
 

 

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 11 februari 2018 
 
Prediker: Christiaan Vos 
 

Titel: Een heerlijke geur die leven schenkt 
 
Bijbellezing: 2 Korintiërs 2:14-16 (NBV) 
14 God zij gedankt dat Hij ons, die één zijn met Christus, in zijn triomftocht meevoert en dat Hij 
overal door ons de kennis over Hem verspreidt als een aangename geur. 15 Wij zijn de wierook die 
Christus brandt voor God, zowel onder hen die worden gered als onder hen die verloren gaan. 16 
Voor de laatsten is het een onaangename geur die tot de dood leidt, voor de eersten een heerlijke 
geur die leven schenkt. Wie is geschikt voor deze taak? 
 
Een paar opmerkingen 
Deze zondag is de vierde zondag dat we ons vanuit de Bijbel bezighouden met de metafoor van 
onze zintuigen in relatie tot God. Van oog, naar oor, naar smaak, naar geur. 
Ook ‘geur’ heeft een relatie met ons missiestatement: getuigen van Jezus’ liefde - zeker ook door 
de geur die we verspreiden en achterlaten. Wij zijn geroepen 24/7 de geur van Christus te zijn. 
 
Aanvullende bijbelgedeelten 
 
Psalm 115 
1 Niet ons, HEER, niet ons, geef uw naam alle eer, om uw liefde, uw trouw. 
2 Waarom zeggen de volken: ‘Waar is die God van hen?’ 
3 Onze God is in de hemel, hij doet wat hem behaagt. 
4 Hun goden zijn van zilver en goud, gemaakt door mensenhanden. 
5 Ze hebben een mond, maar kunnen niet spreken, ze hebben ogen, maar kunnen niet zien, 
6 ze hebben oren, maar kunnen niet horen, ze hebben een neus, maar kunnen niet ruiken. 
7 Hun handen kunnen niet tasten, hun voeten kunnen niet lopen, geen geluid komt uit hun keel. 
8 Zoals zij, zo worden ook hun makers, en ieder die op hen vertrouwt. 
9 Israël, vertrouw op de HEER – hun hulp is hij, hun schild 
10 huis van Aäron, vertrouw op de HEER – hun hulp is hij, hun schild 
11 wie de HEER vrezen, vertrouw op de HEER – hun hulp is hij, hun schild. 
12 De HEER gedenkt en zegent ons, zegenen zal hij het volk van Israël, zegenen het huis van Aäron, 
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13 zegenen wie de HEER vrezen, van klein tot groot. 
14 Moge de HEER u talrijk maken, u en uw kinderen. 
15 Moge de HEER u zegenen, hij die hemel en aarde gemaakt heeft. 
16 De hemel is de hemel van de HEER, de aarde heeft hij aan de mensen gegeven. 
17 Niet de doden loven de HEER, niet wie zijn afgedaald in de stilte, 
18 wij zijn het, wij zegenen de HEER, van nu tot in eeuwigheid. 
Halleluja! 
 
Uit de volgende teksten blijkt het belang van het brengen van een geurige gave door de 
priesters/Aaron: 
 

Leviticus 2:2 
Hij moet het offer naar de priesters, de zonen van Aäron, brengen. De priester neemt een handvol 
van de bloem en de olie, samen met alle wierook, en verbrandt dit als teken voor de hele offergave 
op het altaar, als een geurige gave die de HEER behaagt.  
 

Leviticus 2:9 
De priester moet een deel van het graanoffer als teken voor de hele offergave op het altaar 
verbranden, als een geurige gave die de HEER behaagt.  
 

Leviticus 3:16 
De priester doet dit alles op het altaar in rook opgaan, als voedsel, als een geurige gave. Al het vet 
is bestemd voor de HEER.  
 

Leviticus 4:31 
Al het vet moet hij verwijderen, zoals ook met het vet van het vredeoffer gedaan wordt, en hij moet 
het op het altaar verbranden als een geurige gave die de HEER behaagt. Zo oltrekt de priester voor 
de persoon in kwestie de verzoeningsrite, en krijgt deze vergeving.  
 

Leviticus 6:8 
De priester neemt een handvol van het offer: een deel van de tarwebloem, een deel van de olijfolie 
en alle wierook die op het graanoffer ligt. Dat moet hij als teken voor het hele offer op het altaar 
verbranden, als een geurige gave die de HEER behaagt.  
 

Leviticus 8:21 
Hij waste de ingewanden en de poten met water en verbrandde ze met de rest van de ram op het 
altaar. Zo was het een brandoffer, een geurige gave voor de HEER, zoals de HEER hem had 
opgedragen. 
 

