
Preek door de Week+

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

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.

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 21 januari 2018

Prediker: Evert Jan Ouweneel

Titel: Open mijn ogen Heer (uit Opwekking 245)

Bijbellezing: Efeze 1:18 (WB2012): 

Moge Hij de ogen van uw hart verlichten, 
zodat u ziet hoe groot de hoop is waartoe Hij u roept.

Een paar opmerkingen 

Paulus wil aan het begin van Efeze zijn lezers een blik gunnen in de heerlijkheid en luister 
van God. Het doet ons staan vol verwondering en ontzag. Juist deze verwondering en dit 
ontzag raakt ons hart en doet ons kijken met andere, nieuwe ogen. Met andere woorden: - 
het verlicht ons hart.  En… het leidt tot overgave en navolging.

Overgave en navolging zijn iets anders dan gehoorzaamheid aan Gods wetten. Wij zijn 
geneigd om onze reactie op God vaak vooral te zien als een oproep tot gehoorzaamheid en 
het maken van keuzes en wilsbeslissingen. Daarmee worden we op onszelf geworpen; het 
kan ons enerzijds ontmoedigen en anderzijds wettisch doen leven.

De Bijbel spreekt uiteraard over gehoorzaamheid aan de wet, maar dat is niet waar God als
eerste op uit is. Hij is niet uit op religie die voldoet aan wetten, Hij is uit op een relatie. 
Zoon, dochter, geef me je hart! (Spreuken 23:26). Zo is Jesaja 5 een liefdeslied: Voor mijn 
geliefde wil ik zingen, het lied van mijn lief en zijn wijngaard.

Een belangrijk aspect van de hartsrelatie is verwondering om Gods heerlijkheid en Zijn 
grote daden en wondere werken. Het is opmerkelijk dat zelfs de Tien Geboden niet 
beginnen met een oproep tot gehoorzaamheid aan wetten, maar ons een blik gunt in Gods 

https://meerkerk.us2.list-manage.com/track/click?u=7e62bc43f6d7a76c2aa502030&id=baf3808280&e=ad0e9227ca


heerlijkheid en zijn grote daden: ‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, 
heeft bevrijd' (Exodus 20:1). En op welk een wondere en heerlijke wijze liet God zich niet 
zien in Zijn daden van bevrijding!

Vanuit Gods verlangen naar een hartsrelatie en onze verwondering over God heerlijkheid, 
legt Paulus in Efeze 1:18  alle nadruk op Gods heerlijkheid in het wezen en werk van Zijn 
geliefde Zoon Jezus Christus!

Het is Gods heerlijkheid die ons in beweging zet en in aanbidding brengt en… die leidt tot 
navolging van Jezus. Bij zoveel verwondering en ontzag kunnen we immers niet anders dan 
ons aan Hem overgeven in navolging. Het is zoals Petrus in Johannes 6, die uitroept: Waar 
zouden we gaan, Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven! 

Maar - en dat is de boodschap van Evert Jan - je ogen moeten net als bij Petrus daar wel 
voor open gaan. Daarom is de titel van de preek ook een gebed: Open mijn ogen Heer… 
Woorden uit Opwekking 245:

Heer, ik wil horen Uw zachte stem
Laat and’re stemmen in mij zwijgen
Open mijn ogen Heer
Opdat ik het licht
Van Uw aangezicht zal zien

In Openbaring 3 lezen we over de gemeente van Laodicea, wier ogen verblind geraakt 
waren; een zeer ernstige zaak, zo benadrukt Jezus. Hoe hebben we het nodig om constant 
te bidden om verlichte ogen van onze harten te hebben, opdat we waarlijk mogen zien. 

