
 

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 
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 24 JUNI 2018 
 
Prediker: Orlando Bottenbley 

 

TITEL: DE HEILIGE GEEST LEERT ONS JEZUS BETER KENNEN 
 
Bijbellezing: Efeziërs 1 : 15 - 23 HSV 
15 Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heere Jezus onder u, en van de liefde 
voor alle heiligen, 16 houd ik niet op voor u te danken, als ik in mijn gebeden aan u denk, 17 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, 18 namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten 
wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de 
heiligen, 19 en wat de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven, 
overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht, 20 die Hij gewerkt heeft in Christus, 
toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, 21 ver 
boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet 
alleen in deze wereld, maar ook in de komende. 22 En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten 
onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, 23 die Zijn 
lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult. 
 
Bijzonderheden 
Woensdag 4 juli is de jaarafsluiting en wordt er de stand van zaken rondom de huisvesting 
gepresenteerd. 
 

Een paar opmerkingen 
De preek van deze zondag en die van vorige weken gaan over het thema van wat God in en door 
ons wil doen in Christus door Zijn Geest: 
- zondag 3 juni - n.a.v. Vervolgde Kerk en de apostelen die na Pinksteren doorgingen met prediken 
van Jezus ondanks vervolging; 
- zondag 10 juni - Johannes 15: vruchtdragen door in Jezus te blijven, zonder Mij kunt gij niets - de 
Ware Wijnstok; 
- zondag 17 juni - Ons denken zet de toon - Gods Geest die ons hart en denken verandert 
 
Met de nadruk op dit thema willen we aangeven dat het in het geloof in onze Here Jezus gaat om 
wat Hij door Zijn Geest in ons hart en leven wil bewerken, persoonlijk en tezamen als gemeente, 
vanuit de basis van Pinksteren: de discipelen moesten na Jezus' Hemelvaart wachten op de Heilige 
Geest - zonder Mij kunt gij niets doen! 
 



 

Of zoals we in de gemeente steeds benadrukken: Ecclesiologie volgt uit Christologie. We zijn en 
doen persoonlijk en als gemeente wat Christus is en doet in ons. 
 
De brief aan de Efeziërs is de brief met de hoogste Christologie en Ecclesiologie. Wat een groot 
geschenk is het om het werk van de Heilige Geest te mogen zien in het licht van wat God de Vader 
en de Zoon met ons voorhebben in het hoge doel van de brief, zoals onder meer verwoord in 
Efeziërs 3:16 e.v. en 4:16. 
 
Aandachtspunten: 

 Door de bomen het bos blijven zien 

 Onder de indruk van hun geloof en liefde: Efeziërs 1 : 15, 16 

 Waar bidt Paulus voor?  
o Efeziërs 1 : 17 NBG: opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der 

heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te 
kennen 

o Efeziërs 1 : 13,14 HSV: dat 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, 14 Die het onderpand is van onze 
erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid. 

 Zijn specifieke vraag om de Geest van wijsheid en openbaring: Efeziërs 1 : 17 NBG 

 Het nochtans van het kennen van Jezus: Efeziërs 1 : 17 NBG 
 
Aanvullende Bijbellezingen 
Efeziërs 3:16-21 
16 Moge Hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, 
17 zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft 
in de liefde. 18 Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen 
begrijpen, 19 ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult 
volstromen met Gods volkomenheid. 20 Aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is 
oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, 21 aan Hem komt de eer toe, in de kerk en in 
Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen. 
 

Efeziërs 4:16 
Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden 
door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat 
zo zichzelf opbouwt door de liefde. 
 
************************************************************************** 
LIEDEREN 
 
Zijn trouw kleurt de morgen - Opwekking 711 
Hier zijn wij -  Opwekking 648 
Nguvu Ya Msalaba – Eunice 
King of my heart - Sarah McMillan, John Mark McMillan 
Amazing grace (My chains are gone) 
How great is our God 
 
De volledige teksten van deze liederen staan in de bijlage 
*************************************************************************  



 

GESPREKSVRAGEN 
 
Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet. Bekijk of je ze kunt aanvullen met 
vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn. Denk vooraf biddend na welke 
vragen je in ieder geval op de huiskringavond wilt bespreken. 
 
