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Lucas 15:3-7

Een leven dat telt (1)
Als we eenmaal ontdekt hebben dat
het in de gemeente steeds opnieuw
moet gaan om God die we in Jezus
Christus leren kennen en liefhebben,
ontdekken we ook dat het God steeds
opnieuw om mensen gaat. Daarom
kunnen we naast en na de uitdrukking ‘Christus centraal’ ook deze uitspraak een volwaardige plek geven:
‘Het gaat om mensen’.
Het gaat om mensen
Alles wat God gedaan heeft, doet en
gaat doen is er op gericht dat mensen behouden worden, dat mensen
tot hun bestemming komen, dat
mensen in Christus en door de Geest
opbloeien tot Gods eer. Daarom geldt
ook in de gemeente van Christus: het
is cruciaal dat we elkaar zien staan,
dat we elkaar zien, dat we elkaar
waarderen, dat we ontdekken hoe
kostbaar en waardevol elk mens in
de gemeente is in Gods ogen. ‘Jij bent
uniek!’ Dat zegt God tegen ons allemaal en Hij verlangt ernaar dat wij
het tegen elkaar zeggen.
‘Nieuw: de menz’
Mensen zijn geïnteresseerd in mensen. De reclamecampagne van Menzis is daar een mooi voorbeeld van.
Maar God is ook geïnteresseerd in
mensen, in elk mens, ook in de mensen die denken dat God in hén niet
geïnteresseerd is, ook in de mensen
die in de ogen van andere mensen
van geen betekenis zijn. Bij God
geldt: ‘Elk leven telt!’
Preken voor mensen
De preken tot de zomer hebben als
doel dat we allemaal ontdekken
1. Ik ben kostbaar en waardevol in
Gods ogen (Genade)!
2. Ik kan op mijn unieke wijze van
betekenis zijn voor de gemeente van
Christus (Gemeenschap)!

Er zal in de hemel meer
vreugde zijn over één
zondaar die tot inkeer komt
dan over negenennegentig
rechtvaardigen die geen
inkeer nodig hebben.

3. Ik ben geroepen om uit te reiken
naar alle mensen die Christus nog
niet kennen, omdat Gods hart naar
hen uitgaat (Getuigenis)!
De vermiste mens
De gelijkenis van Jezus over de 99 en
het ene schaap is een even eenvoudig
als diepgaand verhaal. Een verhaal
dat vol gevoel en bewogenheid loopt
als we ons even voorstellen wat het
betekent om op een drukke dag in de
stad een van onze kinderen kwijt te
zijn. Of als we een postertje zien op
een boom in de Wilgenstraat in Haarlem: ‘Vermist: onze poes. Wij zijn
heel verdrietig! Wie helpt ons?’
Kijken met Gods ogen
In de ogen van God is ieder mens
kostbaar en waardevol. De goede
Herder Jezus denkt bij dat ene
schaap niet: ‘Ach, het is er maar
eentje, en eigenlijk is het ook wel
een lelijk schaapje.’ Hoe kijken wij
naar elkaar in de gemeente. Denken
wij over elkaar zoals God over ons
denkt? Maakt het voor ons verschil:
oud of jong, gezond of ziek, populair
of niet-populair, succesvol of niet-succesvol, eenvoudig of intelligent, arm
of rijk, pasbekeerd of al jaren gelovig, homo of hetero, man of vrouw,
ongetrouwd of getrouwd? Heeft de
één een streepje voor op de ander?
Aan de avondmaalstafel vallen alle
verschillen weg en komen we bij de
kern: Christus heeft zijn bloed over
gehad voor ons allemaal. Niemand
kan zonder Hem.
Gods vreugde
God heeft een universum in stand te
houden, een aarde te regeren, een
wereldgeschiedenis te laten voortgaan, maar Hij en de hemel verheugen zich heel in het bijzonder als één
zondaar zich bekeert! Als één mens
tot haar of zijn bestemming komt in
Christus is er vreugde in de hemel!
Inkeer
Inkeer heeft vele vormen. Het gaat
niet alleen om bekering van concrete
zonden, maar ook om bekering van
verkeerde denkpatronen: ‘Ik ben niet
belangrijk.’ ‘Ik tel niet mee.’ ‘Aan
mij heeft niemand wat.’ ‘Ik heb geen
gave.’ ‘Ik ben te gewoon om iets te
kunnen betekenen in de gemeente.’

Jij bent uniek!
Zo denken is aan Gods doel met je
leven voorbij gaan. Hoe helpen we
elkaar in de gemeente om zulke
denkpatronen te doorbreken? Door
elkaar lief te hebben met de liefde
van Christus. Door elkaar te zien
door de ogen van Jezus. Door elkaar
aan te spreken met woorden van
God.

Bijbelrooster: ik ben waardevol
Ma.
Di.
Wo.
Do.
Vr.
Za.

Psalm 8
Psalm 23
Jesaja 43:1-7
Matteüs 10:27-31
Johannes 8:1-11
Handelingen 3:1-10

Bronwater in de kleine groep
a. Het ijs breken
Kijk je wel eens naar programma’s
als ‘Vermist’ en ‘Opsporing verzocht’? Waarom wel/niet?
b. Jezus centraal stellen
Lezen Lucas 15:3-7. Praat door over
de verschillen tussen de ene en de
99.
c. Elkaar bemoedigen
Praat samen door over de volgende
punten:
- Waaraan zie je dat God de mens
centraal stelt?
- Geloof je dat ieder mens pas in
verbondenheid met Christus tot
zijn of haar bestemming komt?
- Welke mensen mis jij in de
gemeente?
d. Zich naar buiten richten
Wie mis je in je kleine groep?

Ik ben kostbaar en
waardevol in Gods ogen!

