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maandag 25 juni 2018 

 

De Heilige Geest leert ons Jezus beter kennen 

 

Opstandingskracht 

 

Ik bid dat u innerlijk vol licht zult zijn, zodat u zult zien tot welke heerlijke toekomst u geroepen 
bent. Dan zult u weten wat een geweldige rijkdom God voor al zijn kinderen heeft klaarliggen. 
Ik bid dat u zult beseffen hoe ontzaglijk groot de kracht is die werkzaam is in ons die in Hem 
geloven. Door diezelfde grote kracht is Christus uit de dood teruggekomen om de belangrijkste 
plaats naast God in te nemen.  
(Efeze 1:18-20, Het Boek) 
 
Paulus, Paulus… wat schrijf je mooi maar wat maak je een lange zinnen! Soms kost het echt 
moeite om te begrijpen wat je schrijft en dan is het prettig dat er verschillende vertalingen zijn 
die ik naast elkaar mag leggen om door te dringen tot de kern van je woorden… 
 
In de ‘omschrijvende’ vertaling van Het Boek ontdek ik iets gemakkelijker de bedoeling achter 
de woorden. Paulus wenst me toe dat ik vol licht zal zijn. Daar kan ik amen op zeggen! En dat ik 
door deze innerlijke verlichting zal kunnen ontdekken dat ik een heerlijke toekomst heb en dat 
er voor mij, als kind van God, een geweldige rijkdom klaarligt. Dat zijn woorden waarmee je 
een nieuwe dag kunt beginnen! 
 
Maar hoe zit het met mijn eigen aandeel? Heb ik wel genoeg doorzettingsvermogen om op de 
weg van Jezus te blijven? Loop ik niet het risico dat ik het niet volhoud, dat ik te zwak blijk om 
de weg te voltooien die God mij wil laten gaan richting die heerlijke toekomst? 
Oh, wacht… het staat er. Dat innerlijke licht moet me ook helpen beseffen dat ik dit allemaal 
niet in mijn eigen kracht hoeft te doen. Er werkt een ‘ontzaglijk grote kracht’ binnenin mij. Dat 
moet dan wel de kracht van de Heilige Geest zijn, want zelf ben ik niet zo sterk! 
 
Voordat Jezus aan het kruis stierf en uit de dood opstond, had Hij zijn leerlingen verteld dat zijn 
Geest zou komen en dat het zelfs beter voor hen was dat dit zou gebeuren. Dat was moeilijk te 
begrijpen voor de vrienden van de Heer.  
Maar Pinksteren liet zien hoe geweldig sterk de Geest van God is. Sterk genoeg om Jezus uit de 
dood terug te roepen tot leven! Sterk genoeg om ons geloof weer aan te wakkeren – keer op 
keer, dag na dag! 
 
Gebed 
Heer, dank voor de opstandingskracht van uw Geest werkend in mij! 
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dinsdag 26 juni 2018  

 

De Heilige Geest leert ons Jezus beter kennen 

 

God jouw kennis? 

 

“Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en 
wie de Vader is weet alleen de Zoon en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.”  
(Lukas 10:22)  
 

'en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.’ Hier is een belangrijke rol weggelegd voor de 
Heilige Geest, die voortdurend wijst op de Vader en de Zoon. Dat gebeurt ook andersom. Jezus 
had de Heilige Geest aangekondigd toen Hij de aarde ging verlaten: “Het is beter voor u dat Ik 
heenga, want als Ik niet heenga kan de Trooster (NBV: Pleitbezorger) niet tot u komen.” 
(Johannes 16:7) Een paar hoofdstukken eerder zei Jezus tegen zijn leerlingen: “Voorwaar, 
voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog 
dan deze, want Ik ga tot de Vader.” (Johannes 14:12) 

 

Grotere dingen dan Jezus deed? Je kunt je toch niet voorstellen dat 'gewone mensen' nog 
grotere dingen kunnen doen? Dat klopt ook, wij kunnen het niet, maar de Heilige Geest – in en 
door ons heen – wel. Het grootste en belangrijkste wat de Heilige Geest doet is het bekeren 
van mensen. Hij doet dat door - op allerlei manieren - op de Vader en de Zoon te wijzen. De 
Heilige Geest helpt/leert ons om God/Jezus te leren kennen, steeds beter te leren kennen, Hem 
'recht' te kennen; met andere woorden: zoals Hij werkelijk is. Niet welk beeld wij van God 
hebben, maar wie Hij en hoe Hij werkelijk is. 