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. Bedenk op welk gebied je de Heer beter zou willen kennen. Schrijf die wens op drie briefjes op. 
Maak drie dezelfde setjes van alle briefjes. Verdeel de huiskring in drie groepen. Elke groep gaat 
proberen bij elke wens het juiste kringlid te zoeken. Wissel daarna in de hele kring de juiste 
antwoorden uit en kijk welk groepje de winnaar is. 
 
3. Is de Heilige Geest een lastig onderwerp voor je? Leg aan elkaar uit wie de Heilige Geest is, heel 
concreet: wie is het, wat doet de Heilige Geest enz. Is het lastig de Heilige Geest te zien als een 
persoon? Hoe merk je in je leven en je bediening dat de Heilige Geest net zo belangrijk is als de 
Vader en de Zoon? 
 
4. Wat is de leiding van de Heilige Geest, en wat is je eigen leiding/weg stem. Hoe kan je het 
onderscheid weten? 
 
5. Als je weinig of niets van de Heilige Geest ervaart in je leven, zie je het dan goed, of werkt hij 
toch wel in je leven? Help elkaar hierbij. 
 
6. Lees Efeziërs 1: 15-23 met elkaar door, bij voorkeur in een aantal vertalingen. Beantwoord 
daarna achtereenvolgens de vragen: 

 Welke kenmerken van de Efeziërs noemt Paulus? 

 Wat bidt en dankt Paulus voor de Efeziërs? 

 Wat staat er in het gedeelte over Jezus? 
Het kan helpen de antwoorden op te schrijven.  
Bespreek daarna per vraag (of een selectie daarvan) wat de antwoorden volgens jou betekenen. 
 
7. Wat kun jij persoonlijk leren van het gebed van Paulus in Efeziërs 1: 15-23  voor zijn broeders en 
zusters? Wat kun je er als huiskring van leren? 
 
8. Paulus bidt een ook voor ons nog relevant gebed namelijk dat God ons de Geest van wijsheid en 
van openbaring geeft in het kennen van Hem.  Vind je dat jouw 'kennen' van God/Jezus nu op het 
hoogstmogelijke vertrouwelijke niveau is of zie je nog kansen om 'Hem beter te leren kennen'?  
 
9. Voor wie zou jij de komende week in het bijzonder kunnen bidden voor een Geest van wijsheid 
en door en door kennen van Jezus?  
 
 

 
 



 

GEBEDSSUGGESTIE 
 
1. Bid met elkaar Efeziërs 1: 17 hardop: ik vraag de God van onze Here Jezus Christus – de Vader 

die alle eer verdient – mij wijsheid te geven, opdat ik helder en duidelijk zal zien wie Christus is 
en Hem door en door zal kennen (HTB). 

 
2. Je kunt bovenstaand gebed aanvullen door je eigen concrete verlangen over die wijsheid en 

het Jezus door en door kennen in gebed aan de Heer voor te leggen. 
 

3. Pak de weekinfo erbij. En neem de tijd voor de onderwerpen te bidden die hierop staan. 
Bijvoorbeeld danken voor de huisvesting en voor de kans de campus te kopen, voorbede doen 
voor de mensen die gebed gevraagd hebben, voor de huiskringen, voor de gemeente, voor de 
Meerkids, voor onze jongeren enz. 
 
************************************************************************** 

BIJLAGE: LIEDEREN 
 
Zijn trouw kleurt de morgen - Opwekking 711 
Zijn trouw houdt mensen op de been 
Ze spant zich uit over allen die U vrezen 
Die voor u leven 
Ze laat ons nooit een dag alleen 
Ze wordt al eeuwenlang en overal geprezen 
U hebt Uw trouw bewezen 
 
Zonen en dochters van dezelfde God 
Zing het uit van vreugde, want Hij laat ons nooit los! 
 
