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Missionzondag

Gods missie heeft een kerk
Ga op weg en maak leerlingen!
Matteüs 28:16-20
Zijn we als kerk goed bezig? Of zijn we iets kwijtgeraakt? Het
lijkt er wel eens op dat er een stukje uit onze Bijbels is weggevallen: de grote opdracht die Jezus gaf voor hij naar de hemel ging: ‘Ga op weg en maak discipelen…’. Zijn we daar in
de kerk op gericht? Staat alles wat we doen in het teken van
discipel zijn en discipelen maken? Of is het tijd voor een hernieuwde focus? Het is belangrijk om te bedenken dat Gods
kerk geen missie heeft, maar dat Gods missie een kerk heeft!
De Grote Waarheid
De Grote Opdracht moeten we niet los zien van de Grote
Waarheid die eraan vooraf gaat en de Grote Belofte die erop
volgt. De Grote Waarheid is dat Jezus Heer is. Hij is de koning
van alle koningen. Zijn koninkrijk is overal. Aarde en hemel
staan onder zijn heerschappij. Geloven we dat? Altijd als we
onze eigen onmacht en machteloosheid ervaren mogen we
bedenken dat Jezus zegt: ‘Mij is alle macht gegeven!’
De Grote Opdracht
Dit is wat Jezus van ons vraagt ómdat hij alle macht heeft: op
weg gaan en leerlingen/discipelen maken. Het accent ligt niet
op het op weg gaan. Want we hoeven niet ver weg te gaan om
deze opdracht te vervullen. We mogen ons
Discipelschap is het leerproces
‘gaandeweg’, waar we
van Gods kinderen waarin zij
ook maar zijn, richten
geïnspireerd door Gods Woord
op het maken van leeren geleid door Gods Geest in
lingen. Bij ‘alle volken’
hun dagelijkse activiteiten en
hoeven we ook niet
relaties in groeiende Christusalleen aan volken in
gelijkvormigheid gehoorzaam
andere landen te denzijn aan Gods geboden en ook
ken. We moeten denanderen uitnodigen om Jezus
ken aan: alle soorten
te volgen.
mensen, mannen en
vrouwen, gekleurden en blanken, jongeren en ouderen, homo’s en hetero’s, zieken en gezonden, armen en rijken, buren
en collega’s. Alle soorten mensen kunnen tot leerling van Jezus worden gemaakt!

Twee stappen: dopen en leren
Stap één is: dopen. De doop is de deur waar je doorheen gaat
om Gods koninkrijk binnen te stappen waar je een leerling van
Jezus bent. De doop is dat je wordt ondergedompeld in de
drie-enige God: Vader en
Zoon en Geest die altijd om
Hoe wonderlijk mooi
je heen zijn. Dat is een beis uw eeuwige Naam.
gínpunt (dopen wordt éérder
Verborgen aanwezig
genoemd dan leren): de
deelt U mijn bestaan.
doop markeert startend disWaar ik ben, bent U:
cipelschap. De doop is daarwat een kostbaar geheim.
om een symbool waar je
Uw naam is ‘Ik ben’
gaandeweg steeds weer op
en ‘Ik zal er zijn’.
terug moet grijpen, omdat
leerling zijn betekent: sterven én opstaan met Jezus, elke keer
weer. En het is ook: telkens de beloften weer geloven van de
Heer die met jou in verbondenheid wil leven. Stap twee is:
leren. Gedoopte mensen komen in een levenslang leerproces
(waarin twijfel ook zo maar weer toeslaat) waarin ze gehoorzaamheid oefenen aan de geboden van Jezus (zie bijvoorbeeld
de geboden in de Bergrede, Mat. 5-7, en de geboden die ook op
een berg werden gegeven: Exo. 20). Een discipel is iemand die
Gods geboden liefheeft én ze in de praktijk brengt: ‘Wie mijn
geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief’ (Joh. 14:21).
De Grote Belofte
Als we de opdracht op ons in laten werken kan ons een gevoel
overvallen van: deze opdracht is te groot, dit kunnen we niet.
Maar we zijn niet alleen! Want Jezus zegt: ‘Ik ben met jullie,
alle dagen!’ Hij is bij ons op de manier van de heilige Geest die
is uitgestort op Pinksteren. Zijn kracht is voor ons beschikbaar
om als kerk de Grote Opdracht uit te voeren: gaandeweg leerlingen maken.
Om te beginnen

Leer de woorden van de Grote Opdracht uit je hoofd!

Verlang ernaar een discipel te zijn!

Leef in de aanwezigheid van de Drie-enige!

Om te lezen
Psalm 67:1-8
Psalm 119:33-40
Johannes 15:1-17
Kolossenzen 3:5-17
1 Petrus 2:1-17
Voor een geloofsgesprek
1. Is de (Plantage)kerk de Grote Opdracht vergeten? Zo ja, waar merk
je dat aan? Zo nee, waaraan zie je
dat?
2. Leef jij vanuit de Grote Waarheid?
3. Wat vind je het moeilijkste en wat
het mooiste element van de Grote
Opdracht?
4. Welke rol speelt je doop in je discipel van Jezus zijn?
5. Herken je je de gegeven omschrijving van discipelschap? Is dit wat
je wilt? Hoe zet je je hiervoor in?
6. Hoe kan de geloofsgemeenschap
van de Plantagekerk weer meer
missionair worden?
7. Wat betekent de Grote Belofte
voor je?
Om te bidden
Leer mij de weg van uw regels begrijpen, en ik zal uw wonderen overdenken. (Psalm 119:27)
Websites
www.josdouma.nl
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www.mijnpreekplek.wordpress.com