 

Kennen... ik ken de paus, de koning, wat TV-mensen en zelfs enkele topsporters. Als je weet wie 
ik ben, snap je wel dat dat 'ik ken...' niet veel verder gaat dan: ik weet hoe ze heten, hoe ze 
eruitzien en waar ze van 'bekend' zijn. Maar als mij gevraagd wordt: ken je God?, dan zal ik 
minder snel Ja zeggen. Want Hij is zo groot dat het gewoon niet te bevatten is. Kennen in 
bijbelse zin is echter wat anders dan opgeslagen informatie waar je een cijfer voor kan krijgen, 
het is veel meer het hebben van een vertrouwelijke omgang. Waarbij een half woord genoeg 
is? Nee, dat nou weer niet omdat God te groot is voor een half woord, we hebben zijn hele 
Woord (de Bijbel) nodig om Hem te leren kennen. Ook dat kennen is overigens hartstikke 
belangrijk voor je fundament, lees maar eens wat Paulus zegt in 2 Timoteüs 3:16.  
 

Het is geweldig is om steeds meer van God te weten te komen (honger naar het Woord om 
Hem steeds beter te leren kennen), maar dat wordt nog overtroffen door een vertrouwelijke 
omgang, een samen optrekken met Hem. De Heilige Geest wil ons gráág op de Vader en de 
Zoon wijzen en met ons op pad gaan om dat ook bij anderen te doen! De vraag is meer: willen 
wij in ons leven met Hem op pad? En Hem daarbij de leiding geven om te doen wat Hij met ons 
voorheeft?  

 

Om over na te denken 
Hoe ben jij in je omgang met God? Ben je daarin veranderd? En zo ja, waardoor? Denk je dat 
het 'kennen' van God/Jezus nu op z'n hoogstmogelijke vertrouwelijke niveau is of zie je nog wel 
kansen om 'Hem beter te leren kennen'?  

 

Gebedssuggestie 
Heer, dank dat U zich wilt laten kennen, door uw Woord en door vertrouwelijke omgang met U. 
Wat een voorrecht om op die manier met de Heilige Geest te mogen leven, zo dicht bij U. 
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woensdag 27 juni 2018  

 

De Heilige Geest leert ons Jezus beter kennen 

 

Kennis door ervaring 

 

Daarom dank ik God voor jullie, elke keer als ik voor jullie bid. En dan bid ik dat de God van 
Jezus Christus, de Vader van wie alle macht en majesteit is, aan jullie de Geest van wijsheid en 
begrip zal geven. Want dan zullen jullie Hem pas echt goed kunnen leren kennen. Hij zal met zijn 
licht in jullie hart schijnen. Daardoor zullen jullie weten wat jullie nog zullen krijgen. Jullie zullen 
dan werkelijk kunnen begrijpen wat voor geweldige erfenis Hij aan de gelovigen gegeven heeft. 
(Efeze 1 vers 16 t/m 18, BasisBijbel) 
 
Hoe goed ken jij God? Soms denken we God te kennen en dan blijkt later dat ons beeld van 
Hem niet helemaal juist was. Of misschien wel dat we er helemaal naast zaten. Dat overkwam 
de apostel Paulus, jaren voordat hij deze brief aan de gelovigen in Efeze schreef. 
 
Als geen ander kende Paulus de Joodse wet en dacht hij God te kennen. Hij was ervan 
overtuigd dat de leerlingen van Jezus vervolgd moesten worden. Om God echt te leren kennen 
was een ontmoeting met Jezus nodig. In Handelingen 9 lezen we hoe Jezus zich op een 
wonderlijke manier aan Paulus openbaarde. Vanaf dat moment besefte Paulus dat hij al die tijd 
een onjuist beeld van God had gehad. Door deze bijzondere ervaring leerde Paulus God écht 
kennen. 
 
Dat hij God echt heeft leren kennen blijkt wel uit zijn brieven aan verschillende gemeentes. Als 
hij in ons gedeelte aan de Efeziërs schrijft over het leren kennen van God, gebruikt hij voor 
kennen het Grieks woord epignósis. Dit woord duidt niet op kennis uit boeken, maar op kennis 
verkregen door een directe relatie. Eigenlijk kennis door ervaring. 
 
Wanneer ik de woorden van Paulus aan de Efeziërs tot me door laat dringen, raak ik diep onder 
de indruk. Gods licht in mijn hart laten schijnen, dat wil ik ook. Meer begrijpen van de 
geweldige erfenis, die Hij aan de gelovigen heeft gegeven. Wanneer ik dat lees, besef ik 
hoeveel aandacht ik heb voor het hier en nu en hoe weinig ik nadenk over het 'daar en straks'. 
 
Het begint allemaal met het 'echt goed leren kennen van God'. Hoe? Paulus bidt voor 'de Geest 
van wijsheid en begrip', want die is daarvoor nodig. Zelf merk ik wel eens dat mijn voorbede 
zich voornamelijk richt op noden van dit moment. Paulus laat zien dat voorbede ook gericht 
kan zijn op het beter leren kennen van God. Bedankt Paulus! 
 
