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Team Kerngroepen

Suggestie om te beginnen:
Vraag of de kerngroep leden
vooraf al willen nadenken om
hun missie te beschrijven
Om te zingen:
Opw. 620
Alles voor Hem, Sela
Opw. 595
Opw. 549
Om te lezen:
Joh. 17: 1 – 5
Jes. 61: 1

Laatst ging ik voor in het Utrecht Initiatief, een dependance van De Lichtboog. Een gemeentelid
dat jarenlang had meegewerkt aan het project “Eten met de buren” nam afscheid omdat ze ging
verhuizen. Het afscheid was heel persoonlijk en warm. Wat speelde hierin mee? Het project “Eten
met de buren” is gericht op het eten met daklozen, verslaafden, ex-gedetineerden en andere
mensen in de marge. Elke dinsdagavond is er een tijd van ontmoeting en samen eten. Het
gemeentelid had het als haar missie, haar persoonlijke roeping gezien om hierin te investeren. Dit
was haar manier om God te eren en te dienen, door haar gaven in te zetten. En om iets te laten
zien van de liefde en de compassie van God (terwijl ze intussen ook veel van deze mensen
ontving). Ze deed dit werk met hart en ziel, vol passie. Tegelijk was er soms toch ook een ander
soort passie. Passie in de zin van lijden (met een lange -ij). Het was niet altijd makkelijk. De missie
vroeg offers in tijd en geld en moeite en doorzettingsvermogen.
Toen ik deze preek ging voorbereiden, werd ik getroffen door het indringende afscheidsgebed
van Jezus in Joh. 17. Tot mijn verrassing zag ik daarin drie elementen op een bepaalde manier
terugkomen. De missie van Jezus. De passie van Jezus. En de grondtoon van Zijn leven: de glorie
van Zijn hemelse Vader laten zien, en Hem eren.

Tip:
Schrijf met elkaar eens een
doxologie.
Een doxologie (Grieks: doxa heerlijkheid) is een liturgische formule ter afsluiting
van een gebed of een voorlezing. Een doxologie bezingt
de heerlijkheid van God.

1. Missie
In Joh. 17:4 bidt Jezus ‘Ik heb op aarde Uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat U
Mij opgedragen hebt’. Jezus had een missie, een opdracht, een taakomschrijving. Hij had werk te
doen. In Joh. 5: 36 heeft Jezus het over ‘het werk dat de Vader Mij gegeven heeft om te
volbrengen’ . Wat was het werk, wat was de missie van Jezus?
We lezen hierover in Jesaja 61: 1. Jezus haalde dit hoofdstuk aan toen Hij in Nazaret, de stad waar
Hij was opgegroeid, zijn missie aankondigde (Lucas 4:16-19).
* Jezus is gekomen om het goede nieuws te brengen over het koninkrijk van God dat in Jezus is
doorgebroken.
Sluit de avond met gebed, en * Jezus is gezonden om verslagen harten hoop te bieden.
gebruik deze zin(nen) om het * De missie van Jezus is om mensen die onvrij zijn, vrij te maken.
gebed af te ronden, en
In Joh. 5:1-17 lees je dat Jezus een man vrijmaakt van een ziekte die hem al 38 jaar lang gebonden
daarmee de eer aan God te had gehouden. Jezus deed dit ‘werk’ op de sabbat, en gelijk beginnen er mensen te mekkeren. Dit
verwoorden.
is zijn toelichting: Mijn Vader werkt aan één stuk door, en daarom doe Ik dat ook. Jezus is
bewogen met de nood van mensen op Zijn pad. En Hij is gepassioneerd over Zijn Vader. Op een
gegeven moment maken de discipelen zich zorgen of Jezus niet flauw zal vallen door gebrek aan
eten. Maar dan zegt Jezus in Joh. 4:34: Mijn voedsel is: de wil doen van Hem die Mij gezonden
heeft en Zijn werk voltooien. Jezus’ grootste passie is om Gods wil te doen.
Wanneer zit Jezus’ taak er dan op? Wanneer is Zijn werk voltooid? Aan het kruis zijn Jezus’ laatste
woorden: Het is volbracht. (Joh. 19:30)
2. Passie
Joh. 17:1 Vader, nu is de tijd gekomen, toon nu de grootheid van Uw Zoon, dan zal de Zoon Uw
grootheid [doxa] tonen. Op welke manier gaat Jezus de Zoon de grootheid, de glorie van de Vader
laten zien? Dat wordt zichtbaar in het lijden, in de passie, in de kruisiging en het sterven van
Jezus.
En ook in de opstanding en de hemelvaart, zeker! Jezus zag er enorm tegenop om te moeten
lijden. In Joh. 12: 27, 28 zegt Jezus ‘Nu ben ik doodsbang’, hij voegt er meteen aan toe: ‘Maar
hiervoor ben Ik juist gekomen. Laat nu zien hoe groot Uw Naam is, Vader.’
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Voor het geloofsgesprek
1. Lees het gebed van Jezus:
Joh. 17:1-5 eens met elkaar
hardop (in koor) Lees het
daarna nog eens in stilte.
Wat gaat over God, wat over
Jezus, en wat over ons? Deel
met elkaar wat je
aanspreekt en opvalt.

