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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 30 JUNI 2019 
 
Prediker: Jurjen ten Brinke 
 
TITEL: VERVULD WORDEN MET DE HEILIGE GEEST 
 
Bijbellezing: Johannes 14:15-26 (NBV) 
15 “Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. 16 Dan zal Ik de Vader vragen jullie een 

andere Pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: 17 de Geest van de waarheid. De wereld kan 
Hem niet ontvangen, want ze ziet Hem niet en kent Hem niet. Jullie kennen Hem wel, want Hij 

woont in jullie en zal in jullie blijven. 18 Ik laat jullie niet als wezen achter, Ik kom bij jullie terug. 19 

Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar jullie zullen Mij wel zien, want Ik leef 

en ook jullie zullen leven. 20 Dan zul je begrijpen dat Ik in mijn Vader ben, dat jullie in Mij zijn en dat 

Ik in jullie ben. 21 Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft Mij lief. Wie Mij liefheeft zal de 

liefde van mijn Vader en Mij ontvangen, en Ik zal Mij aan hem bekendmaken.” 22 Toen vroeg Judas 
(niet Judas Iskariot) aan Jezus: “Waarom zult U zich wel aan ons, maar niet aan de wereld 

bekendmaken, Heer?” 23 Jezus antwoordde: “Wanneer iemand Mij liefheeft zal hij zich houden aan 
wat Ik zeg, mijn Vader zal Hem liefhebben en mijn Vader en Ik zullen bij hem komen en bij hem 

wonen. 24 Maar wie Mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat Ik zeg, en wat jullie Mij horen 

zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie Ik gezonden ben. 25 Dit 

alles zeg Ik tegen jullie nu Ik nog bij jullie ben. 26 Later zal de Pleitbezorger, de heilige Geest die de 
Vader jullie namens Mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat 
Ik tegen jullie gezegd heb. 
 
Bijzonderheden 
Deze zondag komt het nieuwe Meerkerknieuws uit. 
 
Een paar opmerkingen 
Een paar weken geleden vierden we Pinksteren en dat de Geest van God werd uitgestort en allen 
werden vervuld met de Heilige Geest. Wat betekent dat nu? Wie is de Geest? De Heilige Geest is 
een persoonlijke, Goddelijke bewoner van het hart van een christen. De Bijbel heeft het niet over 
‘het’ (zoals wij soms doen) en Hij beschrijft de Geest niet als energie of een bepaalde kracht. Jezus 
heeft het over ‘Hem’. 
 
De Geest is niet alleen een persoon. Hij is ook God! De Heilige Geest is niet een onpersoonlijke 
kracht, maar een goddelijk persoon in het centrum van ons leven. En waarom is dit zo belangrijk? 

https://meerkerk.us2.list-manage.com/track/click?u=7e62bc43f6d7a76c2aa502030&id=baf3808280&e=ad0e9227ca
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Omdat de Bijbel erover spreekt dat we vervuld kunnen worden met de Heilige Geest. Dit betekent 
dat wij een onvoorstelbare goddelijke vreugde en kracht zullen ervaren. 
 
Als je de Geest ziet als een onpersoonlijke kracht, zal je anders verlangen naar vervulling van de 
Geest dan wanneer je Hem ziet als persoon. In het eerste geval probeer je op een mechanische 
manier door Hem vervuld te raken. Maar vervuld worden met de Geest heeft, zoals we al zagen, 
niets met 'het' te maken. Wij hebben het over een persoon. In de Bijbel zijn er geen formules of 
trucs om de Geest te krijgen. We worden heel duidelijk opgeroepen om ons naar de vervulling van 
de Geest uit te strekken, maar je ontvangt Hem van God Zelf. Ja, dat kan na handoplegging, na 
bidden, vasten, of wat ook. Maar je kunt Hem niet ‘pakken’. 
 

Maar hoe werkt die vervulling dan? Jurjen noemde als voorbeeld dat hij als kind gasten uit het 
buitenland over de vloer kreeg die bij hen kwamen logeren.  Zij hadden veel respect voor hen en 
hielden veel van hen. Daarom maakten ze vooraf het huis schoon en gedroeg iedereen zich op z’n 
best. Dit was geen toneelspel – zij waren gewoon blij met hun gasten en ze wilden het hun naar de 
zin maken. Vervuld zijn met de Geest lijkt hierop. Je leven verandert in het besef dat er een 
glorieus Persoon permanent binnen de muren van jouw leven woont. 
 
