
Wat maakt “kerk-zijn” uniek & speciaal? 
Is “kerk” uberhaupt nodig…?  

> Het is Gods idee (volk van God – lichaam van Christus) 

> Kerk richt ons op God (wij hebben elkaar nodig) 

> Deze “gemeenschap” zal blijvend zijn 
> Kerk zou samen en in eenheid God  
   moeten laten zien 
> Kerk is Gods werk       (Ps.127:1: “Als de Heer het h…) 





“Ik zal de blijken van goedertierenheid  
(gunstbewijzen, liefde) van de HEERE eeuwig 

bezingen, van generatie op generatie Uw 
trouw met mijn mond bekendmaken.”   

Alle generaties samen…   



Door God geschapen (19/04)! 

Door God begiftigd (g.gaven)! 
Door God gepassioneerd! 

Door God getalenteerd (aanleg)! 
Door God gepersonaliseerd ;-) 



God wil ons met alles gebruiken! 
      Specifieke geestelijke gaven:  
      Wat heeft God mij specifiek gegeven? 
      Hart: Waar heb ik passie voor en  
      waar slaat mijn hart sneller van? 
      Aanleg: Welke talenten en vaar- 
      digheden heb ik? 
      Persoonlijkheid: Wie ben ik als persoon? 
      Ervaringen: Welke ervaringen heb ik opgedaan? 
      (geloof, relationeel, studies, professioneel, maar 
       ook pijnlijke en zware ervaringen...) 



Zoals bij een kaartspel… 
> Je moet het met die  
   “kaarten” gaan doen  
   die je krijgt. 
> Hoe wij in elkaar zit- 
   ten, talenten, uiterlijk 
> Familie, kennissen, … 
> Omstandigheden en 
   wat rondom ons gebeurt   
> Denken, voelen, wat over  
   ons is uitgesproken 



Zoals bij een kaartspel… 
> Elke mens moet het  
   met die “kaarten” gaan  
   doen die je krijgt. 
> De keuzes (hoe men  
   met het toebedeelde  
   omgaat) zijn beslissend.   
> Gen.50:20 Jozef: “Jullie hebben kwaad  
   tegen mij beraamd, maar God heeft het  
   ten goede gekeerd.” 



Nick Vujicic 



Romeinen 8:28 

“En wij weten dat voor hen die God 
liefhebben, alle dingen meewerken ten 

goede, voor hen die volgens Zijn 
raadsbesluit geroepen zijn.”  



    1) Aanvaard je ervaringen… 

> Wij mogen het bij God brengen  
   – aan HEM geven – het aan   
   HEM ter beschikking stellen …  

> Wij proberen vaak ons verle- 
   den te verdringen, schoon te  
   praten, te beklagen of schul- 
   dige te zoeken …    

> Wees dankbaar (Ps.103) met/ten spijte 
   van je biografie. God zit er niet aan vast –  
   en ze mag ons niet “ik-gericht” houden.  



Romeinen 12:1-2 

“Ik roep u er dan toe op, broeders, door 
de ontfermingen van God, om uw lich-

amen aan God te wijden als een levend 
offer, heilig en voor God welbehaaglijk: 

dat is uw redelijke godsdienst. 



Romeinen 12:1-2 

En word niet aan deze wereld gelijk-
vormig, maar word innerlijk veranderd 

door de vernieuwing van uw gezindheid 
(denken) om te kunnen onderscheiden 
wat de goede, welbehaaglijke en vol-

maakte wil van God is.”  



    2) Leer uit je ervaringen… 

> Job 32:7: “Laat de dagen spre- 
   ken, en de veelheid van jaren  
   wijsheid bekendmaken.” Dit is  
   niet van zelfsprekend … 

> Het is erg als wij niet bijleren! 
   Dan worden fouten tot patronen. 
   Rom.12:1-2= vernieuwd denken     

> Geestelijk dagboek kan helpen … 1) dank  
   2) patronen 3) keuzes, lessen, stappen …    



2Korintiërs 13:4-5 

“Dat hij gekruisigd werd past bij zijn 
zwakheid, maar nu leeft hij door Gods 

kracht. Wij apostelen zijn net als 
Christus zwak, maar u zult merken dat 
wij net als hij leven door Gods kracht. 



2Korintiërs 13:4-5 

Onderzoek bij uzelf of u vast op God 
vertrouwt, stel uzelf op de proef. U weet 

toch van uzelf dat Jezus Christus in u 
is? Als dat niet zo is, dan hebt u de 

proef niet doorstaan.”  



    3) Laat God je gebruiken… 
> 2 Kor.1:6 “Worden we door onheil  
   getroffen, dan is dat voor uw troost  
   en behoud. Worden we getroost,  
   dan is dat om u de troost en de  
   kracht te geven om standvas- 
   tig het lijden te dragen dat  
   ook wij moeten verduren.” 
   Het gaat nooit alleen om  
   “arme ik”= er zit in alles  
   ook zegen voor anderen    



    3) Laat God je gebruiken… 

> Als buddy: wie kan beter  
   naast iemand gaan staan, dan  
   een “ervaringsdeskundige”? 

> Als voorbeeld: als God ons door mooie  
   of zware tijden heen heeft gehol- 
   pen mogen wij anderen dienen.      

> Als mentor: iemand die anderen vaar- 
   digheden, kennis en goede houding kan  
   doorgeven…   



Job 8:8 – Spr.25:12 

“Vraag het de vorige generatie, bouw 
voort op de wijsheid van je voorouders.” 

 

“Een gouden ring en een kostbaar 
sieraad: dat zijn een wijze vermaner  

en een luisterend oor.”  



Verkwist niet wat in je leven is 
gelegd… Wees een mentor! 

> 3 vereisten om te mentoren:  
   * ervaring – vaardigheid       
   * perspectief (van A naar B) 
   * liefde en vertrouwensband 

> 3 taken: “Role”= plaats in het leven… 
   “Goal”= wat kan ik al,  
   hoe geraak ik vooruit? 
   “Soul”= welke houding?        



De kerk is de hoop voor de wereld 
 
 
 
 
 
 
 

hopelijk is ze morgen nog relevant   


