Gezonden in de Wereld, bestemd voor de kringen.
Dit is de derde studie naar aanleiding van het jaarthema, seizoen 2009-2010. Nadat we gered zijn door Jezus en
ons laten leiden door de Geest, kan het niet anders of we weten ons dan toch ook gezonden in de wereld…?!
Rikkert Zuiderveld zegt ergens:
Niet lang nadat tegen de Christenen gezegd werd; jullie zijn het zout der aarde, zijn we in allerlei vaatjes
weggekropen.
Hier wordt een gedeelte van de tekst uit Matth. 5:13 aangehaald. Jezus sprak tegen zijn discipelen: Jullie zijn het
zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient
nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.
Begrijpen we de kracht van zout? Neem eens een klein beetje en doe dat eens in een schaaltje yoghurt. De
yoghurt wordt daarmee totaal onsmakelijk. Doe het nu eens in je warme maaltijd. Het geeft direct veel meer
smaak aan het eten.
Jezus geeft niet voor niets het voorbeeld van het zout. Misschien ook juist wel zodat we niet ontmoedigd zouden
worden. Jij als, misschien enige, christen op je werk / school / thuis hebt zoveel kracht ontvangen als zout in een
maaltijd. Begrijpen we nu hoe erg het is als we smakeloos zouden worden? Waarmee moet de maaltijd dan
gezouten worden?
Johannes 20 vers 21 zegt: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.’
Tegen wie zegt Hij dit? Waarom zegt Hij dit? Hoe is Jezus dan door de Vader gezonden?
Wie is er fulltime naar de wereld gezonden? Zijn er mensen die een bijzondere zending kennen?
Is het zendingsbevel een opdracht?
Lees psalm Psalm 96:1-3. Is zending een opdracht?
Even wat cijfers:
(deze zijn van diverse internetsites gehaald, en daarom neem ik aan dat de exacte cijfers wel iets anders zouden kunnen
liggen. Toch durf ik deze cijfers hier te vermelden omdat ik diverse bronnen vergeleken heb )













Jaarlijks doen 94.000 volwassenen in NL een zelfmoordpoging. Daarnaast voelen 410.000 mensen zich zo
terneergeslagen dat zij aan suïcide denken. Veel van hen hebben in de voorafgaande periode last gehad van
psychische problemen. Dat blijkt uit onderzoeksgegevens van het Trimbos-instituut.
Bij jongeren (15-24 jaar ) in België staat zelfmoord op de 2de plaats van de meest voorkomende
doodsoorzaken, na verkeersongevallen.
Iedere dag zijn er in NL minimaal 4 zelfdodingen, in de EU: ca 150. Wereldwijd: 2725
Van het meest populaire antidepressivum, paroxetine, worden ongeveer 1,4 miljoen recepten per jaar
uitgeschreven door de apotheek
Van alle mensen, mannen en vrouwen, heeft 20,1% ooit in het leven één of meer angststoornissen gehad.
Ongeveer 35% van de huwelijken stranden en lopen uit op een scheiding
33% van alle mensen voelt zich eenzaam
In Nederland zijn er meer dan 500.000 personen slachtoffer van pesten en andere vormen van ongewenst
gedrag
Bijna 2 miljoen mensen in NL zijn verslaafd aan cocaïne, gokken, kansspelen, cannabis en alcohol. (roken
niet meegeteld)
Jaarlijks sterven 4 miljoen wereldburgers aan de gevolgen van roken

In Romeinen 8:22 staat: Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt.
Lees nu Psalm 96:1-3 nog een keer. Zouden deze verzen een opdracht zijn, in de zin van: ‘dit moet je doen’? Of
zou God het behoud van de wereld op het oog hebben en wil hij al Zijn discipelen hiervoor gebruiken om dit te
kunnen realiseren?
De wereld heeft een verlosser, een bevrijder, een redder nodig. Jezus is die verlosser, bevrijder en
redder! Hoe gaat de wereld dit weten en horen?

Waar is het vandaan gekomen dat er zo vaak gezegd wordt dat alleen mensen met een ‘bijzondere’ roeping in
fulltime bediening van God staan? (zoals een voorganger, zendeling, enz.)
Misschien is deze gedachte ontstaan doordat wij het beeld hebben gekregen dat de (kerkelijke) gemeente van
Jezus Christus een akker is i.p.v. een kracht in de wereld. En dat God door in de ‘kerk-akker’ te werken mensen
roept voor een fulltime bijzondere bediening. Alle anderen kunnen passief blijven. Of deeltijd actief.
Wat is het zendingsveld? De kerk of de wereld? Alle gelovigen of alle ongelovigen? De kerk, de derde wereld of
jouw woon- en werkomgeving?
Wij allemaal zijn toch het lichaam van Christus? Niet alleen voorgangers en zendelingen. Maar alle volgelingen
en discipelen van Jezus!
Jezus geeft in Matth. 5 nog twee voorbeelden: Een stad, en licht!
Het voorbeeld van het zout is een aansporing om niet te verslappen.
Het voorbeeld van de stad is een bemoediging, namelijk zegen hierop. Je kunt als je licht geeft namelijk niet
verborgen blijven. En waar licht is, wordt duisternis verdreven.
Titus 2:14;

Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons
te reinigen en ons tot Zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen.