Aanvullende bijbellezing(en)

6 Here, hemelhoog is uw goedertierenheid, uw trouw reikt tot de wolken;
7 uw gerechtigheid is als de bergen Gods, uw gericht is een geweldige watervloed.
Mens en dier verlost Gij, Here.
8 Hoe kostelijk is uw goedertierenheid, o God; daarom schuilen de mensenkinderen
in de schaduw uwer vleugelen;
9 zij laven zich aan het vette van uw huis,Gij drenkt hen met de stroom van uw 
liefelijkheden.
10 Want bij U is de bron des levens,in uw licht zien wij het licht.. (Psalm 36:6-10 - NBG51)

Van toen af keerden vele van zijn discipelen terug en gingen niet langer met Hem mede. 
Jezus zeide dan tot de twaalven: Gij wilt toch ook niet weggaan? Simon Petrus antwoordde 
Hem: Here, tot wie zullen wij heengaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven; en wij hebben
geloofd en erkend, dat Gij zijt de Heilige Gods. (Johannes 6:66-68 NBG51)

Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea:
“Dit zegt Amen, de trouwe en betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping: Ik weet 
wat u doet, hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm! Maar nu u lauw



bent in plaats van warm of koud, zal Ik u uitspuwen. U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt 
wat u wilt en niets meer nodig hebt. U beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, 
berooid, blind en naakt. Daarom raad Ik u aan: koop van mij goud dat in het vuur gelouterd
is, en u zult rijk zijn; witte kleren om u te kleden en uw naaktheid te bedekken, zodat u zich 
niet meer hoeft te schamen; zalf voor uw ogen, zodat u weer kunt zien. Iedereen die Ik 
liefheb wijs Ik terecht en bestraf Ik. Zet u dus volledig in en breek met het leven dat u nu 
leidt. Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik 
binnenkomen, en we zullen samen eten, Ik met hem en hij met Mij.
(Openbaring 3:14-20)

Liederen

Schijn met uw licht in mijn hart, Heer – Opwekking 559

Hier in uw heiligdom – Opwekking 245

Richt je oog nu op Jezus - Joke Buis

Jezus, licht in de duisternis – Opwekking 627

Licht der wereld 

De volledige teksten van deze liederen staan in de bijlage achteraan

*************************************************************************
Gespreksvragen

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.

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de 
Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

2. Wanneer was het dat je vol verwondering was over God en Zijn heerlijkheid? Wat deed 
dat met je? 

3. Religie roept op tot gehoorzaamheid en het nakomen van geboden en verboden. Evert 
Jan liet zien dat het in de Bijbel voor alles gaat om een relatie met God. Ons hart is vol 
verwondering om wie God is en wat Hij gedaan heeft in Jezus Christus (Efeze 1). Je bent als 
het ware overweldigd door de heerlijkheid van Gods betoonde liefde in Jezus' lijden, 
sterven en opstanding. Deel met je kring de eerste keer dat je hart en ogen opengingen 
voor deze betoonde liefde. 

4. Wat zegt het jou dat God de Tien Geboden begint met een blik in Zijn heerlijkheid en zijn
grote daden: ‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd.' ?
(Exodus 20:1) Kun je een voorbeeld delen waarin dit jou heeft geholpen om bepaalde 
keuzes te maken of moeiijke stappen te zetten? 



5. Bij aanvang van de dienst vertelde Wigle over mensen die het scherm van hun telefoon 
op zwart/wit zetten. Het leidt tot een sterke vermindering van het gebruik van mobiele  
telefoons omdat een zwart/wit scherm veel minder aantrekkelijk is dan een 
kleurenscherm.  
Voor veel gelovigen is het lezen van onze zwart/witte Bijbel minder aantrekkelijk dan het 
kleurrijke scherm van onze telefoons… Zou dat te maken kunnen hebben met het 
onderwerp van deze zondag? Dat we de Bijbel nog niet hebben leren lezen met verlichte 
ogen van ons hart? Praat daar eens eerlijk met elkaar over. Hoe zou de kring kunnen 
helpen dat we verlichte ogen van het hart krijgen? Welke rol speelt de wekelijkse 
zondagsdienst daar bij? 

6. Openbaring 3 werd 2000 jaar geleden geschreven, maar is wel uiterst actueel. Misschien 
wel pijnlijk actueel. Waar herken je je wel in en waarin niet? Deel in openheid en 
kwetsbaarheid waar jij mogelijk 'zalf' nodig hebt voor je ogen? 

7. Neem uitgebreid de tijd om met en voor elkaar te bidden, alsook voor onze kinderen die 
opgroeien onder de constante druk van wat de wereld hen 24/7 voorspiegelt.

