4. Created for a mission
- in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen
(Efez. 2:10)
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De opdracht
'Mozes! Mozes!'
'Ik luister,' antwoordde Mozes.
(Exodus 3:4)

De jammerklacht van de
Israëlieten is tot mij
doorgedrongen en ik heb gezien
hoe wreed de Egyptenaren hen
onderdrukken.
Daarom stuur ik jou nu naar de
farao: jij moet mijn volk, de
Israëlieten, uit Egypte
wegleiden.’ (Ex 3:9-10)

5 Excuses
1. Ik ben niet geschikt (Ex 3:11)
2. Ik weet niet wat ik moet zeggen (3:13)
3. Ik heb geen gezag (4:1)
4. Ik ben geen goed spreker (4:10)
5. Ik heb er geen zin in (4:13)

Wat heb je in je hand?

De HEER vroeg: ‘
Wat heb je daar in je hand?'
'Een staf,' antwoordde Mozes.
(Exodus 4:2)

Wat heb jij in je hand?

Wat kan je?
Wat heb je ontvangen?
Geleerd?
Gedaan?

Wat zet jou in beweging?
Gedrag
Passie

Waarden

Geloofsovertuiging

Waar ga je voor?
Ik hecht echter niet de minste waarde aan het
behoud van mijn leven,
als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de
opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus
ontvangen heb: getuigen van het evangelie van Gods
genade.
(Hand 20:24)

Wat is jouw passie?
•

Wat is je verlangen?

•

Wanneer zeg je: “Op mij kan je rekenen!”?

•

Wat geeft je energie, wat maakt je enthousiast?

•

Wanneer slaat je hart sneller?

•

Waar lig je wakker van?

•

Welke last heeft God op je hart gelegd?

•

Wanneer ben je geraakt door medelijden?

•

Wat maakt je verdrietig, of boos?

•

Wat MOET anders?

God is op zoek
Daarop hoorde ik de stem van de Heer
zeggen:
'Wie zal ik sturen?
Wie kan namens ons gaan?'
Ik antwoordde:
'Hier ben ik, stuur mij.’
(Jesaja 6:8)

Het principe: hebben én zien
Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg
heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een
broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden?
(1Joh 3:17)

➡ De barmhartige Samaritaan: De naaste zien
(Luk 10)
31 Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het
slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen.
32 Er kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van het
slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen.
33 Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg
medelijden toen hij hem zag liggen.

Created for a mission
Wat ik heb

Wat ik hoor

Mijn
identiteit en
vaardigheden

Een roeping
van God

“Wat heb je
in je hand?”

“Heer,
wat wilt U
dat ik doe?”

(Exode 4:2)

(Actes 9:6)

Wat ik zie
Een nood of
behoefte
“Toen hĳ de
menigte zag,
voelde hĳ
medelĳden
met hen”
(Mat 9:36)

Hebben

Horen

Zien

Visie
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For this you were made
“De plaats waar God je roept
is de plaats waar jouw diepe vreugde
en de diepe honger van de wereld
elkaar ontmoeten.”
(Frederick Buechner)

Werken die God heeft voorbereid
Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn:
in Christus Jezus geschapen
om de weg te gaan van de goede daden
die God mogelijk heeft gemaakt.
(Efez. 2:10)

“Hier ben ik Ik ben gekomen, God,
om Uw wil te doen”
(Heb 10:7)

Geschapen voor een missie

Are you ready?

Someday…

What’s the vision?

https://www.youtube.com/watch?v=Hp0cdTXv5Js

En jij?
1. Wat heb je ontvangen?
2. Wat zie je? Wat raakt je hart?
3. Wat vraagt God van je?
4. Wat doe je ermee?
“Hier ben ik - Ik ben gekomen, God, om Uw wil te doen”
(Heb 10:7)

U roept ons, Vader
Hier zijn wij, als levend oﬀer, Heer,
heilig en aangenaam voor U.
Hier zijn wij,
wij leggen voor uw troon neer,
al onze dromen en ons nu;
wij eren U.
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