Johannes 17:14-20;

Ik heb hun uw woord gegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de
wereld horen, zoals ook Ik niet bij de wereld hoor. Ik vraag niet of u hen uit de
wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel. Ze
horen niet bij de wereld, zoals Ik niet bij de wereld hoor. Heilig hen dan door
de waarheid. Uw woord is de waarheid. Ik zend hen naar de wereld, zoals u
Mij naar de wereld hebt gezonden. Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo
zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn. Ik bid niet alleen voor hen, maar
voor allen die door hun verkondiging in Mij geloven.

En verderop, vers 24;

Vader, u hebt hen aan Mij geschonken, laat hen dan zijn waar Ik ben..

2 Petrus 3:9;

De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen
menen; Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat Hij wil dat iedereen tot
inkeer komt en niemand verloren gaat.

Matth 10:7;

Ga op weg en verkondig: “Het koninkrijk van de hemel is nabij.”

2Tim 4:1-5;

Ik roep je dringend op, ten overstaan van God en van Christus Jezus, die zal
oordelen over de levenden en de doden, ik bezweer je bij Zijn komst en
heerschappij: Verkondig de boodschap, blijf aandringen, of het nu uitkomt of
niet, wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist.
Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen,
maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoet
komen en hun naar de mond praten. Ze zullen niet meer naar de waarheid
luisteren, maar naar verzinsels. Jij echter moet in alles nuchter zijn, je lijden
aanvaarden, je werk als verkondiger van het evangelie doen, je dienende taak
vervullen.

Titus 2:7-8;

Geef zelf met goede daden het voorbeeld, laat je leer zuiver en waardig zijn,
en verkondig de heilzame, onbetwistbare boodschap, zodat onze
tegenstanders beschaamd staan en niets kwaads over ons kunnen zeggen.

Mar 5 en Lukas 8;

Ga naar huis en vertel wat God voor u heeft gedaan.

Ik wil afsluiten met een persoonlijk getuigenis. Enige tijd geleden ging ik voor mijn werk naar Parijs. Voor de
verandering nam ik de Thalys. Dit zou me iets meer ruimte geven om nog wat voorbereidend werk te doen dan
wanneer ik met de auto zou gaan. Enfin. Aan het einde van de (lange) dag weer de trein terug en een beetje
evalueren. Nu luister ik graag naar muziek en lezingen dus heb ik m’n mp3 meestal bij me. Nu wil het geval dat ik
‘toevallig’ naast een bekende zakelijke relatie kom te zitten die recent zonder werk was gekomen. Na ongeveer
een uur met hem gesproken te hebben wilde ik, omdat ik wel erg moe was, even wat muziek gaan luisteren en
dat vertelde ik hem dan ook. Ik had het eerste nummer nog niet afgeluisterd of ik moest heel sterk denken aan
het voorval dat Jezus erg moe was, de rust op zocht, maar de mensen hem niet met rust lieten. Jezus zei toen
niet; ik ben erg moe en heb even geen tijd, maar ging naar hen toe en onderwees hen en genas hun zieken. (of
de Samaritaanse vrouw. Jezus zat vermoeit bij de waterput, maar zie niet tegen de vrouw dat hij geen tijd had
omdat hij even wilde rusten) Hij zette dus heel duidelijk zijn eigen belang aan de kant ter wille van anderen. Ik trok
direct de link met de bekende naast mij. Deze man zat al 3 maanden zonder werk, was zelfs om werk te krijgen
naar Parijs gegaan zonder succes en ik weet niet eens of hij Jezus kent…. Wat een aanfluiting. Ik vond dat ik
muziek moest en mocht luisteren, want ik was moe, en dacht dus alleen maar aan mezelf. Op dat moment kon ik
dat niet meer en heb de mp3 aan de kant gelegd, het gesprek weer hervat en hem uiteindelijk op de enige Weg
tot Behoud kunnen wijzen. Hij had deze boodschap nog nooit eerder gehoord. Ik weet bijna zeker dat onze
voorganger of de dominee van de kerk hier om de hoek, deze man niet spreekt. Nee, God heeft mij op mijn plaats
gezonden als zout. Ik hoef niet bang te zijn voor de wereld, nee ik heb door de Heilige Geest, macht gekregen om
iets wat onsmakelijk is, smakelijk te maken. Zoals zout. Heb ik mezelf er voor over? Oftewel; wil ik mezelf
verloochenen?
Adrian Snell zingt n.a.v. Joh. 20:21:
life so full I give to you
as the Father sends Me so I send you
spread My light throughout all life
peace be with you!

Stellingen om met elkaar te bespreken:
Je eigen carrière volgen is fout.
Een christen hoort niet rijk te zijn, maar alles aan de zending of in het koninkrijk van God te geven / te
besteden.
Als alle christenen het zendingsbevel serieus zouden nemen zouden we voller van de Heilige Geest zijn
en Jezus eerder terugkomen.
Er is eerst een theocratie nodig om het zendingsbevel ten volle te kunnen uitvoeren dus moeten we deze
regeringsvorm ook nastreven.

Opdrachten:
Bid met elkaar om de leiding van de Heilige Geest om je de mensen in gedachten te brengen die jij
vanavond of morgen kan en mag gaan bemoedigen, voor bidden of het evangelie vertellen.
Bid voor deze mensen en vraag om wijsheid van God hoe te handelen.
Bespreek dit met elkaar zodat het gemakkelijker wordt om dit concreet te maken.
Zegen elkaar daarin.
Ga op weg……
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