Leviticus 8:28 
Daarna nam hij het offer van hun handen en verbrandde het op het altaar, boven op het 
brandoffer. Zo was het een wijdingsoffer, een geurige gave voor de HEER.  
 

Leviticus 23:18 
Tegelijk met het brood moeten zeven eenjarige rammen zonder enig gebrek, een stier en twee 
volwassen rammen worden aangeboden. Die dienen als brandoffer voor de HEER en vormen 
samen met de bijbehorende graan- en wijnoffers een geurige gave die de HEER behaagt.  
 

Numeri 15:13 
Dit geldt voor iedere geboren Israëliet die de HEER een offer wil brengen, een geurige gave die 
hem behaagt.  
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Numeri 15:14 
En hetzelfde geldt voor vreemdelingen die in de toekomst tijdelijk of blijvend bij jullie wonen en 
die de HEER een offer willen brengen, een geurige gave die hem behaagt. (Naardense vertaling) 
 

************************************************************************* 
 
Liederen  
 
Groot is uw trouw, o Heer – Opwekking 123 
Heer, wijs mij Uw weg – Opwekking 687 
Vader, mijn God, ik aanbid U – Opwekking 501 
Vader van de schepping – Opwekking 505 
Ik kan niet anders - Paul Baloche 
 
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? Misschien kun je met een smiley 
laten zien wat de dienst met je gedaan heeft en uitleggen waarom? 

 
 
2. In de Bijbel is geur een communicatiemiddel tussen God en mensen. Speelt geur een rol in jouw 
geloofsleven? 
 
3. God ruikt niet alleen, Hij geniet ook van geuren (een aangename geur, een geurige gave die de 
Heer behaagt). God heeft ervoor gekozen de kennis over Hem door ons te verspreiden en vindt 
dat een aangename geur, ook al vinden wij soms dat er wel een luchtje aan ons zit. Sta eens stil bij 
dit feit en vertel aan elkaar wat dit voor jou betekent of betekenen kan.    
 
4.  Lees Jesaja 65: 5 in relatie tot 2 Korintiërs 2:14-17. In Jesaja 65 vertelt God wat het Hem doet 
dat het volk zich niet door Hem wil laten vinden, wat Hij er ook voor doet. Vers 5 zegt (Basisbijbel): 
Ze irriteren Mij, zoals rook je neus irriteert, rook van een vuur dat de hele dag smeult. Welke 
boodschap geeft de Bijbel ons hier. 
 
5. We zongen:  
Dan kan ik U slechts danken,   
kan ik niet anders dan U dienen, Heer.  
Halleluja, halleluja.  
Dan kan ik U slechts prijzen,   
maak ik van heel mijn leven meer en meer   
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een halleluja, een halleluja, halleluja.  
Bespreek met elkaar hoe je ‘maak ik van heel mijn leven meer en meer’ concreet kunt maken. 
Wat is dat ‘meer dan’? Wat is dat voor jou? Hoe ziet dat eruit? 
 
6. God verspreidt via ons de kennis over Hem als een aangename geur. Wat ruiken mensen als ze 
met je omgaan? Die geur van Christus? Kun je hiervan voorbeelden geven? Is dit bewust elke keer: 
‘ja, ik verspreid de geur van Christus’, of is het wie je bent? 
 

7. Denk aan je huidig invloedssfeer, waar je woont, waar je werkt, vrijwilligerswerk doet, je 
huiskring, je vrienden, je sportmaatjes, je familie. Hoe zou je meer de geur van Christus in je leven 
kunnen laten zien/verspreiden? Noem praktische voorbeelden aan elkaar. 
 
************************************************************************** 
Gebedssuggesties: 
 
Bid over wat genoemd is in de kring over de geur van Christus en waar je in wil groeien. 
 
Heer vorm mijn gedachten 
en daden zodat de mensen 
zullen proeven dat ik tijd  
met U heb doorgebracht 
 
Bid met elkaar voor:  

 de dienst aanstaande zondag; 

 de gemeente (in Hoofddorp en wereldwijd); 

 de doopdienst die er aan komt; 

 de dienst met ledenbevestiging; 

 de huidige Alphacursus en het Alphaweekend dat er aan komt; 

 de mensen die op de gebedslijst van de weekinfo staan. 

 …………. 
 
