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	Naam: Oscar Biesheuvel
	Telefoon: 19-03-2023
	Email: Missio Dei
	Iban: Opstaan in nieuw leven
	bijbelgedeeltes: Mat. 28:16-20 // Mark. 16:15 // Hand. 1:8 // Joh. 20.21
	samenvatting preek: In deze serie kijken we naar de Missio Dei, de missie van God. We vragen dan niet ‘wat is Gods plan met míjn leven’, maar eerder ‘wat is God aan het doen en hoe kunnen we daarin meebewegen’? Zowel als kerk als als individu. 
In de vier gelezen stukken van de vier Evangelie schrijvers lezen we duidelijk de zendingsopdracht van Jezus. Gekscherend zeggen we ook wel ‘het is niet de Grote Suggestie maar de Grote Opdracht’. Ga. Verkondig. Deel uit. Vertel. Doop. Leer. Nogal directieve taal van Jezus. En we stimuleren daar elkaar ook graag in. Kom in actie! Laat je geloof een levend en actief geloof zijn! Daarom is het ook zo bijzonder dat er vandaag 2 dopelingen zijn, geweldig! 
Vandaag wil ik graag toch ook de volgende twee punten benadrukken. Allereerst:
1. God heeft je niet gemaakt om je te gebruiken. Een veelgehoorde uitspraak. God heeft een plan met je leven en Hij wil je gebruiken. En, eerlijk is eerlijk, da’s beter dan het alternatief (je leven doet er niet toe…) maar in deze wereld en dit wereldse systeem van beoordeeld worden op wat je hebt, wat je kunt en hoe goed je ergens in bent, is dit geen compleet verhaal. Want wat als we een keer niet ‘goed genoeg doen’? En in vergelijking met anderen schieten we dan altijd tekort natuurlijk… Dan wordt leven met God iets waar je een prestatie voor moet verdienen. Gelukkig is Gods waarheid veel mooier en dieper dan dat. Want Hij heeft je niet in de eerste plaats gemaakt om je te gebruiken, maar om van je te houden. Joh. 3:16. Het is zo belangrijk om dit keer op keer tegen jezelf en elkaar te blijven herhalen. Eerst ‘zijn’ en dan pas ‘doen’. Discipelschap heeft te maken met het ontdekken van je identiteit. “I am who You say I am”.
2. Worden wie je bent gebeurt door te sterven aan wie je niet bent. Het beeld van het volk van Israel dat uit Egypte bevrijd wordt blijft zo krachtig! Ook zij werden uit een corrupt systeem bevrijd en moesten gaan ontdekken wie God zei dat ze zijn. Ook het systeem van onze wereld (waarin we altijd beoordeeld worden op wat we doen, hoe goed we dingen kunnen, hoeveel we hebben) leidt tot de dood; angst, verdriet, depressies, eenzaamheid, hoeveel van onze huidige zorgen vinden niet hun wortel in dit wereldse denken? Net zoals een kunstenaar die een standbeeld beeldhouwt uit een groot blok marmer, zo wil God dingen van jouw en mij leven verwijderen die niet bij ons horen.  Daarom is het beeld van de doop ook zo fantastisch: Samen met Christus sterven aan je oude leven, en met Hem opstaan in nieuw leven! Kolossenzen 2:12 zegt het zo: In de doop ben je met Hem begraven, zoals je ook met Hem tot nieuw leven bent opgewekt door je geloof in de kracht van God die Jezus uit de dood heeft opgewekt. 
De doop is een stap in gehoorzaamheid (bekeer je en laat je dopen…). Het is een stap in het navolgen van Jezus (Hij werd gedoopt, wij volgen Hem daarin). Het is een zichtbaar teken dat je je oude leven achter je laat. Voor jezelf, je omgeving en in de geestelijke wereld. Je oude ik is gestoreven en aanklachten zijn voortaan ongegrond. (Rom. 6) Je bent met Christus opgestaan in nieuw leven, vervuld met de Heilige Geest die je kracht geeft om Jezus te volgen en steeds meer op Hem te gaan lijken. 
En vanuit die relatie, die liefde waarmee Hij je wil vullen, zul je merken dat je mee gaat bewegen met wat Hij aan het doen is: de hele wereld bereiken met het Goede Nieuws van Jezus. De Grote Opdracht. Maar dan vanuit een zeker weten dat je geliefd bent, en dat je vanuit liefde uitdeelt.
	bijbelgedeeltes 2: - Ben jij gedoopt? Kun je daar iets over vertellen?
- Hoe zie jij verschil tussen je oude leven en je leven met Jezus?
- Bekijk de afbeeldingen in de bijlage. Herken je de spanning tussen ‘doen’ en ‘zijn’? 
- Hoe merk jij dat de Heilige Geest jou helpt om een volgeling van Jezus te zijn?
- Bid voor en met elkaar


