Preekschets
Vreemdelingen welkom in de tempel
Vluchtelingengebedsdag
Geachte dominee/voorganger,
Hierbij vindt u een preekschets aangeleverd door stichting Gave welke u kunt hanteren voor het
maken van een preek welke te gebruiken is op zondag 22 juni 2008. Een dag waarop de Kerk
wereldwijd bidt voor de nood van vluchtelingen over de hele wereld. Gave zal naast deze preekschets
allerlei informatie verstrekken over feiten aangaande vluchtelingen en asielzoekers Wereldwijd, in
Europa en in Nederland. Tevens zullen we een overzicht van algemene en specifieke gebedspunten
aanreiken welke u naar believen persoonlijker kunt maken door gebedspunten toe te voegen vanuit
een lokaal asielzoekersproject waar uw kerk, eventueel, aan deelneemt.
Er zijn ruim 10 miljoen echte vluchtelingen wereldwijd volgens het criterium dat UNHCR
(United Nations High Commissioner for Refugees) hanteert. Mensen die huis en haard hebben
moeten achter laten om in een ander land een veilig heenkomen te vinden. Daarnaast zijn er nog
eens zo’n 24 miljoen IDP’s (Internally Displaced People). Dat zijn mensen die ook huis en haard
hebben moeten verlaten uit angst voor hun eigen leven maar ergens anders in hun thuisland een
relatief veilig heenkomen hebben moeten vinden. Soms omdat ze de middelen niet hebben om naar
een ander land te vluchten, soms omdat ze eenvoudigweg niet worden toegelaten in een buurland. In
2007 kwamen er zo’n 223.000 mensen naar de Europese Unie toe om daar asiel aan te vragen. Van
die 223.000 deden dat er zo’n 6.300 in Nederland. Op dit moment verblijven er zo’n 20.000 mensen in
de bijna 50 asielzoekerscentra die Nederland rijk is. Allemaal cijfers zult u zeggen, maar achter die
cijfers schuilen vaders, moeders, meisjes, jongens en baby’s. Allemaal mensen gemaakt naar het
beeld van God uit een ander dan ons volk die op zoek zijn naar een betere toekomst. En veelal heeft
die reis naar ons land ze heel veel gekost. Zowel financieel, soms fysiek maar zeker altijd emotioneel.
Ik ben als directeur van Gave tevens de coördinator van de Europa regio van de Refugee Highway
Partnership (hierna: RHP) en lid van het leiderschapsteam van het wereldteam van de RHP. De RHP
is een netwerk van christelijke vluchtelingen organisaties van over de hele wereld. Haar doel is de
Lichaam van Christus te helpen actief te worden onder de vluchtelingen die God op ons pad brengt.
Het is de RHP die het initiatief heeft genomen voor deze jaarlijks terugkerende wereldwijde
gebedsdag voor vluchtelingen. Ze heeft gekozen voor de zondag, dit keer 22 juni 2008. Dat is de
zondag na de vluchtelingen dag van de UNHCR die altijd op 20 juni wordt gehouden. Gave geeft vorm
aan deze dag door er in Nederland veel aandacht aan te geven. Juist ook om aandacht te trekken van
onder andere christelijke media houdt het leidersteam van de RHP haar jaarvergadering in een land
dat te duiden is als een zogenaamde Refugee Highway Hotspot. Een land waar vluchtelingen in grote
getalen aanwezig zijn. In dit geval Uganda.
Ik hoop dat u deze preekschets kunt gebruiken om de gemeente waar u voorgaat mee te nemen in
het gebed voor die mensen die vanuit het Woord van God bezien zo’n speciale plaats hebben in het
hart van onze Here. De weduwe, wees en de vreemdeling. En wie meer is er als een weduwe, wees
en vreemdeling te duiden dan de vluchteling in de wereld van vandaag.
