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Prediker: Wigle Tamboer 
Titel: Geraakt door de liefde van Jezus Christus 
Bijbellezing:  Efeziërs 3:14-21 (NBG51)  
 
14 Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, 15 naar wie alle geslacht in de hemelen en op 
de aarde genoemd wordt, 16 opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht 
gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens, 17 opdat Christus door het geloof in uw 
harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, 18 zult gij dan samen met alle heiligen, in 
staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, 19 en te kennen de 
liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. 
20 Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan 
wij bidden of beseffen, 21 Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle 
geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.  
 
Bijzonderheden 
Na de drie preken over de drie V’s van Verbinden, Verootmoedigen en Voorleven, gaan we verder 
met de nieuwe preekserie  'Waar draait het om?’  
 

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

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,  
 
In de preekserie ‘Waar draait het om?’ zijn we zondag toegekomen aan het eerste deel van ons 
bekende missie statement:   
 

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.  
 
In de preekserie worden we vanuit Meerkerk 2.0 bepaald bij een nieuw bewustzijn waarom en 
waartoe we geloven en samen gemeente zijn. Daarom is deze nieuwe serie ook geen herhaling van 
het uitleggen van onze Missie en Visie, maar een verdiepingsslag daarvan, zoals ook de aanvulling 
met de drie V’s dat is. 

 
Geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus... mogen we ons blijvend bewust zijn van de 
reikwijdte van Jezus' liefde en welke invulling we daaraan als dankbare mensen samen mogen 
geven. 
 
Volgende week zondag 18 oktober spreekt Joop Strietman over het tweede deel van onze Missie. 
Zondag 11 en 18 oktober worden op die manier een tweeluik. Fijn dat Joop als gastspreker meehelpt 

bij het steeds beter verstaan van ons ‘Geraakt & Geroepen’. 

 

Een hartelijke zegengroet van het PddW+ team.  
 
********************************************************** 

 

 



 

 

 (Mogelijke) aanvullende Bijbellezingen  
 2 Korintiërs 5:14,15 

Filippenzen 3:12 

Johannes 3:16 met Johannes 15:9 
1 Johannes 4:7-12 

1 Johannes 2:15 

2 Timoteüs 3:4 

Filippenzen 1:6-11  
Galaten 2:20 
 
********************************************************** 

ENKELE OPMERKINGEN    

De Bijbeltekst waar we ooit de woorden 'geraakt door de liefde van Jezus Christus’ aan ontleend 
hebben is 2 Korintiërs 5:14-15 waar Paulus schrijft over zijn drijfveer, dat is: het geraakt zijn door 
en inzicht gekregen hebben in Jezus’ liefde, met alle levensveranderende gevolgen van dien.  

 

Efeze 3, de lezing van zondag, is een gebed. Je zou het een gebed van verlangen kunnen noemen 
om persoonlijk en als gemeente te groeien in Gods liefde en je uit te strekken om elke keer en 
steeds meer geraakt te worden door de liefde van Jezus. Dat elke keer en steeds meer is de basis-
gedachte achter ons groeien van Meerkerk 1.0 naar 2.0. En daar houdt het niet op, het steeds 
meer leidt tot 3.0 en 4.0, enz. 

 

Het is Paulus zelf die herhaaldelijk spreek over dit steeds meer van Jezus’ liefde. Denk allen maar 
aan het bekende gebed in Filippenzen 1:9,10: “En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer 
overvloedig mogen zijn…”. 

 
Het is opvallend dat het gebed van Paulus in Efeze 3, om meer van Jezus' liefde te mogen vatten, 
direct gekoppeld is aan het werk en de kracht van de Heilige Geest. Het is de Geest die elke keer 
weer en steeds meer in ons hart (de inwendige mens) die liefde moet werken. 

 

Opvallend is dat is waar Paulus doelt op het werk en de kracht van de Heiige Geest hij niet spreekt 
over uiterlijke manifestaties, maar juist over kracht in ons innerlijk, in de inwendige mens, we lezen 
het in vers 16. Daar in ons (persoonlijk) innerlijk werkt de Geest opdat Christus door het geloof in 
uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde (vers 17). 

 

Vanuit die kracht en dat werk van de Geest in ons innerlijk, heeft dat uitwerking naar ons tezamen 
als gemeente en zullen wij (vers 18 en 19) samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe 
groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus.  

 

Merk hierbij de doelstelling van een 3x opdat...  

 

Het is allemaal niet voor te stellen dat dit alles voor ons weggelegd is. Daarom mogen we weten 
dat het ook oneindig veel meer is dan we kunnen bidden of beseffen: Hem nu, die blijkens de 
kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen 
(vers 20). 

 

Hierbij gaat het niet meer om de heerlijkheid die alles in mij werkt als individu, maar juist in ons 
tezamen, de gemeente, het lichaam van Jezus Christus en in Hem die ons Hoofd is. Daarom: Hem 



 

 

zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot 
eeuwigheid! Amen (vers 21). 

 

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

LIEDEREN 
425 – Er is geen grens 

Jezus’ liefde voor mij – Sela 
493 – Jezus, wat een heerlijke naam 
 
********************************************************** 

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.  
 
1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in 
jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? 

 
2. Denk daarbij ook aan wat jou in de bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je 
daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen 
samenvatten? 

 

3. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis wat de Heer de laatste weken in je leven 
aan het doen is: 

a) in het lezen van de Bijbel (Woord) 

b) in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed) 

c) in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending) 

d) in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg) 

e) in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven 
(Zegen) 

 

4. Lees ieder voor zich nog eens Efeziërs 3:14-21 en schrijf de voor jou twee opvallendste of 
belangrijkste woorden/zinnen op. Deel dat met elkaar en vertel waarom je deze twee gekozen 
hebt.  

 

5. Zondag spraken we over het eerste deel van ons Missie statement:  

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. 
Laat ieder voor zich van iedere zin opschrijven wat hierbij in je opkomt (over wat het je zegt, wat 
het je doet en wat jij ermee doet). 

 

6.  Want zó lief had God de wereld dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft (Johannes 3:16). 
Kun je vanuit de Bijbel andere verzen noemen die spreken over Gods liefde en hoe groot deze is? 
Wat spreekt je in deze verzen aan? 

 



 

 

7. Liefde is een ontdekkingsreis. Wat heb jij ontdekt in die reis als het gaat om het “geraakt zijn 
door de liefde van Jezus Christus’?  
 

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

GEBEDSSUGGESTIE 

En dit bidden we, dat onze liefde nog steeds meer overvloedig mag zijn in helder inzicht en alle 
fijngevoeligheid, om te onderscheiden, waarop het aankomt. Dan zullen we rein en onberispelijk 
zijn tegen de dag van Christus, vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke is door Jezus 
Christus, tot eer en prijs van God (naar Filippenzen 1:9-11 NBG51). 

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

 

 

 


