
 

 

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 4 NOVEMBER 2018 
 

Prediker: Orlando Bottenbley 

 

TITEL: DE UITWERKING VAN HET BETER LEREN KENNEN VAN JEZUS  
 

Bijbellezing: Efeziërs 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 heesters, alle machten en krachten en elke naam die genoemd 

wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige.  

 

Bijzonderheden 
Deze zondag is er aandacht voor zending en onze 'andere’ zendelingen. Zondag 11 november is er 

een doopdienst, zondag 25 november ledenbevestiging. 

 

Een paar opmerkingen 

Orlando pakte de draad op van de boodschap in Efeziërs 1 die hij zondag 23 september met ons 

deelde. Toen sprak hij vanuit Efeziërs 1:18-21 over Jezus kennen met hart en verstand. Die 

boodschap was weer een voortbouwen op de boodschap die hij de voorlaatste keer bij ons bracht - 

op 24 juni 2018 - met als thema: de Heilige Geest leert ons Jezus beter kennen.  

Mooi dit drieluik vanuit Efeziërs. Het helpt ons in onze serie over de Filippenzenbrief: de twee 

brieven hebben veel overeenkomsten. 

 

Paulus spreekt in vers 19 over “de krachtige werking van Gods macht… voor ons die geloven.”. Die 

werking vertaalde Orlando in het thema: “De uitwerking van het beter leren kennen van Jezus” en 

hij benadrukte daarbij: 

 

1. Het gaat in de eerste plaats om de Gever. 

Efeziërs 1 : 17 (HTB) 

Opdat u helder en duidelijk zult zien wie Christus is en Hem door en door zult leren kennen. 

 

2. Weten met ons verstand en zien met ons hart. 

Efeziërs 1 : 18 (HSV) 

Namelijk VERLICHTE OGEN van uw VERSTAND, om te WETEN 

 

 

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


 

 

Efeziërs 1 : 18 (NBV) 

Moge uw HART VERLICHT worden, zodat u zult ZIEN 

 

3. De uitwerking van het door en door kennen van Jezus. 

• Zodat u zult zien waarop u HOPEN mag, nu Hij u geroepen heeft (NBV) 

• Zodat u zult zien hoe rijk de LUISTER is die de heiligen zullen ontvangen (NBV) 

• Hoe overweldigend groot DE KRACHTIGE WERKING VAN GODS MACHT is voor ons die 

geloven. 

 

Hoe mooi dat de kennis van Jezus met hart en verstand door Gods Geest een uitwerking mag 

hebben in ons dagelijks leven. Een mooi voorbeeld van hoe Christologie door Gods Geest uitwerkt 

in Ecclesiologie. 

 

Aanvullende Bijbellezingen  

Efeziërs 1:19,20 (GNB)  

en hoe alles overtreffend zijn macht is in ons die geloven. Die macht is dezelfde sterke kracht 20 die 

hij heeft ontplooid in Christus: hem heeft hij opgewekt uit de dood. 

 

Efeziërs 3:20,21 (NBG51) 

Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij 

bidden of beseffen, 21Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle 

geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen. 

 

Romeinen 1:16 (NBG51)  

Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die 

gelooft. 

 

Romeinen 6:4 (NBG51) 
Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden 

opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. 

Romeinen 6 ons leert: begraven met Christus… opgewekt om te wandelen in nieuwheid des levens. 

 

Galaten 5:22 (NBG51) 

De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, 

geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 

 

1 Korintiërs 4:20 (GNB) 

Want het koninkrijk van God is geen zaak van woorden maar van kracht. 

 

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

LIEDEREN 

 

Heilig, heilig, heilig (263) 

Heer, wijs mij Uw weg (687) 

'k Geef mijzelf aan U volkomen (Johannes de Heer 585) 

627 - Jezus, licht in de duisternis (627) 

Licht der wereld 

 

De volledige teksten van deze liederen staan in de bijlage 

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

 

 



 

 

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. 

Mocht je aanvullende en/of andere vragen willen behandelen op je huiskring, dan kan de volgende 

indeling in soorten vragen je wellicht helpen: 

1 verwerkings- of begripsvragen (bijbel lezen en bespreken): wat staat er? 