Om over na te denken 
Voor wie zou jij vandaag kunnen bidden voor een Geest van wijsheid en begrip? Heb je zelf een 
verlangen om God beter te leren kennen? 
 
Gebedssuggestie 
Heer, duizendmaal dank voor de diepte van uw Woord. Wat heb ik dit soort woorden nodig om 
over de waan van de dag heen te kijken en te beseffen wat werkelijk belangrijk is. Amen. 
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donderdag 28 juni  2018 

 

De Heilige Geest leert ons Jezus beter kennen 

 

Zonder Geest geen relatie 

 

Aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij 
vragen of denken, aan Hem komt de eer toe. (Efeziërs 3:20) 
 
God is veel groter en in staat om veel meer te doen dan alles wat wij ooit zouden kunnen 
bedenken of verzinnen vanuit ons natuurlijke denken. Als ik het hoogste wat ik maar bedenken 
kan bedacht heb, als ik de grens bereikt heb van mijn eigen verstand, dan kunnen we de Heilige 
Geest binnenlaten en een nog veel hoger plan binnen stappen. De Heilige Geest legt de 
verbinding tussen de aarde en de hemel. Hij is het die in ons hart wil wonen en tegelijkertijd is 
Hij één met de Vader en de Zoon die in de hemel zijn. Zonder de Geest van God kan ons hart 
niet verbonden zijn met God. 
 
Het is ook dezelfde Geest die maakt, dat als wij andere christenen ontmoeten, waar ook ter 
wereld, we elkaar direct herkennen als broers en zussen. Die onderlinge liefdevolle eenheid, 
die we nooit uit onszelf kunnen bewerkstelligen, wordt tot stand gebracht door de Heilige 
Geest. Hij doet ons boven onszelf uitstijgen. Hij geeft ons bovennatuurlijke kracht en wijsheid 
als we dat nodig hebben. Hij maakt ons één en geeft ons inzicht als we God daar om bidden. 
 
Toen mijn huwelijk lang geleden vast liep en ik het uitriep naar God, sprak Hij in mijn hart: ‘Heb 
je man lief’. Ik antwoordde direct dat ik Hem wel wilde gehoorzamen, maar dat ik geen liefde 
meer had voor mijn man. Dus dat God mij die liefde dan moest geven. En Hij deed dat. Door 
mij te vullen met de Heilige Geest. De Geest vult ons met liefde voor God en voor elkaar. Een 
liefde die alle verstand te boven gaat. Hoe kunnen wij een God liefhebben die we niet kunnen 
zien? Door zijn Geest die in ons woont. 
 
Als we zelf over ons leven willen beslissen, dan geven we de Geest geen ruimte om te werken. 
Maar als we Hem uitnodigen om alle ruimte in ons hart in te nemen en we ervoor kiezen naar 
Hem te luisteren, dan brengt Hij ons op een hoger plan: Gods plan. Groter en mooier dan wij 
het ooit zelf zouden kunnen bedenken. 
 
Durf jij je te laten leiden door Gods Geest en Hem meer ruimte te geven? Hij brengt je dichter 
bij God en vult je met liefde voor de mensen om je heen. 
 
Gebed 
Heilige Geest, dank U wel dat U in mij woont en mij leidt op Gods weg. 
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vrijdag 29 juni 2018  

 

De Heilige Geest leert ons Jezus beter kennen 

 

Lofprijzing…..tot gebed om kracht 

 

Daarom …….opdat u Hem zult kennen. (Efeziërs 1:15) 
 
Het eerste hoofdstuk van de Efezebrief is een lang gebed. Eerst in de verzen 1-14 een 
lofprijzing en dan van 15 tot en met 23 de voorbede. De lofprijzing is niet alleen tot God en wie 
Hij is, maar ook over de zegeningen die Hij ons geeft. Paulus ontvouwt ons een geheim, 
namelijk dat Gods plan al voor de Schepping gereed lag. Zijn plan om ons door zijn Zoon uit te 
kiezen tot zijn kinderen. Een adoptieplan dus met alle zegeningen van de erfenis. 
 
Sta eens even stil: begrijp ik het goed? Gods plan om ons te redden kwam er niet na de 
zondeval als een soort plan B. Nee, al eerder, vóór de schepping (vers 4,5). Hij wilde ons toen 
al betrekken in een leven met Hem en zijn Zoon. Is dat niet iets om je over te verwonderen? Er 
was niets van onze kant wat aanleiding gaf voor dat plan, het was uit LIEFDE. 
 