Marco Vermin
2008

Preekschets voor de vluchtelingengebedsdag

1

Preekschets voor de Vluchtelingengebedsdag
Preekschets die gehanteerd zou kunnen worden voor het maken van een preek/boodschap die te
gebruiken is op deze specifieke zondag van gebed voor vluchtelingen wereldwijd.
Preektekst:
1 Koningen 8:27-30 en 41-43 (vanuit de NBV) De parallel tekst is te vinden in 2 Kronieken 6!
Aanvullend is eventueel te gebruiken Jesaja 56 1-8 (Mijn tempel zal heten ‘Huis van Gebed voor alle
volken’)
Doel van deze preekschets:
De toehoorder bewust maken;
- van de noodzaak, en het aanzetten daartoe, van Gebed voor de vreemde volken zodat zij van
de Here Jezus horen en Hem gaan geloven.
- van het feit dat de verscheidenheid van volken een reflectie is van de glorie van God
- van het feit dat God een plan heeft met de vluchtelingen/vreemdelingen in ons land.
Praktische opdracht na de preek:
- Laat de voorganger bidden voor de punten die Gave en/of de lokale asielzoekerswerkgroep
zal aanleveren met het oog op deze specifieke zondag
- De toehoorders/gemeente, als dat mogelijk is in uw de gemeente waar u voorgaat, ter plekke
laten bidden (als geheel, in groepjes of welke andere gewenste vorm dan ook voor de
specifieke gebedspunten voor vluchtelingen)
- De toehoorders/gemeente motiveren om deze zondag een tijdsperiode thuis apart te zetten
met de familie en/of vrienden om specifiek de nood van de vluchtelingen te bespreken en ook
praktisch voor de genadetroon van God te brengen. U zou de mensen bij de uitgang een
hand-out kunnen meegeven van de specifieke gebedspunten. Tevens zou u de namen van de
contactpersonen in de kerk erbij kunnen vermelden zodat mensen als ze interesse hebben om
actief te worden in de werkgroep voor asielzoekers zich bij hen kunnen melden.
Mogelijkheden voor de dienst/liturgie zelf:
- Nodig vanuit/via de plaatselijke werkgroep een asielzoeker uit om een kort getuigenis te
geven van zijn of haar vlucht naar Nederland en eventueel van zijn of haar vinden en
aannemen van de Here Jezus hier of onderweg naar Nederland. Het voorlezen of citeren van
een getuigenis behoort ook tot de mogelijkheden
- Nodig een kerklid/koor van een allochtone/etnische kerk (liefst met een vluchtelingen
achtergrond) uit om specifiek iets van die specifieke cultuur te vertellen/te later horen en de
noden die er zijn. Onder andere via de website www.skinkerken.nl
- Zoek specifieke liederen uit die passen bij de preek en de gebedsdag, afhankelijk van de
ligging van de kerk/gemeente uit psalmen/liedboek/geestelijke liederen/opwekking e.d.. Hier
wat suggesties:
 Psalmen
 56
 67
 87: 4
 99: 1 en 2
 146: 5 en 7
 Opwekking
 54 – Looft de Heere alle gij volken
 162 – Ik zal U loven Heer
 167 - Samen in de naam van Jezus
 194 - U maakt ons één, U bracht ons tezamen
 224 - Komt, laat ons zingen al te zaam
 276 - Laat heel de wereld het zien
 346 - Maak ons tot een stralend licht voor de volken
 429 - God wijst mij een weg
 505 – Toon Uw heerlijkheid in dit huis
 646 - Koning en Heer, Eeuwige God
 Overig
 Heer, open mijn ogen (Elly en Rikkert)
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Laat tijdens de dienst een korte impressie zien via een beamer van de door Gave aan te
leveren PowerPoint met daarop feiten en gegevens van vluchtelingen wereldwijd en actuele
gebedspunten
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PREEKSCHETS
OPBOUW PREEKSCHETS
1. Inleiding, belofte:
Ik wil de aandacht van de toehoorder bereiken. Zijn/haar hart raken. Nog niet de boodschap
weggeven. Kleur het verhaal.