Refrein: 
Zijn trouw kleurt de morgen    ) 
Zijn trouw kleurt de morgen    )2 x 
Zijn trouw kleurt de morgen    ) 
Elke dag opnieuw!              ) 
 
Uw trouw vult alles wat bestaat 
Ze is een schild voor wie moe is en wie bang is 
En voor wie hoop mist 
U trekt haar aan als een gewaad 
Ze beurt Uw mensen op, hun hoop wordt weer verfrist 
Uw trouw wordt nooit betwist 
 
Zonen en dochters van dezelfde God 
Zing het uit van vreugde, want Hij laat ons nooit los! 
 
(Refrein) 
 
Bridge: 
De Hemel, zo hoog als de hemel    ) 
Zo hoog als de hemel is Uw trouw  ) 4 x 



 

 
(Refrein) 
 
Hier zijn wij -  Opwekking 648 
U roept ons, Vader, om als dank voor uw liefde 
U te aanbidden Heer 
Wij willen komen in uw nabijheid 
en buigen voor U neer 
 
Vernieuw ons denken nu, 
open ons hart, 
help ons uw stem te verstaan 
U gaf uw leven, Heer 
dankzij uw dood mogen wij voor U staan 
 
Refrein: 
Hier zijn wij, als levend offer, Heer, 
heilig en aangenaam voor U  
Hier zijn wij, wij leggen voor uw troon neer, 
al onze dromen en ons nu 
wij eren U 
 
Wij knielen neer bij het Kruis, 
zien uw lijden heel dichtbij 
U wilde sterven voor ons 
ons leven geven wij 
 
(Refrein) 
 
Wij eren U (8 x) 
 
Nguvu Ya Msalaba - Eunice 
Door de kracht van het kruis 
1) 
Nimeoshwa nimetakaswa 
Damu ya Yesu imeniokoa 
Gharama yangu Yesu amelipa 
Kwa mapigo yake mimi nimepona 
Schoongewassen en rein ben ik door 
het bloed van Jezus, Hij redde mij 
Jezus heeft mijn schuld voldaan, 
door Hem ben ik genezen 
 
Nimeokolewa nimekombolewa 
Kwa damu yako mi ni salama 
Sina wasiwasi wala huzuni 
Ndani yako mi ni salama 
Door U ben ik gered en bevrijd, 
behouden door Uw bloed, 



 

in U ben ik niet verdrietig en vrij van zorgen 
 
Refrein/chorus: 
Nguvu ya msalaba imeniweka 
Dhabihu hiyo Mungu mwenyewe alitoa 
Sababu anijali 
Nguvu ya msalaba 
 
Door de kracht van het kruis word ik bewaard 
Het offer dat God gaf 
Want Hij geeft om mij 
De kracht van het kruis 
 
2) 
Nina sababu ya kukupenda 
Nina sababu kuwa ndani yako 
{Maisha yangu nayatoa kwako}2 
Naishi nina haki natembea ni halali 
Ik heb reden om U lief te hebben 
reden om in U te zijn 
Mijn leven geef ik aan U 
Te leven en wandelen is mijn recht geworden 
 
Kama si Yesu singelikua hai 
Ahsante bwana kwa wokovu 
Wasiwasi sina tena mimi nina hakika ya uhai 
Zonder Jezus zou ik niet leven 
Dank U Heer voor Uw redding 
Ik zal mij geen zorgen maken, 
want ik heb zekerheid dat ik zal leven 
 
Refrein/chorus 
 
Bridge 
Ukiona mimi naimbaimba 
Ni nguvu ya msalaba 
Ukiona nikitembea 
Ni nguvu ya msalaba 
Als je mij ziet zingen 
is het door de kracht van het kruis 
als je mij ziet wandelen 
is het door de kracht van het kruis 
 
Ukiona mimi siendi hepi tena 
Ni nguvu ya msalaba 
Ukiona nikisifu na kuimba 
Ni nguvu ya msalaba 
Als je mij niet op verkeerde plaatsen ziet 
is het door de kracht van het kruis 



 

als je mij ziet zingen en aanbidden 
is het door de kracht van het kruis 
 
Refrein/chorus 
 
King of my heart 
Couplet 1: 
Let the King of my heart be the mountain where I run 
Laat de Koning van mijn hart, de berg zijn waarop ik op ren 
 
