
Gods missie en wij (2)
Denken, spreken en bidden over De Fontein missionair



Opzet

 Avond 1 De eerste zendingsreis (Handelingen 13 en 14)

 Avond 2 Gods wereldwijde missie (de missionaire Schijf 

van Vijf)

 Avond 3 Woorden op de juiste plek en tijd 

(contextualisatie)



Avond 2

Missio Dei en de vroegere zending

 De Schijf van Vijf

 Discussie

Gebed

 Huiswerk



Huiswerk vorige week

 “Daar aangekomen riepen ze de gemeente bijeen en 

brachten verslag uit van alles wat God door hen tot 

stand had gebracht. Ze vertelden hoe Hij voor alle 

volken de deur naar het geloof had geopend.”

 Handelingen 14,27



Missio Dei

 Zending, zendeling en evangelisatie

Matteüs 28,19 en 20

Missio Dei: Gods missie

 Holistisch: Gods koninkrijk nu



Chris Wright

 ‘Er staat geschreven dat de messias zal lijden en sterven, maar dat 

Hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, en dat in zijn naam 

alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, 
opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis 

afleggen, te beginnen in Jeruzalem.” (Lukas 24,45-47). 

 De volledige betekenis van het erkennen van Jezus als Messias ligt 

in het erkennen van Gods missie voor Israël en alle andere volken. 



Gods missie

 Eerst een verhaal

 Dan een opdracht

God komt tot zijn doel (ook ondanks ons)



Vijf kenmerken van Gods missie

 Verkondigen

 Discipelschap

 Barmhartigheid

 Rechtvaardigheid

 Duurzaamheid



1 Verkondigen

 Verkondiging van het goede nieuws van het Rijk van God

 Een belangrijke en beslissende mededeling aan een publiek: 

vrijspraak!

 Met het oog op een instemmende reactie 

 Handelingen 13,5 en praktijkvoorbeeld 13,38-39



2 Discipelschap

 De levenslange transformatie van de gelovigen door 

middel van onderwijzend verkondigen en doop als 

markering van de nieuwe levenswerkelijkheid

 Daarna het zo vormen van de persoon dat hij alle 

aspecten van het leven gaat zien in het licht van het 

evangelie.

 Handelingen 14,22-23 



3 Barmhartigheid

 Het betonen van gastvrijheid, offervaardigheid en 

barmhartigheid aan mensen in nood

 Daarin volgen wij het voorbeeld van de Heer die kwam 

om te dienen en zich ontfermde over wie in nood was 

 Handelingen 14,8-9



4 Gerechtigheid

 Het streven naar het veranderen van onrechtvaardige 

maatschappelijke structuren en het bevorderen en 

planten van Gods recht in onze systemen.

 Handelingen 13,4-12



5 Duurzaamheid

 Streven naar het beschermen van de integriteit van de 

schepping en het ondersteunen en vernieuwen van het 

leven op aarde

 Handelingen 14,16-17



Discussie

Wat is de kracht van de vijf kenmerken?

 Is er een rangorde?

 Hoe werken de vijf kenmerken door in De Fontein?

Wat kan jij doen?



Gebed

Wat kunnen wij uit deze avond voorleggen aan de Heer 

in verband met De Fontein missionair?



Huiswerk

Ga aan het werk met het kenmerk dat je goed ligt

 Kijk hoe iemand in je omgeving het doet (met welk 

kenmerk?)