2. Nou en?:
Nu ga ik het bijbelverhaal schetsen en zo verklaren dat de toehoorders zich erin herkennen en vinden
dat het ook op hen van toepassing is.
3. Wat is het punt?:
Nu leg ik de boodschap die uit de tekst naar voren kom uit. Ik ga dat ook theologisch verdiepen met
behulp van andere bijbelteksten!
4. Ja maar?:
Hier probeer ik de toepassing op het dagelijkse leven van de toehoorder te vinden. Waar gaat het
kriebelen, waar zit de weerstand bij te toehoorder?
5. Het slot!:
Hier ga ik toehoorder een opdracht of een oplossing meegeven. Wat moet er veranderen of is er
veranderd in het leven van de toehoorder?
LEESTEKSTEN
1 Koningen 8 (parallel tekst in 2 Kronieken 6)
27 Zou God werkelijk op aarde kunnen wonen? Zelfs de hoogste hemel kan u niet bevatten, laat
staan dit huis dat ik voor u heb gebouwd. 28 H E E R , mijn God, hoor het smeekgebed van uw dienaar
aan en luister naar de verzuchtingen die ik vandaag tot u richt. 29 Wees dag en nacht opmerkzaam op
wat er gebeurt in deze tempel, de plaats waarvan u zelf hebt gezegd dat daar uw naam zal wonen, en
verhoor het gebed dat ik naar deze tempel richt. 30 Luister naar de smeekbeden die uw dienaar en uw
volk Israël naar deze tempel richten, aanhoor ons gebed vanuit de hemel, uw woonplaats, aanhoor
ons en schenk ons vergeving.
41 Ook wanneer een vreemdeling, die niet tot uw volk Israël behoort en die uit een ver land
hierheen is gekomen om u te vereren 42 – want ook daar is de faam van uw sterke hand en
opgeheven arm doorgedrongen –, wanneer een vreemdeling hierheen komt en een gebed richt naar
deze tempel, 43 aanhoor hem dan vanuit de hemel, uw woonplaats, en doe wat hij u vraagt. Dan
zullen alle volken op aarde uw naam leren kennen en ontzag voor u tonen, zoals uw volk Israël dat
doet, en zij zullen weten dat uw naam verbonden is aan deze tempel die ik heb gebouwd.
Jesaja 56
1 Dit zegt de H E E R :
Handel rechtvaardig, handhaaf het recht;
de redding die ik breng is nabij,
en weldra openbaar ik mijn gerechtigheid.
2 Gelukkig de mens die zo handelt,
het mensenkind dat hieraan vasthoudt;
hij neemt de sabbat in acht en ontwijdt hem niet,
hij weerhoudt zijn hand van het kwaad.
3 De vreemdeling die zich met de H E E R heeft verbonden,
laat hij niet zeggen:
‘De H E E R zondert mij zeker af van zijn volk.’
En laat de eunuch niet zeggen:
‘Ik ben maar een dorre boom.’
4 Want dit zegt de H E E R :
De eunuch die mijn sabbat in acht neemt,
die keuzes maakt naar mijn wil,
die vasthoudt aan mijn verbond,
5 hem geef ik iets beters dan zonen en dochters:
een gedenkteken en een naam in mijn tempel
en binnen de muren van mijn stad.
Ik geef hem een eeuwige naam,
een naam die onvergankelijk is.
6 En de vreemdeling die zich met de H E E R heeft verbonden
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om hem te dienen en zijn naam lief te hebben,
om dienaar van de H E E R te zijn
– ieder die de sabbat in acht neemt en niet ontwijdt,
ieder die vasthoudt aan mijn verbond –,
7 hem breng ik naar mijn heilige berg,
hem schenk ik vreugde in mijn huis van gebed;
zijn offers zijn welkom op mijn altaar.
Mijn tempel zal heten ‘Huis van gebed voor alle volken’.
8 Zo spreekt God, de H E E R ,
die bijeenbrengt wie uit Israël verdreven waren:
Ik breng er nog meer bijeen dan al bijeengebracht zijn.