**************************************************************************
Gebedssuggestie

Here, bij U is de bron van het leven, in Uw licht zien wij het licht. Open onze ogen, Heer, en 
doe ons Uw licht zien, persoonlijk maar ook als kring tesamen. Doe het door Uw Woord en 
Uw Geest. Doe het door de genade van onze onderlinge openheid en kwetsbaarheid. Dat 
bidden we U in Jezus’ naam. Amen.

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



Bijlage: liederen

Schijn met uw licht in mijn hart, Heer – Opwekking 559

Schijn met uw licht in mijn hart, Heer,
schijn met uw licht in mijn hart,
dat ik U zien zal, dat ik U zien zal
 
Schijn met uw licht in mijn hart, Heer,
schijn met uw licht in mijn hart,
dat ik U zien zal, dat ik U zien zal
 
Refrein:
Bekleed met majesteit en macht,     
stralend in de glans van uw glorie    
Vul ons met liefde en kracht             
wij zingen: heilig, heilig, heilig          

Heilig, heilig, heilig, 
dat ik U zien zal
 
**** 

Hier in uw heiligdom – Opwekking 245

Hier in uw heiligdom,
dicht bij de troon,
vraagt uw aanwezigheid
ons stil te zijn
Zo komen wij tot U,
met heilig ontzag,
als uw Geest ons trekt tot U
 
Rein door uw zuiver bloed,
met zekerheid
dat wij geborgen
in uw liefde zijn
Staan wij vrijmoedig hier
en antwoordt ons hart
op de roepstem van uw Geest
 
Heer, ik wil horen 
uw zachte stem
Laat and're stemmen
in mij zwijgen
Open mijn ogen, Heer
opdat ik het licht
van uw aangezicht zal zien

**** 



Richt je oog nu op Jezus - Joke Buis

O, ziel is je hart vol van zorgen    
en duister, want 't licht is gedoofd    
Er is licht door een blik op de Redder    
en leven voor hem die gelooft    

   
Richt je oog nu op Jezus    
Zijn blik is zo zorgzaam en goed    
En wat hier op aarde belangrijk is    
Het verbleekt bij Zijn goddelijke gloed       

   
Die Jezus heeft alles gedragen    
Hij stierf en maakte mij vrij    
Hij nam al mijn zonden en lasten    
En schiep een nieuw leven in mij    

   
Door een blik op het kruis is er leven en hoop    
Is er leven voor jou en voor mij    
Zie gelovig op Hem, wordt behouden en leef    
Hij betaalde voor allen de prijs

**** 
Jezus, licht in de duisternis – Opwekking 627

Jezus, licht in de duisternis,
Jezus, Vaders getuigenis,
Jezus, liefde die eeuwig is,
ik prijs U

Jezus, weg die ik volgen moet,
Jezus, waarheid volmaakt en goed,
Jezus, leven in overvloed,
ik prijs U

Refrein:
Waar zou ik gaan zonder U,
waarom bestaan zonder U?
Jezus, mijn hoop en mijn kracht
U bent mijn Heer, U bent mijn Heer

Jezus, totdat ik bij U ben,
Jezus en U volkomen ken
Jezus, geef ik mijn hart en stem
en prijs U

(Refrein) 

********** 



Licht der wereld (de tekst van het 3e couplet is aangepast)

Zo lief had God de wereld
Dat Hij zijn eigen Zoon
Gegeven heeft, dat wie gelooft
Het eeuwig leven heeft

Zijn woorden hebben leven
Zijn leven is het licht
Zijn licht schijnt in de duisternis
De duisternis verdwijnt

Refrein:
Licht der wereld, Zoon van God
Mijn Verlosser, Vredevorst
Overwinnaar van de dood
Licht der wereld, levende Hoop
Licht der wereld, levende Hoop

U, Jezus, bent de waarheid
De waarheid maakt ons vrij
Uw woorden brengen leven voort
Nieuw leven, ook voor mij

U, Jezus, bent het leven
U, Jezus, bent het licht
U schijnt dwars door de duisternis
De duisternis verdwijnt
 
(Refrein) 2 x


