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Kijken met de ogen van Jezus
Een leven dat telt (5)
In de vijf preken over ‘Een leven dat
telt’ gaat het erom dat we allemaal
persoonlijk dit 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)!
3. Ik ben geroepen om uit te reiken naar
alle mensen die Christus nog niet
kennen, omdat Gods hart naar hen
uitgaat (Getuigenis)!

Een christelijke gemeente kan pas missionair zijn,
als haar leden missionair zijn.
zal over u stralen’ (Efeziërs 5:14). ‘De
God die heeft gezegd: ‘Uit de duisternis
zal licht schijnen,’ heeft in ons hart het
licht doen schijnen om ons te verlichten
met de kennis van zijn luister, die afstraalt
van het gezicht van Jezus Christus’ (2
Korintiërs 4:6).

‘Wake up, O sleeper, rise from the dead,
and Christ will shine on you.’ Ephesians 5:14
Genade maakt missionair
Uitreiken naar wie Christus nog niet
kennen, kan alleen gebeuren vanuit de
genade die we zelf ontvangen hebben.
Daarom is het belangrijk om, als je
evangeliseert, telkens terug te gaan naar
de bron van genade, en om Jezus te
ontdekken als de Zoon door wie God
intens genadig en liefdevol naar je kijkt.
Jouw leven telt bij God! Vanuit die
genade zul je ook steeds meer aan gaan
voelen: Elk leven telt bij God!
Gebed
In de brief aan de Efeziërs is Paulus in
gebed (1:15-23). Hij dankt voor geloof
in Jezus en voor onderlinge liefde (1516). Hij bidt om een geest van inzicht in
Gods openbaring (17) en om een
verlicht hart, zodat er zicht is op de
luister van God en op zijn
overweldigende kracht (18-19). Hij
focust op de opgestane Christus die
troont boven alle machten (20-21) en
die het hoofd is van de kerk (22-23).
De ogen van je hart
Het begint bij de ogen van je hart: ‘I
pray also that the eyes of your heart
may be enlightened’ (NIV). NBG-1951
spreekt over de ‘verlichte ogen uws
harten’. Een missionaire grondhouding
begint niet bij plannen en acties, maar
begint bij Sonshine (‘Zoneschijn’): het
gaat erom dat Christus in onze harten
schijnt, dat Hij de ogen van ons hart
door zijn Geest aanraakt met zijn licht,
zodat we kunnen zien. ‘Ontwaak uit uw
slaap, sta op uit de dood, en Christus

De zon die staat te stralen,
o Jezus, dat zijt Gij.
Liedboek Gezang 90:11

Zien
Wat moeten we dan zien? Vaak zien we
vooral wat we met de ogen van ons hoofd
kunnen zien: de natuur, de mensen, de
dingen en het dagelijkse leven, met alles
wat daarin ook stuk is en moedeloos kan
maken. Maar het zien waarover het hier
gaat is een zien dat geestelijk is, maar
zeker niet minder werkelijk. Integendeel:
de werkelijkheid die we kunnen zien met
de ogen van ons hart is reëler dan de
werkelijkheid die we kunnen zien met de
ogen van ons hoofd.
Zie de Zo(o)n
Met de verlichte ogen van ons hart
kunnen we zien:
- waarop we hopen mogen (1:18b)
- hoe rijk de luister is die we ontvangen
(1:18b)
- de overweldigende grootheid van Gods
krachtige werking in Christus (1:19)
Samengevat: het gaat erom dat we met de
ogen van ons hart de glorierijke uitstraling
van Christus zien. ‘Wij allen die met
onbedekt gezicht de luister van de Heer
aanschouwen, zullen meer en meer door
de Geest van de Heer naar de luister van
dat beeld worden veranderd’ (2 Korintiërs
3:18).
Zie de zon, zie de maan,
zie de sterren in hun baan.
Sterren ontelbaar overal vandaan,
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is Uw naam.

In de praktijk
Als we meewerken aan Sonrise, als we
vakantie vieren, als we thuis blijven of
als we gewoon ons werk doen, voor ons
allemaal is dit belangrijk:
1. Zie de Zoon (Sonshine)
2. Kijk met zijn ogen
3. Straal Jezus uit
Bijbellezen
Lees de hele brief aan de Efeziërs.

Bronwater in de kleine groep
a. Het ijs breken
Vertel elkaar over een positieve
‘evangelisatie-ervaring’.
b. Jezus centraal stellen
Lezen Efeziërs 1:15-23.
Welke thema’s uit dit gebed komen ook in
jouw gebeden voor?
c. Elkaar bemoedigen
Praat samen door over de volgende
punten:
- Wat verstaan we onder ‘de glorie van
God in Christus’?
- Hoe doen we dat: de ogen van ons hart
openen voor de glorie van Jezus?
- De werkelijkheid van Christus is echter
dan de werkelijkheid van de dagelijkse
dingen. Herken je dat? Of is het geen
tegenstelling?
- Voel je je wel eens schuldig dat je ‘te
weinig evangeliseert’? Hoe kan dat
veranderen?
d. Zich naar buiten richten
Hoe kunnen we elkaar in de kleine groep
ondersteunen in een missionaire
levensstijl?

Niet angst, plichtsbesef of
activisme motiveren tot
evangelisatie. Het enige ware
motief voor evangelisatie is:
genade.