************************************************************************** 
 



 

 

Bijlage: liederen 
 
Groot is uw trouw, o Heer – Opwekking 123 
 
Groot is uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader 
Er is geen schaduw van omkeer bij U 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu 
  
Refrein: 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij 
weer betoond 
Al wat ik nodig had, 
hebt Gij gegeven 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond 
  
Gij geeft ons vrede, 
vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid 
 
(Refrein) 
 
Heer, wijs mij Uw weg – Opwekking 687 
 
Heer, wijs mij Uw weg  
en leid mij als een kind  
dat heel de levensweg  
slechts in U richting vindt 
als mij de moed ontbreekt  
om door te gaan,  
troost mij dan liefdevol  
en moedig mij weer aan 
 
Heer, leer mij Uw weg,  
die zuiver is en goed  
Uw woord is onderweg  
als een lamp voor mijn voet 
Als mij het zicht ontbreekt,  
het donker is,  
leid mij dan op Uw weg,  
de weg die eeuwig is 



 

 

 
Heer leer mij Uw wil  
aanvaarden als een kind  
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt  
Als mij de wil ontbreekt  
Uw weg te gaan,  
spreek door Uw woord en Geest  
mijn hart en leven aan 
 
Heer toon mij Uw plan,  
maak door Uw Geest bekend  
hoe ik U dienen kan  
en waarheen U mij zendt  
als ik de weg niet weet  
de hoop opgeef,  
toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft  
toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft 
 
Vader, mijn God, ik aanbid U – Opwekking 501 
 
Vader, mijn God, ik aanbid U, 
heel mijn hart is op U gericht 
Neem mijn leven in uw hand, 
hoed mijn ziel en mijn verstand 
en laat uw vrede heersen in mijn hart 
  
Heilige Geest, U mijn Trooster, 
maak mij sterk, hef mijn hoofd omhoog 
Heer, uw waarheid maakt mij vrij 
en uw leven groeit in mij 
O, laat uw vrede heersen in mijn hart 
  
Refrein: 
Heer, ik verlang zo naar meer van U, 
vul mijn gedachten tot eer van U 
Jezus, mijn Redder, reinigt U mijn ziel 
en stort nieuw leven uit door uw Geest 
Leg uw kracht op mij, 
uw liefde die geneest 
en laat uw vrede heersen in mijn hart 
  
Heilige Geest, U mijn Trooster, 
maak mij sterk, hef mijn hoofd omhoog 
Heer, uw waarheid maakt mij vrij 
en uw leven groeit in mij 
O, laat uw vrede heersen in mijn hart 
  
(Refrein) 



 

 

 
En stort nieuw leven uit door uw Geest 
Leg uw kracht op mij, 
uw liefde die geneest 
en laat uw vrede heersen in mijn hart 
  
en laat uw vrede heersen in mijn hart 
 
Vader van de schepping – Opwekking 505 
 
Vader van de schepping, 
volvoer uw eeuwige plan 
Maak ons een generatie 
die overwinnen kan 
Heer, laat uw koninkrijk komen, 
waar heel de schepping op wacht 
en laat uw zalfolie stromen, 
Heer, openbaar ons uw kracht 
  
Refrein: 
Toon uw heerlijkheid in dit huis 
tot een zegenend licht voor de volken 
Neem ons lied als reukoffer aan, 
nu wij hier voor uw aangezicht staan 
  
Koning van de aarde, 
maak ons een licht in de nacht 
en laat de wereld ervaren: 
de kerk is vol van uw kracht 
Heer raak ons aan en vorm ons, 
maak ons sterk en bereid 
Geef ons kracht waar wij kwetsbaar zijn 
dan zijn wij klaar voor de strijd 
  
(Refrein) 
 
(m)     Bouw uw koninkrijk, (echo vr) 
(m)     kom in majesteit (echo vr) 
(m)     Maak de aarde vol (echo vr) 
(allen) van Jezus' heerlijkheid 
  
(Refrein) 
 
Toon uw heerlijkheid in dit huis 
Toon uw heerlijkheid in dit huis 
Toon uw heerlijkheid in dit huis 
Toon uw heerlijkheid in dit huis 
 
 



 

 

Ik kan niet anders - Paul Baloche 
 
Als ik naar de lucht kijk en ik zie haar schoonheid,   
de zon die wegglijdt in de avondschemering.  
Als ik naar de sterren kijk, zo ver weg en wonderlijk,  
voel ik mezelf zo klein: een groot God ziet in mij zijn kind!  
 
Refrein:  
Dan kan ik U slechts danken,   
kan ik niet anders dan U dienen, Heer.  
Halleluja, halleluja.  
Dan kan ik U slechts prijzen,   
maak ik van heel mijn leven meer en meer   
een halleluja, een halleluja, halleluja.  
  
En hoor ik verhalen van een God op Aarde,   
die vol genade en vol medelijden was,   
aan het kruis genageld werd, maar niet verslagen,   
weet ik: U maakt alles nieuw, door de kracht die Uw redding bracht!  
  
(Refrein) 3 x 
 
 