En het doel van dit alles: tot eer van Gods grootheid (lees de verzen 6,11,14) 
DAAROM mogen we onze Hoop vestigen op God, 'die alles naar zijn wil en besluit tot stand 
brengt en ons de bestemming toebedeeld heeft om vanaf het begin onze hoop op Christus te 
vestigen.' (vers 11) 
Geen voorbijgaande, wankele hoop, maar hoop die gegeven wordt door de Eeuwige God. 
 
Maar, zul je denken, dat is voor later, wat heb ik er nu aan? Laat eens kijken hoe Paulus' gebed 
verder gaat. In vers 15 stapt hij over van lofprijzing in voorbede. Nu gaat het dus werkelijk om 
onze noden. Maar wat bidt Paulus in de eerste plaats: ..opdat u Hem zult kennen. Christenen 
waarvan al gezegd werd dat ze geloof en liefde hadden, en toch bidt Paulus dit voor hen. Zijn 
gebed is zijn verlangen dat ze vooral God en Christus beter leren kennen. Niet alleen 
verstandelijke kennis maar 'om inzicht en openbaring' (vers 17), onthulling van nieuwe kennis 
en het ontvouwen van de rijkdom die ze in Hem hebben. Hij geeft dat aan in het volgende 
gebed): 

 

• De hoop van zijn roeping 

• Overstelpende rijkdom van de erfenis 

• Onweerstaanbare kracht van God 

 

Hoop heeft te maken met de zekerheid dat we in Gods volle heil zullen delen omdat Hij ons 
geroepen heeft. We mogen ons verheugen in de toegezegde erfenis waar de Heilige Geest een 
onderpand van is (vers14). En tenslotte wordt ons overweldigende kracht van God beloofd. 
Een kracht die ook Jezus deed opstaan. Deze kracht werkt ook in ons.  
Ook de voorbede staat dus vol van Gods toezeggingen en zegeningen voor een zegenrijk leven. 
We komen door Hem niets tekort. 
 
Gebed 
Uw naam wordt geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede. 
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zaterdag 30 juni 2018  
 

Afgelopen zondag sprak Orlando Bottenbley over Efeziërs 1 : 15 - 23 (HSV).  
Titel: De Heilige Geest leert ons Jezus beter kennen. 

 

De Efeze-brief heeft ons veel te zeggen over Christologie (Jezus centraal) en Ecclesiologie (leven 
in de gemeenschap). In vers 15 van de lezing van zondag komt dat mooi tot uiting: Daarom, 
omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heere Jezus onder u, èn van de liefde voor alle 
heiligen. In één zin Christologie en Ecclesiologie, zo bij elkaar horend.  
En in de verzen 8 tot en met 10 lezen we: Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie 
onthuld: zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn 
besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus. 

 

Paulus dankt en bidt voor de Efeziërs 'opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader 
van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem.' 
(vers 17)  
 

De Heilige Geest doet ons de Vader en de Zoon recht/beter kennen; het is het kenmerk, het 
wezen van de Heilige Geest om op de Vader en de Zoon te wijzen. Zoals de Vader en de Zoon 
ook naar elkaar en naar de Heilige Geest wijzen. In heel hun wezen zijn ze één.  
 

***  
Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag? 

 

De Heilige Geest leert ons Jezus beter kennen… Hoe goed ken jij Jezus?  
Wat betekent 'kennen' voor jou in je relatie met Jezus?  
 
Paulus bidt voor de Efeziërs om de Geest van wijsheid en openbaring. Maar ook geeft hij in de 
verzen 13 en 14 iets heel belangrijks mee: 'nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het 
Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, 
verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de 
verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid.  
Wat lees jij (vooral) in deze tekst en (hoe) helpt die jou?   
 
*************** 
Morgen spreekt Evert Jan Ouweneel in De Meerkerk over Matteüs 11:28-29. 
 
GELOVEN BEGINT THUIS 
Hieronder staan de thema's en de bijbelteksten van de programma's van de kinderen en 
jongeren van morgen, zondag 1 juli 2018.  
Als je als ouder een keer bij je kind bij Meerkids wilt meekijken, weet je zeer welkom! 

 

Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht. 

 

Peuters: De tien zilveren euro’s, Lukas 15:8-10 
Kleuterbouw: Het verhaal van Jona, boek Jona 
Onderbouw: Je bent nooit te klein om kind van God te zijn, 2 Timotheüs 1:5 
Bovenbouw: De reis van Paulus naar Rome, Handelingen 27 
X-pact: Eindtijd, boek Openbaring 
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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. Voor wie meer wil weten over het 
christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een 
tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook 
die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je 
aanmelden, zie de website. 
 
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 zondagsdiensten van zowel 9:00 uur als 11:00 uur zijn via de website onder het kopje 
'Media' live mee te beleven (audio). Vanaf de middag is de overdenking op de site te zien. 
De diensten ook 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. 
 