UITWERKING VAN DE OPBOUW VAN DE PREEK:
1. Inleiding, belofte:
- U kunt beginnen door terug te grijpen naar het getuigenis dat gegegeven is door de
uitgenodigde vluchteling/asielzoekers of met het lezen/citeren van enkele passages uit een
getuigenis die Gave op haar website heeft staan. (Bijvoorbeeld het getuigenis van de
Somalische jongen die hier naar Nederland is gekomen en na verloop van tijd Christen is
geworden. http://www.gave.nl/gave/helpdesk/downloads Gebed speelt in dit getuigenis een
prachtige rol!)
- Beschrijf beeldend in woorden, zeer kort, de schoonheid en de gedetailleerdheid van de bouw
van de tempel
- Beschrijf kort als aardig detail dat het juist de vreemdelingen (gastarbeiders/vluchtelingen/
asielzoekers) in Israël waren die de basiswerkzaamheden voor de bouw van de tempel
verrichtten. (1 Kron.22:2vv)
- Daarna hoe de tempel vervolgens is voltooid (+/- 966-959 voor Christus, 7 jaar, 1Kron. 6:38)
en hoe Salomo vervolgens voor de tempel knielend met de handen opgeheven een gebed
uitspreekt. Dit nadat de ark is binnengebracht en nadat de priesters naar buiten en de
majesteit (wolk) van de HEER de tempel vulde. Alle leiders (oudsten, stamhoofden, allen die
aan het hoofd van een familie stonden) uit het land waren aanwezig bij de inwijding van de
tempel.
- En het is bijzonder hoe Salomo in het gebed voor het volk Israël (U zou dat nu kunnen
vergelijken met de Kerk) ook ruimte maakt voor gebed voor de vreemdelingen in het land.
- Hier zou de LEESTEKST gelezen kunnen worden of als de tekst vooraf gelezen is nog
eenmaal de KERNTEKST over het gebed voor de vreemdeling in de tempel.

2. Nou en?:
- Leg uit het hoe en waarom van destijds een centrale plek van aanbidding in alleen Israel.
(Plaats die God had uitgekozen om Zijn Naam te laten wonen 2 Kron.6:6, een plaats om
alleen daar aan Hem offers te brengen 1Kron.7:12, Onderscheidend van de andere volken,
voorkomen van afgoden dienst onder de Israëlieten). Leg hier vervolgens uit wat er met de
tempel gebeurd is in 70 na Christus (vernietigd en nooit meer hersteld).
- Leg tevens uit hoe in het Nieuwe Testament gedacht wordt over de tempel als voortzetting op
wat Salomo al voorzegde (hoe zou God in een huis door mensenhanden gebouwd kunnen
wonen (maar alleen Zijn Naam, Zijn Eer had hij aan dit huis verleent!). Het (ver)horen van de
gebed vindt plaats vanuit de Hemel. Het gaat in het NT niet langer om een plaats maar om
een Persoon. Dat is wat de Here Jezus duidelijk maakt in Johannes 4:21.
- Tempel OT, Gods heerlijkheid woonde daar (de wolk waarover gesproken wordt). Nu is de
tempel het lichaam of een groep mensen waarin de Heilige Geest woont. Hier een paar
verwijsteksten, waaruit u een selectie kan maken:
 Joh. 2:19-21 (De Here Jezus noemt zijn lichaam een tempel)
 Johannes 4:21 (de plaats van aanbidding wordt een persoon)
 Hand 17:21 (God woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels –let op: de
tempel in Jeruzalem bestond toen nog- )
 1 Cor 3:16vv (u, personen waar God in het midden woont is de tempel Gods)
 1 Cor 6:19 (het lichaam van de wedergeboren mens is een tempel van de Heilige
Geest en 2 Cor 6:16 (Idem als 1 Cor. 6:19)
 Ef. 2:21 (Op het fundament van de profeten en apostelen worden wij met Christus
Jezus als hoeksteen gebouwd tot een plaats waar God woont door Zijn Geest)
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1 Petr. 2:5 (Laat u als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk
huis, de gelovigen zijn de priesters en zij brengen nu geestelijke offers itt tot in het
OT.)

