
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 23 september 2018 

Prediker: Orlando Bottenbley

Titel: Jezus kennen met hart en verstand

Bijbellezing: Efeze 1:18-21 (NBV)

18 Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu Hij geroepen heeft, 
hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, 19 en hoe overweldigend groot de krachtige 
werking van Gods macht is voor ons die geloven. 20 Die macht was ook werkzaam in Christus toen 
God Hem opwekte uit de dood en Hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, 21 
hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd
wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige.

Bijzonderheden: 

Maandag (24 september) start(t)en de Alpha en Beta Cursus.

Een paar opmerkingen 

De kern van de boodschap van Orlando komt erop neer dat de Heilige Geest essentieel en van 
onmisbare waarde is om - ook in ons leven van iedere dag - Jezus te leren kennen zoals Hij 
werkelijk is. De Bijbel leert ons dat de Geest dat doet door niet alleen ons hart maar ook ons 
verstand te openen. Dat laatste zien we terug in het voorbeeld van Petrus uit Mattheüs 16: “Vlees 
en bloed heeft het je niet geopenbaard, maar mijn Vader in de hemel.”  

De ontmoetingen op de eerste Paasdag leren ons dat ons verstand geopend moet worden om 
Jezus te zien zoals Hij echt is. Jezus moet de ogen van de Emmaüsgangers openen om Hem te 
herkennen. Hoe vaak is Hij niet dicht bij ons en hebben wij het niet door.

Naarmate we Jezus beter leren kennen, hoe groter ons besef wordt hoe rijk we zijn door het 
kennen van Hem. En raken we ook meer en meer onder de indruk van de krachtige werking van 
Gods macht voor ons; dezelfde macht die zowel Jezus als ons uit de dood kon en kan opwekken. 

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


Aanvullende Bijbellezingen 

Mattheus 16: 13-17
13 Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg Hij zijn leerlingen: “Wie zeggen de 
mensen dat de Mensenzoon is?” 14 Ze antwoordden: “Sommigen zeggen Johannes de Doper, 
anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten.” 15 Toen vroeg Hij hun: “En 
wie ben Ik volgens jullie?” 16 “U bent de Messias, de Zoon van de levende God”, antwoordde 
Simon Petrus. 17 Daarop zei Jezus tegen hem: “Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet 
door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel.” 

Uit Lukas 24: 13 en verder, het verhaal van de Emmaüsgangers en de verschijning van Jezus aan 
hen en de andere leerlingen
27 Daarna verklaarde Hij hun wat er in al de Schriften over Hem geschreven stond, en Hij begon bij
Mozes en de Profeten. 28 Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof Hij 
verder wilde reizen. 29 Maar ze drongen er sterk bij Hem op aan om dat niet te doen en zeiden: 
“Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.” Hij ging mee het dorp in en bleef 
bij hen. 30 Toen Hij met hen aan tafel aanlag, nam Hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak 
het en gaf het hun. 31 Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze Hem. Maar Hij werd 
onttrokken aan hun blik. 32 Daarop zeiden ze tegen elkaar: “Brandde ons hart niet toen Hij 
onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?”
33  Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen 
aantroffen, 34 die tegen hen zeiden: “De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en Hij is aan 
Simon verschenen!” 35 De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe Hij zich 
aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. 36  Terwijl ze nog aan het vertellen 
waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: “Vrede zij met jullie.” 37 Verbijsterd en door 
angst overmand, meenden ze een geestverschijning te zien. 38 Maar Hij zei tegen hen: “Waarom 
zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? 39 Kijk naar mijn handen en voeten, 
Ik ben het zelf! Raak me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals 
jullie zien dat ik heb.” 40  Daarna toonde Hij hun zijn handen en zijn voeten. 41 Omdat ze het van 
vreugde nog niet konden geloven en stomverbaasd waren, vroeg Hij hun: “Hebben jullie hier iets te
eten?” 42 Ze gaven Hem een stuk geroosterde vis. 43 Hij nam het aan en at het voor hun ogen op. 
44 Hij zei tegen hen: “Toen Ik nog bij jullie was, heb Ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet 
van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over Mij geschreven staat in vervulling moest gaan.” 
45  Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. 46 Hij zei 
tegen hen: “Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat Hij op de derde dag 
zal opstaan uit de dood, 47  (47-48) en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om 
tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, 
te beginnen in Jeruzalem.”