The fountain I drink from, oh He is my song 
De fontein waar ik van drink, oh Hij is mijn lied 
Let the King of my heart be the shadow where I hide 
Laat de Koning van mijn hart, de schaduw zijn waarin ik schuil 
The ransom for my life; oh, He is my song 
De borg voor mijn leven, oh Hij is mijn lied 
 
Refrein: 
You are good, good, oh 
U bent goed, goed, oh 
You are good, good, oh 
U bent goed, goed, oh 
You are good, good, oh 
U bent goed, goed, oh 
You are good, good, oh 
U bent goed, goed, oh 
 
Couplet 2: 
Let the King of my heart be the wind inside my sails 
Laat de Koning van mijn hart, de wind in mijn zeilen zijn 
The anchor in the waves; oh He is my song 
Het anker in de golven, oh Hij is mijn lied 
Let the King of my heart be the fire inside my veins 
Laat de Koning van mijn hart het vuur in mijn aderen zijn 
And the echo of my days; oh He is my song 
En de echo van mijn dagen, oh Hij is mijn lied 
 
(Refrein) 
 
Bridge: 
You’re never gonna let, never gonna let me down 
U zult mij nooit, nooit los laten 
You’re never gonna let, never gonna let me down 
U zult mij nooit, nooit los laten 
 
(Bridge) 
(Refrein) 
 
 



 

 
Amazing grace 
Couplet 1: 
Amazing grace, how sweet the sound 
that saved a wretch like me 
Genade, zo zoet die klank 
Redde mij, een zondaar 
I once was lost, but now I’m found 
was blind, but now I see 
Ooit was ik verloren, maar nu gevonden, 
Was ik blind, maar kan nu zien 
 
Couplet 2: 
t’ Was Grace that taught my heart to fear 
And Grace, my fears relieved 
Genade leerde mijn hart vrezen 
En genade verlichtte mijn angsten 
How precious did that grace appear 
The hour I first believed 
Zo waardevol als die genade kwam 
Toen ik nog maar pas geloofde 
 
Bridge: 
My chains are gone, I’ve been set free 
My God my Saviour has ransomed me 
Ik ben niet meer gebonden, maar vrij 
Mijn God, mijn Redder, heeft me vrijgekocht 
And like a flood His mercy reigns 
Unending love, amazing grace 
Zijn genade is als een vloed, volledig leidend 
Oneindige liefde, ongelooflijke genade 
 
Couplet 3: 
The Lord has promised good to me 
His word my hope secures 
De Heer heeft het goede aan me beloofd 
Mijn hoop word verzekerd door het Woord 
He will my shield and portion be, 
As long as life endures 
Hij zal mijn schild en bestemming  zijn 
Zolang het leven duurt 
 
Couplet 4: 
The earth shall soon dissolve like snow 
The sun forbear to shine 
De aarde zal binnenkort vergaan, net als sneeuw 
De zon niet meer schijnen 
But God who called me here below 
Will be forever mine 



 

Maar God die mij hier geroepen heeft 
Zal altijd mijn God zijn 
Will be forever mine 
You are forever mine 
Zal altijd mijn God zijn 
U bent altijd mijn God 
 
How great is our God 
Refrein: 
How great is our God, sing with me 
Hoe geweldig groot is onze God, zing het met mij 
How great is our God, and all will see 
Geweldig groot is onze God en iedereen zal het zien 
How great, how great is our God 
Hoe geweldig groot onze God is 
 
Couplet: 
The splendor of the King, clothed in majesty 
De grootsheid van een Koning, in verhevenheid gekleed 
Let all the earth rejoice 
Laat heel de wereld zich verheugen 
All the earth rejoice 
De hele wereld zich verheugen 
He wraps himself in Light, and darkness tries to hide 
Hij omhult zich met Licht en de duisternis probeert zich te verbergen 
And trembles at His voice 
En siddert bij het horen van Zijn stem 
Trembles at His voice 
Siddert door zijn stem 
 
(Refrein) 
 
Bridge: 
Name above all names 
Naam boven alle namen 
Worthy of our praise 
Waardig onze lofprijs 
My heart will sing 
Mijn hart zal zingen 
How great is our God 
Hoe geweldig groot is onze God 
 
(Bridge) 
(Refrein) 

                    