Wat heeft de grootheid van God te maken met het lijden van Jezus?
* Het kruis spreekt van de heiligheid van God, en van Zijn afkeer van de zonde.
* Het kruis geeft zicht op de rechtvaardigheid van God: er volgt een straf op de zonde.
* En het kruis verkondigt de genade en de liefde van God, Zijn grenzeloze liefde voor ons
mensen. Hoe wordt Gods glorie zichtbaar in het kruis van Christus? Wat is de uiteindelijke
bedoeling? Wat is het hoogste doel?

3. Glorie
In Jezus’ lijden en sterven wordt Gods glorie zichtbaar. In Joh. 17:4 kijkt Jezus terug op zijn hele
leven tot dan toe. Hij vat dit als volgt samen: Ik heb op aarde Uw grootheid [doxa, glorie]
2. De combinatie van het
getoond... Wat betekent dat concreet, waar zien we dat terug? Je kunt hier een complete
kruis (een martelinstrument) Bijbelstudie naar doen, dit is heel boeiend! Zie de complete preek voor allerlei voorbeelden)
aan de ene kant en glorie
Het evangelie van Johannes laat zien dat Jezus hierop uit was, dat Hij dit graag wilde:
van God? Echt begrijpen
* de Vader kennen, en in een hechte relatie met Hem leven en Zijn voorbeeld volgen
kunnen we het niet, zegt
* de woorden van God spreken en getuigen van Zijn hemelse Vader
Robert. Hoe kijk jij daar
* Zijn hemelse Vader eren en Hem gehoorzamen
tegenaan?
Op al deze manieren was Jezus gericht op de glorie, de grootheid van God. Zijn hele leven was
één groot eerbewijs aan de Vader, één machtige doxologie.
3a. Wat is jouw missie, jouw
opdracht op dit moment van De glorie van God die de hele aarde vervult, God die bij ons komt wonen in zijn grootheid.
je leven, jouw
De glorie van God (NBV: ‘grootheid’) is een centraal thema bij Johannes. En niet alleen bij hem.
taakomschrijving? Is die aan De profeten van Israël keken uit naar de dag dat Gods glorie, Gods grootheid, heel de aarde zou
verandering onderhevig, en vullen. Zij verlangden ernaar dat iedereen de grootheid zou kennen. ‘Zoals de zee vol water is, zo
kan deze aan vernieuwing zal de aarde vol kennis van de grootheid/glorie van de HEER zijn’, profeteerde Habakuk (2:14).
toe zijn?
Dat is het grote doel, de climax, het hoogtepunt van de héle Bijbel, Oude en Nieuwe Testament!
En Jezus gaf ons hier al een voorproefje van. In wie Hij was en in wat Hij deed.
3b . Als je elkaar in de
Als Zoon van de Vader deelde Hij in Zijn glorie. Als Zoon van de Vader kwam Hij onder ons
kerngroep al wat langer
wonen (‘tabernakelen’), vol van goedheid en waarheid. … en wij hebben zijn grootheid gezien,
kent, kun je dan misschien Joh. 1:14. Missie, passie, en glorie: deze drie woorden vatten samen waarvoor Jezus op aarde
over elkaar zeggen wat je
kwam.
denkt dat iemands missie of
passie is? Wat zie jij die
Soli Deo Gloria: alleen aan God de glorie [eer]
ander in Gods Koninkrijk zijn wat betekenen ‘missie’ en ‘passie’ en ‘glorie’ voor ons? Hoe kun je in je dagelijks leven invulling
en doen?
geven aan missie, passie en glorie? Iemand vertelde mij dat hij altijd geld op zak heeft om dit
weg te geven aan een dakloze als hij die tegenkomt. Hij ziet dit als zijn missie in het leven. Het
4. Missie, passie en glorie, hoeft niet allemaal groot en verheven. Binnen de grote missie van het Koninkrijk, tellen alle
kleine dingen.
Bijvoorbeeld: Jij hebt ervoor gekozen er te zijn voor mensen om je heen, om trouw te zijn, en de
hoop niet op te geven. En je doet dit niet in eigen kracht, maar in afhankelijkheid van God. En je
aanvaardt de consequenties in je eigen leven, de passie, het lijden dat daarbij hoort. Want je
kan dan geen andere dingen doen die misschien leuker zijn voor jezelf. Hiermee leef je tot Gods
Hangen ze op een bepaalde eer. Ik moet hierbij denken aan de uitdrukking Soli Deo Gloria: ‘alleen aan God de glorie [eer]’.
De componist Johann Sebastian Bach schreef dit onder al zijn composities.
manier samen, zoals in de
tekening? Wat nu als er één
niet aanwezig is of wegvalt? Missie, Passie, God willen dienen en eren om Zijn grootheid te laten zien, is dat niet eigenlijk
de clou van het hele christen-zijn, en het samen kerk zijn?
* Dat je doet wat je hand vindt om te doen om iets van Gods liefde te laten zien (‘missie’).
5. Wat kun je voor elkaar
betekenen in het lijden, in * Dat je de offers, het ongemak, het lijden dat dit van je vraagt, aanvaardt (‘passie’).
de passie, Hoe kun je helpen * En dat je in alles erop gericht bent om God te dienen, Hem de eer te geven, (‘glorie’)
Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer [doxa] van God (1 Kor. 10:31).
om de glorie van God
zichtbaar te maken?
Luisteren:
https://theportersgate.bandcamp.com/track/we-labor-unto-glory-feat-liz-vice-josh-garrels-andmadison-cunningham