2 Korintiërs 3:14-16 
14 Hun denken verstarde, en dezelfde sluier ligt tot op de dag van vandaag over het oude verbond 
wanneer het voorgelezen wordt. Hij wordt alleen in Christus weggenomen. 15 Tot op de dag van 
vandaag ligt er een sluier over hun hart, telkens als de wet van Mozes wordt voorgelezen. 16  
Maar telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen. 

2 Korintiërs 4:3-6 
3 Wanneer er dan toch nog een sluier ligt over het Evangelie dat wij verkondigen, geldt dit alleen 
voor hen die verloren gaan: 4 de ongelovigen, van wie de gedachten door de god van deze wereld 
zijn verblind, waardoor ze het licht van het Evangelie niet kunnen zien, de luister van Christus, die 
het beeld van God is. 5 Wij verkondigen niet onszelf, wij verkondigen dat Jezus Christus de Heer is 



en dat wij omwille van Hem uw dienaren zijn. 6 De God die heeft gezegd: “Uit de duisternis zal licht
schijnen”, heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn 
luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus. 

2 Korintiërs 3:18
Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door 
de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.  

**** 
Liederen 

607 - Machtige Redder
542 - God van trouw
501 - Vader mijn God ik aanbid U
630 - Vader, U bent goed
Ik kan niet anders - Paul Baloche

De volledige teksten van deze liederen staan in de bijlage achteraan

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

Gespreksvragen     

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. 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.
NB. Als je de dienst hebt gemist of je geheugen wilt opfrissen: op de website vind je de hele dienst 
in audio en de preek in video. 

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. Lees ieder voor zich de Bijbeltekst in stilte en markeer welke woorden en zinsneden er voor jou 
uitspringen. Bespreek met elkaar wat je opviel en waarom juist dat.

3. De Heilige Geest opent ons de ogen voor wie Jezus is. Dat deed Hij ook bij Petrus wat we lezen 
in Mattheüs 16. Daar stelt Jezus de vraag: 'Wie ben Ik volgens jullie?' Wie is Jezus voor jou 
persoonlijk? Wat aan Hem spreekt jou aan? Tip: beantwoord deze vraag eventueel aan de hand 
van beeldkaartjes.

4. Bij de aanvullende lezingen staat het verhaal van de Emmaüsgangers. Jezus is soms heel 
dichtbij, zonder dat je het misschien doorhebt. Heb je weleens meegemaakt dat Jezus iets heeft 
bewerkt in jouw leven, maar dat je pas achteraf kon zien dat Hij al die tijd bij je is geweest? Wat 
zijn dingen, ervaringen of personen waarin jij iets van Jezus herkent in je dagelijkse wandel met 
Hem?

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Korintiers-3:18


5. Als we van iemand houden, dan willen we die persoon beter leren kennen, wat ons - als het 
goed is - weer nóg meer liefde geeft voor die persoon. Wat houdt het volgens jou in om Jezus 
beter te leren kennen? Wat is volgens jou het verschil tussen Jezus kennen/geloven in Hem met je 
verstand en Jezus kennen/geloven in Hem met je hart? 

6. Geloven is meer dan denken of geloven dat het waar is, je kunt het woord ook vertalen met 
vertrouwen of vertrouwen schenken aan. Kun je aangeven welk verschil je hierin ziet? 
Kun je iets uit je eigen leven delen over je vertrouwen in Jezus, in wat Hij zegt en doet? 

