
Wij zijn als kerk nog niet klaar met  
onze opdracht!!!  



> Onze gezamenlijke grote  
   opdracht is licht zijn en  
   discipelen maken.       

Accent: licht in het donker 

Accent: betrokkenheid 
> Hiervoor wil God ons gebrui- 
   ken: om Zijn lichaam te zijn!  
   (Ef.4:11v.v.) God wil dat wij    
   onze “roeping” vinden en uitleven…  



> Soms wordt ons een roeping   
   “opgeplakt”, maar alleen bij/in  
   God vinden wij onze roeping…    

> Daar is wel een prijskaartje aan  
   verbonden: “wie zijn leven wil  
   behouden, zal het verliezen…”    

1) Onze roeping vinden … 

2) Ons zelf daarbij verliezen … 

3) En zo Gods wil doen 

Marcus 8:34-35 



Matheuw Emmons (Athene 2004)  

Mis het/je doel niet… 



Psalm 139:13-16 

“Want Ú hebt mijn nieren geschapen, 
mij in de schoot van mijn moeder geweven. 

Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk 
gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, 

mijn ziel weet dat zeer goed. 



Psalm 139:13-16 

 
Mijn beenderen waren voor U niet verborgen, 

toen ik in het verborgene gemaakt ben en 
geborduurd werd in de laagste plaatsen van 

de aarde. 
 



Psalm 139:13-16 

Uw ogen hebben mijn ongevormd begin 
gezien, en zij alle werden in Uw boek be-

schreven, de dagen dat zij gevormd werden, 
toen er nog niet één van hen bestond.” 



Door God geschapen! 

> God wil niet dat wij “iemand anders zijn”. 
   “Wij starten uniek en eindigen als kopie!”  
   Sommige hebben het ook nog niet beseft  
   of gebrokenheid houdt het tegen.  

> Alles wat God gemaakt  
   heeft is uniek, 100% ge- 
   wild (geen ongelukje) en  
   draagt de “handtekening”  
   van de Schepper! 



Door God geschapen! 

> Alles in ons leven is erop afgestemd op  
   wat God in ons uniek “aangelegd” heeft. 
    

   * Weet u wat Gods bedoeling voor u is? 
   * Leeft u volgens Gods plan voor je leven?  

> Als wij niet “wij” willen  
   zijn is er iets “mis”. God  
   de Schepper wil dat wij 
   onze unieke plaats innemen.   



Gen.2:7 en Job 10:8 

“toen vormde de HEERE God de mens uit het 
stof van de aardbodem en blies de levens-

adem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot 
een levend wezen.”  

 

“Uw handen hebben me gevormd en gemaakt, 
geheel en al, …” 



> God heeft ons “ontzagwek- 
   kend wonderlijk” gemaakt:  
   Met onze unieke persoonlijk- 
   heid, gaven en bekwaamheden, 
   hartsverlangen en ervaringen.    

> En staat ook in voor onze tekorten ;-)  
   In Exodus 4 zoekt Mozes een uitvlucht. 
   Vs.11: “… Of wie maakt iemand stom,  
   doof, ziende of blind? Ben Ik het niet, …? 

1) Wat is mijn “aanleg”? 



Jeremia 1:5 

“Voordat Ik u in de moederschoot vormde, 
heb Ik u gekend; voordat u uit de baarmoeder 
naar buiten kwam, heb Ik u geheiligd (“I had 
holy plans for you”). Ik heb u aangesteld tot 

een profeet voor de volken.” 



> Onze aanleg toont Gods  
   bedoeling (“heilig plan”)  
   met/voor ons leven. 
   In de architectuur is de  
   vorm aan de functie on-    
   dergeschikt … maar wij  
   zijn niet de Architect. 
   God dwingt ons niet om  
   Zijn “heilige plan” met  
   ons leven te volgen.    

2) Waarom is dat belangrijk? 



Jesaja 49:5 

“En nu zegt de HEERE, Die Zich Mij vanaf de 
moederschoot tot Knecht heeft geformeerd 

om Jakob tot Hem terug te brengen (roeping)  
– maar Israël zal zich niet laten verzamelen. 

Niettemin zal Ik verheerlijkt worden in de 
ogen van de HEERE, en Mijn God zal Mijn 

kracht zijn.” (HSV) 



> Omdat het leven een “test”  
   (voorbereiding) is, voor de  
   eeuwigheid. 
   Rom. 8:18-30 “lijden van  
   deze tijd” in het licht moet  
   zien van de “heerlijkheid”.     
> Als wij eens voor God staan zijn er twee   
   vragen die wij moeten beantwoorden.  
   God zoekt nu en hier “getrouwheid” in  
   de kleine dingen! (Luc. 16:10; Mat. 25:21)    

2) Waarom is dat belangrijk? 



Mattëus 25:21 

“Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je 
bent een goede en betrouwbare dienaar. 

Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het 
beheer van een klein bedrag, zal ik je over 
veel meer aanstellen. Wees welkom bij het 

feestmaal van je heer.” 



> Omdat wij gemaakt zijn  
   om Gods glorie te weer- 
   spiegelen. 
   Alles wat God ons heeft  
   gegeven kan tot Zijn eer  
   gebruikt of misbruikt worden.    

> God wil dat wij ons deel maken van Zijn  
   mozaïek. Allen samen mogen wij Jezus  
   laten zien aan deze wereld.    

2) Waarom is dat belangrijk? 



Psalm 33:14-15 

“Vanaf de plaats waar Hij troont 
overziet Hij alle bewoners van de aarde. 

Alle harten heeft Hij geboetseerd; 
Hij begrijpt dan ook al hun daden.” 



Jesaja 43:7 en 21  

“Ieder die genoemd is naar Mijn Naam, 
die heb Ik tot Mijn eer geschapen, die heb Ik 

geformeerd, ja, die heb Ik gemaakt.” 
 

 “Dit is het volk dat ik mij gevormd heb, 
het zal mijn lof verkondigen.” 



> Aanvaarden! Vertrouw ik  
   God dat Hij mij prachtig  
   heeft gemaakt? (Rom.8:20)    
> Gods liefde, goedertierenheid   
   en genade aannemen en zich  
   daardoor laten vormen.   

3) Hoe moeten wij reageren? 

> Heroriënteren! Onze maatschappij is erg  
   op uiterlijk vertoon ingesteld. God ziet  
   ons hart aan en wil aan ons werken.  



God wil door Zijn kerk heen JEZUS 
laten zien! Ben je bereid mee te doen? 


