eerst meer weten over het christelijk geloof,
dan kunt u ook eerst vrijblijvend de Alpha Cursus volgen.

Correspondentie: 
Postbus 699
2130 AR Hoofddorp
IBAN  NL07 ABNA 0456 1173 26 
RSIN  802147306

Kerkelijk centrum:
Bennebroekerweg 515 
2132 MD Hoofddorp
Tel: (023) 562 65 63

Kantoor: 
IJweg 1100 
2133 MH Hoofddorp
Tel: (023) 563 58 72

U kunt ook corresponderen via e-mail: info@meerkerk.nl  
webadres: www.meerkerk.nl

De diensten zijn regelmatig te beluisteren via Groot Nieuws Radio (op zondag om 10:00 uur, 
1008 AM) en Seaport Radio (zondags 18:00 uur, 107,8 FM en 89,0 MHz op de kabel)

Preek door de week en PddW + dagelijks per e-mail ontvangen?
Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun 
je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de 
Bijbel door te lezen.