En wat doet die Geest? Hij is de Geest van de waarheid en Hij is een pleitbezorger. Vervuld worden 
met de Geest is hetzelfde als vervuld worden met het Woord, omdat Hij de Geest van de waarheid 
is. Het betekent dat je je door de Bijbel laat domineren. Dit is echt wat anders dan weten wat er in 
de Bijbel staat. Het is alles in je opzuigen en het deel van je laten uitmaken. En dat Hij onze 
pleitbezorger is, betekent dat Jezus ons iemand stuurt die loyaal aan ons is, tot het eind. Een 
advocaat, Iemand die er voor je is, die voor je pleit, voor je in debat gaat. Waarom zou Jezus de 
Heilige Geest vergelijken met een advocaat? Het is de taak van de Heilige Geest ons te verdedigen 
tegen onze vijanden hier op aarde, maar vooral ook tegen de vijanden in ons eigen hart. 
 

Wellicht weet je en ervaar je ook dat Jezus als pleitbezorger, als advocaat in de rechtszaal van God 
staat en ons vertegenwoordigt bij God, de Vader, Die ook de Rechter is. Dan vraag je je misschien 
af hoelang Jezus dit kan volhouden. Hoe vaak blijft Hij naar God gaan om het voor ons op te 
nemen? En hoe vaak blijft God dit accepteren? Maar Jezus smeekt als pleitbezorger niet om 
genade, maar om rechtvaardigheid. Het is alsof Jezus zegt: 'Vader, U bent rechtvaardig. Zonde 
moet bestraft worden. Maar Vader, kijk naar mijn handen. Zie de littekens. Ik heb al voor de straf 
betaald. Ik smeek niet om genade, maar om gerechtigheid. De straf die de mens verdient, is al 
betaald door Mij.’ De Heilige Geest wijst niet naar zichzelf, maar naar die Jezus. 
 
Aanvullende Bijbellezingen (NBV tenzij anders vermeld) 

 

1 Johannes 2:1 
Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben 
wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige. 
 
Efeziërs 5:17-20 
17 Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. 18  Bedrink u niet, want 
dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen 19  en zing met elkaar psalmen, hymnen 
en liederen die de Geest u ingeeft. 
 
Colossenzen 1:24-26 (HSV) 
24 Nu verblijd ik mij in mijn lijden voor u en vervul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen 
van Christus, ten behoeve van Zijn lichaam, dat is de gemeente. 25 Daarvan ben ik een dienaar 
geworden, overeenkomstig de taak in de dienst van God, die mij met het oog op u gegeven is om 
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het Woord van God te vervullen, 26 namelijk het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang 
verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen. 
 
Kollosenzen 3:1-4  
1 Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit 
aan de rechterhand van God. 2 Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. 3 U bent immers 
gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. 4 En wanneer Christus, uw leven, 
verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen. 
 
Romeinen 8:15-16 
15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest 
ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om Hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. 16 De 
Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. 
 
************************************************************************  
LIEDEREN 
 
685 - Hosanna 
763 - Ik heb U nodig 
245 - Hier in Uw heiligdom 
765 - Uw vrede vult dit huis 
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. Lees met elkaar Johannes 14:15-26: iemand die voorleest of ieder voor zich. Neem eventueel de 
tijd om even stil te worden en de woorden van de tekst op je in te laten werken. Deel met elkaar 
in tweetallen wat jou in het bijzonder aanspreekt aan deze tekst. 
 
3. De Heilige Geest is geen onpersoonlijke kracht maar een persoonlijk en goddelijke bewoner van 
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het hart van een christen. Waarom is dit onderscheid zo belangrijk? (Een werkvorm kan zijn om op 
een whiteboard/flipover/vel papier in twee kolommen met elkaar de verschillen tussen een 
onpersoonlijke kracht en een persoonlijk en goddelijke bewoner van je hart naast elkaar te zetten 
en ze met elkaar te vergelijken). 
 
4. Er zijn geen formules of trucs te vinden in de Bijbel te vinden om de Geest te krijgen, omdat je 
Hem van God zelf ontvangt. Jurjen sprak over de onvoorstelbare goddelijke vreugde van het 
vervuld worden van de Geest. Is dat iets wat je mag kennen in je leven en hoe heb je dat wel of 
niet ervaren? 
 
5. Jurjen maakte de vergelijking dat vervulling van de Heilige Geest is alsof er iemand bij je thuis 
logeert, waardoor je het huis op orde wilt maken en je je van je beste kant laat zien om het 
diegene naar de zin te maken. Zo verandert jouw leven ook in het besef dat er een glorieus 
Persoon permanent binnen de muren van jouw leven woont. Weet jij Wie er in je leven woont? 
Verandert dit besef je manier van leven? Heeft het je integer gemaakt? Welke dingen zou je niet 
meer doen als je je bewust was van zijn aanwezigheid in je leven? 
 

6. Hij is de Geest van de waarheid. Wat houdt het in dat Hij de Geest van de waarheid is? Hoe 
ervaar je dat in je eigen leven? 
 
7. De Heilige Geest is ook een pleitbezorger. 
a. Wat houdt dat in en wat betekent dat voor jou persoonlijk? 
b. Jezus zegt dat Hij een ándere pleitbezorger stuurt. Dat betekent dat Hij zelf de eerste 
pleitbezorger is. Hij smeekt niet om genade bij God de Vader, maar om rechtvaardigheid. Wat is 
het verschil? 
 
