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	Naam: Peter Prothero
	Telefoon: 5 maart 2023
	Email: Missio Dei
	Iban: Missional Church
	bijbelgedeeltes: Ps. 27:4 // 1 Kor. 16:9 // Joh.2:21 // Joh. 1:14 // Ef. 2:21 // 1 Petr. 2:4 // Ef. 1:4 // Op. 13:8
2 Kron. 3:4-8 // Rom. 12:1,2 // Rom. 8:14-17
	samenvatting preek: Is het nou “De kerk heeft een missie”, of “God heeft een missie, en de kerk mag daarin meebewegen”? Dat is een beetje hetzelfde als vragen “Wat is Gods plan met mijn leven?”. Eigenlijk zijn dat 3 woorden teveel. Hoeveel breder wordt ons prespectief wel niet wanneer we beginnen met de vraag “Wat is Gods plan?” en ons leven op zo’n manier gaan inrichten dat we goed met Hem kunnen meebewegen. Dan komen ook wij tot ons doel. Dat geldt voor ons als individu, maar ook voor ons al kerk.

1. Een missionaire kerk is een biddende kerk.
Net zoals Jezus, die ‘niets deed zonder dat Hij het de Vader zag doen’ is bidden ook niet zozeer heel veel dingen vragen aan God, maar je op zo’n manier gaan positioneren (bidden, kijken, luisteren) zodat we gaan zien wat de Vader doet. En daarin gaan meebewegen. Dat betekent soms (vaak? altijd?) dat we iets moeten achterlaten. Jezus die van het ene naar het andere dorp trok, terwijl er misschien net wat mooie dingen begonnen te gebeuren. Omdat Hij de stem van de Vader volgde. Wat zien wij gebeuren om ons heen, wat doet God op dit moment in onze kerk of omgeving? En hoe kunnen we daaraan bijdragen? Soms gaat het er om, om je te positioneren en soms te herpositioneren. God weet wat hij doet als we naar Hem blijven bidden. Gods plan is anders dan dat je misschien denkt. Als jij geroepen bent om iets te doen door God, dan heeft hij je niet geroepen om gemiddeld te zijn maar om geweldig te zijn. Als God jou heeft geroepen om leerkracht te zijn, is het niet de bedoeling dat je een saaie leraar wordt, maar een geweldige. Hier mag je in geleid worden. Soms ben je de weg kwijt, je weet waar je wilt zijn alleen niet hoe je daar komt. Als je Jezus volgt en Hem je laat leiden zal je op de juiste plek komen. Wanneer je anders leert te denken gaan dingen veranderen in jou en om jou heen. Investeer in de mensen, in de plek, die de Heilige Geest je laat zien. Het heeft geen zin om te focussen op een bepaald aspect als God je daar niet heen leidt.

2. Een missionaire kerk is een gulle, vrijgevige kerk.
Laat jouw uitgavenpatroon zien dat je een leven van geloof leidt? Zijn we als kerk gul, in het geven van ons geld, onze tijd, onze aandacht? Mag God ons uitdagen ook op het gebied van financien? Je geeft niet zozeer ‘aan de kerk’ alswel als in gehoorzaamheid aan God, als daad van vertrouwen en aanbidding. 

3. Een missionaire kerk is een gastvrije kerk.
Gastvrijheid is een belangrijke tool in het bereiken van nieuwe mensen. Zeker in de tijd na corona zijn veel mensen eenzaam, hoe krachtig is het dan om mensen in je huis uit te nodigen? Gewoon voor een maaltijd, of een lunch na de dienst. Kunnen wij (al is het 1x per maand) wat extra lunch in huis halen en heel doelbewust op zondag mensen uitnodigen om bij ons te komen eten? En hoe doen we dat op zondag na de dienst in het gebouw? Hebben we oog voor mensen die allen staan, of nieuw zijn?
	bijbelgedeeltes 2: - Hoe ga jij om met ‘bidden en kijken’? Zien wat God doet en meebewegen? 
- Neem je eigen leven eens onder de loep als het gaat om ‘bidden, gul zijn en gastvrij zijn’. Vind je dat je daarin de afgelopen 12 maanden gegroeid bent? Waarin kun of wil je nog groeien?
- Wie zijn voor jou voorbeelden op deze 3 gebieden? Dat kunnen individuen/gezinnen zijn, of kerken. Waarom?
- Neem tijd om voor en met elkaar te bidden. Geeft God beelden of gedachten voor elkaar?


