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	Naam: Oscar Biesheuvel
	Telefoon: 30 oktober 2022
	Email: This is me!
	Iban: Veelkleurige verkondiging
	bijbelgedeeltes: Hand. 1:4-9
1 Petrus 2:9
	samenvatting preek: In deze preek keek Oscar naar 6 ‘standaardvragen’ met betrekking tot ‘Veelkleurige Verkondiging’. Wat, waarom, wie, waar, wanneer en hoe? Hieronder kort per punt uitgewerkt:

Wat? Twee kanten op; naar boven (aanbidden) en naar buiten (getuigen). Naar boven: In Ex. 15 zien we hoe Mozes en het volk ‘de grote daden van God verkondigen’ in een lied. In Efeze 5:18-20 herinnert Paulus daar ook aan ‘spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen’. Op die manier herinneren we elkaar aan alle grote dadan van God. Dat bouwt geloof, hoop en moed, en helpt ons om onze ogen en ons vertrouwen op God te richten. 
Maar ook naar buiten. In Handelingen 1:8 zegt Jezus ‘u zult mijn getuigen zijn’. Een opdracht, een belofte. In 1 Petrus 3:15 worden we opgeroepen om “altijd bereid te zijn om te vertellen over de hoop die in ons is”. Wanneer we getuige zijn van iets, dan kunnen we alleen vertellen over dat wat we elf meegemaakt hebben. Ook al is onze theologie nog niet helemaal op orde of hebben we niet alle antwoorden. “Maar dit is wat ik wel weet, en dant komt door Jezus.”

Waarom? Alles begint bij liefde, bewogenheid, compassie. In Nehemia 1:2-4 lezen we dat, in de bediening van Jezus zien we dat keer op keer terug. Het overbekende stuk (1 Kor. 13:2-3) over liefde herinnert ons eraan; zonder liefde is het niets. Hebben wij liefde en bewogenheid voor de mensen om ons heen? Gods hart is ‘de hele wereld (Joh. 3:17)!

Wie? Er zijn misschien maar weinig mensen die zichzelf zien als ‘een echte evangelist’. Maar dat neemt niet weg dat wij allemaal volgelingen van Jezus zijn, en dus allemaal mee mogen bewegen met zijn liefde voor de hele wereld! De grote opdracht (Mat. 28:16-20) is niet ‘de grote suggestie’. Wie? Jij en ik, wij allemaal!

Waar? “en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.” Al eeuwenlang weten we, dit is ‘letterlijk en figuurlijk’. Wat is jouw Jeruzalem? En ook, wie of wat ;egt God op jouw hart? Voor wie mag jij de ‘brenger van goed nieuws’ ziijn?

Wanneer? Volgens onderzoeken is 25% van de mensen elke dag wel een keer open voor het Evangelie. We weten natuurlijk niet wie dat op welk moment is! Daarvoor hebben we de leiding van de Heilige Geest nodig! Een ‘drietraps-tip’ van Peter Prothero is: win hun respect, win hun vertrouwen, en win hun oor. Want je hebt pas echt een ingang wanneer mensen jou ‘hun oor’ en hun hart toevertrouwen. En dat doen ze niet zomaar.

Hoe? Woorden én daden. In Romeinen 10:13-15 lezen we “hoe zullen ze het horen wanneer niemend het hun vertelt?” Hoe kun je elkaar helpen om woorden te geven aan ‘jouw getuigenis’? In Mat. 5:14-16 moedigt Jezus ons ook aan om “ons licht te laten schijnen, zodat de mensen onze goede werken zien en God verheerlijken.”  
	bijbelgedeeltes 2: - Wat zijn obstakels voor jou wanneer het gaat om ‘getuige zijn’ van Jezus? 
- Heb je (een positieve en/of negatieve) ervaring die je kunt delen over dit onderwerp?
- Voor wie bidt je op dit moment? Hoe zou je voor die persoon een getuige kunnen zijn?
- Welke 2 woorden vatten goed voor jou samen, ‘het leven zónder en het leven mét Jezus’?
- Is er iets dat jij (of jullie als ConnectGroep) nu concreet kunnen afsprken als uitdaging of doel?
- Bid met en voor elkaar