8. Neem aan het einde van de kringavond allemaal tijd voor jezelf om je af te vragen welk 
Bijbelvers je het meest heeft geraakt. Schrijf dit vers op een vel papier en leg dat in je Bijbel, zodat 
je dit vers de komende tijd dagelijks kunt lezen en doordenken en –bidden. 
 

******************************************************************** 
GEBEDSSUGGESTIE 

 

Vader in de hemel, we danken U voor de Heilige Geest die in ons hart wil wonen en werken. Dat 
Hij ons mag laten beseffen wat het betekent dat we Jezus als pleitbezorger hebben en onze blik op 
Hem steeds scherper mag stellen. Dat we herinnerd mogen worden aan wat Jezus heeft gezegd en 
wat Hij voor ons heeft gedaan. Dank dat U ons door Uw Geest in ons verzekert dat wij Uw 
kinderen mogen zijn! Dat doen we in Jezus’ naam, amen. 
 
************************************************************************** 
BIJLAGE: LIEDEREN 
 
685 - Hosanna 
Met ons lied, Heer, roept ons hart uit naar U, 
Naar U alleen 
Vol verwachting, vol verlangen naar U, 
U maakt ons één 
 
Bridge: 
Als wij U zien, Heer, geeft U kracht om op te staan 
Wij mogen vrij van angst en schaamte, In uw huis binnengaan 
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Refrein: 
Hosanna, hosanna, U bent de God van redding, 
U zij de eer, aanbidding. Hosanna, hosanna, 
Komt met uw Geest, vernieuw ons, 
Verheerlijk uw naam, Heer Jezus 
 
Met ons lied, Heer, 
Keert ons hart zich naar U, 
Naar U alleen 
U maakt harten 
Die gebroken zijn heel 
U maakt ze één 
 
Als wij U zien, Heer, geeft U kracht om op te staan 
Wij mogen vrij van angst en schaamte binnengaan 
 
Hosanna, hosanna, hosanna, hosanna! 
 
763 - Ik heb U nodig 
Heer, ik kom en beken, nu ik hier dicht bij U ben: 
zonder U val ik uiteen; leid mijn hart door stormen heen. 
 
Refrein: 
O mijn Heer, ik heb U nodig; elk moment, zo nodig. 
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij. O God, 'k heb U nodig. 
 
Mijn schuld zit diep; U kunt erbij. U vergeeft en reinigt mij. 
Waar U bent, daar ben ik vrij; woon in mij en heilig mij. 
 
(Refrein) 
 
Leer mijn lied de weg naar U als verleiding mij omgeeft. 
Als ik niet kan staan, leun ik op U. Jezus, hoop die in mij leeft! 
 
(Refrein) 2 x 
 
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij. O God, 'k heb U nodig. (2x) 
 
245 - Hier in Uw heiligdom 
Hier in uw heiligdom, dicht bij de troon, 
vraagt uw aanwezigheid ons stil te zijn 
Zo komen wij tot U, met heilig ontzag, 
als uw Geest ons trekt tot U 
 
Rein door uw zuiver bloed, met zekerheid 
dat wij geborgen in uw liefde zijn 
Staan wij vrijmoedig hier en antwoordt ons hart 
op de roepstem van uw Geest 
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Heer, ik wil horen uw zachte stem 
Laat and're stemmen in mij zwijgen 
Open mijn ogen, Heer, opdat ik het licht 
van uw aangezicht zal zien 
 
765 - Uw vrede vult dit huis 
Uw vrede vult dit huis een glimp van heerlijkheid 
daalt in onze harten neer. 
Vader, kom, omarm wie naar U verlangt. 
Uw Geest daalt op ons leven neer.   (2x) 
 
En uw liefdeslied vervult ons met aanbidding. 
Uw Geest getuigt in ons. 
 
Refrein: 
Wij zingen: Abba, Vader, U bent hier bij ons. 
Wij zijn uw zoons en dochters en uw liefde laat ons nooit meer los. 
 
Verwelkomd en vernieuwd; één gemaakt met U, 
door het kruis dat ons verzoent. 
Het hemelkoor verstilt, als uw zachte stem 
over onze levens zingt. 
 
Uw genadelied vervult ons nu met dankbaarheid. 
Uw Geest getuigt in ons. 
 
(Refrein) 
 
Abba, Vader, 
U bent hier bij ons. 
Wij zijn uw zoons en dochters 
en uw liefde laat ons nooit meer los. 
 
Abba, Vader, 
U bent hier bij ons. 
Wij zijn uw zoons en dochters 
en uw liefde laat ons nooit meer los. 
 
Licht der wereld 
(de tekst van het 3e couplet is aangepast) 
 
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 
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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 
 
*** 