7. Orlando liet aan de hand van Efeziërs 1: 20 en 21 zien wat het openen van hart en verstand 
uiteindelijk uitwerkt en hoe rijk de ontdekkingen worden naarmate dat wij Jezus beter leren 
kennen.  2 Korintiërs 3:18 zegt: 'Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer 
aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld 
worden veranderd.'  Het 'meer en meer' duidt op een doorgaand proces. Wat zegt dat jou? Zegt 
dat iets over God en over ons? Zo ja, waaraan denk je? 
  
8. Wat kun jij doen om Jezus beter te leren kennen in het komende seizoen en hoe kan de kring je 
daarbij helpen?

9. Deze vraag stelden we ook aan de huiskringen die vorige week bij elkaar kwamen: Ook als 
huiskringen gaan we een nieuw seizoen in. Wat zou je met het oog op het nieuwe seizoen willen 
delen met je huiskringgenoten? Wat verwacht je van het nieuwe seizoen, persoonlijk en als 
huiskring tezamen? Zijn er naar aanleiding van wat gedeeld wordt 'goede voornemens' of 'nieuwe 
afspraken' die je als kring aan het begin van het nieuwe seizoen kunt/wilt maken? Neem tijd om 
van elkaar te horen en met elkaar te bidden.

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

Heer, dank voor het wonder dat we U mogen kennen en dat U ons wilt kennen. We bidden dat U 
het licht van Christus aansteekt in ons hart, opdat we nog meer onder de indruk mogen raken van 
wie U bent. En dat we nog meer mogen beseffen hoe rijk we zijn, omdat we alles wat we ooit 
nodig zullen hebben al hebben ontvangen in U. U wandelt altijd naast ons, open onze ogen om U 
nog meer te gaan zien in onze dagelijkse wandel met U.

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

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Efeziers-1:20-21
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/2-Korintiers-3:18


Liederen  

607 - Machtige Redder

Elke dag wil ik zingen van uw liefde,
buig ik mij bij de bron van leven neer 
Want in mijn diepste nood was U nabij;
een stroom van liefde verzadigde mij

Ik vertrouw op het kruis van mijn verlosser
en ik zing van het bloed dat overwint
U wies mijn zonden weg, vernieuwde mij;
uw dood bracht leven en nu ben ik vrij!

Refrein:
Machtige Redder, wonderbaar Raadgever,
Heer van elke tijd, vol van majesteit,
U bent Koning van 't heelal
Here der heren, blinkende Morgenster
U, verrezen Zoon, draagt de koningskroon,
U regeert, regeert over al

Ik verlang bij uw troon te zijn voor eeuwig,
daar te zijn waar uw heerlijkheid verschijnt,
waar alle volkeren verenigd zijn
en samen zingen tot eer van het Lam!

(Refrein 2x)

***
542 - God van trouw

God van trouw,
U verandert nooit,
Eeuwige, U mijn vredevorst
Aller Heer, ik vertrouw op U

Heer, ik roep tot U,
opnieuw en opnieuw
Heer, ik roep tot U,
opnieuw en opnieuw
 
Refrein:
U bent mijn rots wanneer ik wankel,
U richt mij op wanneer ik val
Dwars door de storm 
bent U Heer, het anker 
ik stel mijn hoop alleen op U

***



501 - Vader mijn God ik aanbid U

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

***
630 - Vader, U bent goed

Op elk moment van mijn leven
in voor- of tegenspoed
aanbid ik U, mijn Jezus
en dank U voor uw bloed
Ik vind kracht in U mijn Vader,
als ik heel dichtbij U ben
Mijn hart en mijn gedachten
worden warm als ik bedenk:
 
Refrein:



Vader, U bent goed,
U bent heilig, U bent liefde
Jezus, U bent groot,
U bent sterker dan de dood
Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U
en ik zing met heel mijn hart:
'ik hou van U'

Op elk moment van mijn leven
bij dag en bij nacht
wil ik uw woorden lezen
en dragen in mijn hart
In stormen van mijn leven,
in de regen, in de kou,
wil ik schuilen in uw vrede,
wil ik rusten in uw trouw

(Refrein)

Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U
en ik zing met heel mijn hart:
'Ik hou van U'

***
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 3x   