2. belevingsvragen (of motivatievragen): wat ervaar ik hierbij? 

3. toepassingsvragen: wat wil/kan ik ermee doen (een beslissing nemen)? 

Bovenstaande driedeling kun je ook zien als: 'hoofd – hart – handen' of: 

snappen – wil/kan ik? – wat ga ik doen? 

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. Een vaak gehoorde uitspraak is: het gaat niet om de gave, maar om de Gever. Hoe werkt dat bij 

jou in het algemeen? Hoe werkt dat bij jou in je gebedsleven? 

 

3. Lees met elkaar nog eens Efeziërs 1: 18-21 in een aantal vertalingen en schrijf dan zo veel 

mogelijk observaties op over deze Gever, om wie het gaat.  

 

4. ‘Verlichte ogen’. Daaruit spreekt dat we zelf de dingen vaak niet zien zoals God ze ziet. Kun je 

voorbeelden noemen waar God je ‘verlichte” ogen gaf? 

 

5. In de preek kwam naar voren dat we weten met ons verstand en zien met ons hart. De een gelooft 

in de praktijk meer met zijn verstand, de ander met zijn hart. Inventariseer in de kring hoe bij 

iedereen de balans hierin ligt (wie gelooft meer met zijn verstand, wie meer met zijn hart). Probeer 

setjes van twee kringleden te maken waarbij de ene ‘meer verstand’, de andere ‘meer hart’ is. (Lukt 

dat niet precies, maar dan ook een of enkele groepjes van drie). Bevraag elkaar praktisch en 

concreet hoe het geloof van de ander werkt, met als doel van elkaar te leren.  

 

6. Welke rol spelen Woord en Gebed in je leven als het gaat om het krijgen van verlichte ogen? 

Vraag je bewust Gods Geest om verlichte ogen als je bidt en de Bijbel opent? Hoe kun je elkaar 

hierin bemoedigen met voorbeelden uit je eigen geloofsleven? 

 

7. Bij “werking van Gods Geest” denken we misschien al snel aan werkingen door ons heen naar 

anderen toe. Efeziërs 3: 19 (GNB) en 20 spreken echter over de werking in ons. Hoe zit het met de 

werking van Gods Geest in jouw eigen innerlijk en alledaagse leven? (Denk daarbij ook aan de 

vrucht van de Geest in Galaten 5:22). 

 

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

 

 

 

 

 



 

 

GEBEDSSUGGESTIE 

 

Dank Heer, dat blijkens de kracht, die U in ons werkt, U bij machte bent oneindig veel meer te doen 

dan wij bidden of beseffen, U zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle 

geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen. 

 

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

BIJLAGE: LIEDEREN 

 

Heilig, heilig, heilig (236) 
Heilig, heilig, heilig, Here God almachtig 

vroeg in de morgen wordt U mijn zang gewijd 

Heilig, heilig, heilig, liefdevol en machtig, 

drie-enig God, die één in wezen zijt. 

 

Heilig, heilig, heilig, Gij blijft ons verborgen, 

wijl' voor zondig' ogen uw glans verdwijnt in nacht 

Gij alleen zijt heilig, geen is uws gelijke, 

volmaakt in liefde, heiligheid en macht! 

 

Heilig, heilig, heilig! Here God almachtig, 

heel de schepping prijst U in aard' en hemel wijd 

Gij alleen zijt heilig, liefdevol en machtig, 

drie-enig God, die één in wezen zijt. 

 

Heer, wijs mij Uw weg (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. 

 

'k Geef mijzelf aan U volkomen (Johannes de Heer 585) 
'k Geef mijzelf aan U volkomen, 'k Leg mijn leven voor U neer 

'k Wil alleen voor U nog leven, 'k Leef voortaan mijzelf niet meer. 

 

Refrein: 



 

 

'k Geef mijzelf aan U, 'k Geef mijzelf aan U, 

Heer, aan U geef ik mijn leven. Neem mij, Heiland nu. 

 

‘k Geef mijzelf aan U volkomen, aan Uw voeten kniel ik neer 

Niets kan mij de wereld geven, U alleen geeft vrede Heer. 

 

(Refrein) 

 

Jezus, licht in de duisternis (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 
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 

 

 

 

 