Conclusie: Zoals in het OT de stenen tempel van Salomo in Jeruzalem stond, zo spreekt het NT over
de gemeente als een tempel (vgl. 1 Cor.3:16,17; 1 Tim.3:15; Openb.3:12) die gebouwd wordt. Van die
tempel maken de gelovigen deel uit. Het is een ‘geestelijk’ (vgl. 1 Cor.10:3) huis (4:17), omdat de
Heilige Geest er in verblijft en werkt.
Nu kunt u parallel trekken met de tempel van het OT en het gebed van Salomo. Dat als
vluchtelingen/asielzoekers naar Nederland komen vanuit een land waar ze nooit naar een tempel van
God (Gemeente van Christus) hebben kunnen gaan omdat die er daar niet/nauwelijks is (veel
moslimlanden) of omdat men nog niet eerder over de Here Jezus gehoord heeft of men heeft een
onjuist Evangelie (welvaarts evangelie, syncretistisch geloof) gehoord of men is wedergeboren en
komt juist nu, omdat men in Nederland is, naar een tempel Gods in Nederland om daar te midden van
de andere gelovigen God te aanbidden.

3. Wat is het punt?:
Dat is uitdagend. In zekere zin is elke niet gelovige uit Nederland en uit andere volken een
zogenaamde Bijbelse vreemdeling (beeld in het OT, werkelijkheid in het NT) maar toegespitst op de
vluchteling komt dat wel heel dichtbij… Dan wordt het gebed van Salomo wel heel toepasselijk voor
onze situatie.(1 Kon.8:41-43)
Nu zou u de passage van Salomo’s gebed kunnen uitsplitsen (ik gebruik NBV tekst):
41 Ook wanneer een vreemdeling, die niet tot uw volk Israël behoort en die uit een ver land
hierheen is gekomen om u te vereren 42 – want ook daar is de faam van uw sterke hand en
opgeheven arm doorgedrongen –, wanneer een vreemdeling hierheen komt en een gebed richt naar
deze tempel, 43 aanhoor hem dan vanuit de hemel, uw woonplaats, en doe wat hij u vraagt. Dan
zullen alle volken op aarde uw naam leren kennen en ontzag voor u tonen, zoals uw volk Israël dat
doet, en zij zullen weten dat uw naam verbonden is aan deze tempel die ik heb gebouwd.
1-vreemdeling, die niet tot uw volk behoort (niet christenen dus?)
2-die uit een ver land hierheen is gekomen (oa. asielzoekers)
3-om u te vereren (dat weten ze nog niet maar dat is wel het doel waarom ze hier komen
Hd. 17:26)
4-want ook daar is de faam van uw sterke hand en opgeheven arm doorgedrongen (nog in
geringe mate, wel in landen natuurlijk waarvan de christenen naar ons land vluchten)
5-wanneer een vreemdeling hierheen komt (Nederland)
6-en een gebed richt in deze tempel (in onze of een andere Kerk)
7-aanhoor hem dan vanuit de hemel doe wat hij u vraagt(God leren kennen in Jezus
Christus en geboren worden vanuit de hemel door de Geest Gods die gegeven wordt)
8-dan zullen alle volken op aarde uw naam leren kennen en ontzag voor u tonen (doel dat
de heerlijkheid uit alle volken voor God wordt gebracht Openbaringen 21:26, en juist als
mensen uit die volken tot geloof komen dan blijken zij vaak de beste verkondigers onder
hun eigen volksgenoten (etnisch).(Denk hierbij ook aan de kamerling uit Hd.8.
Vermoedelijk zal de één van de eerste kerken buiten Israël aan het hof van deze kamerling
zijn geweest.)
9-zoals uw volk Israël doet (anderen die de Here Jezus nog niet kennen leren Hem kennen
juist door hen -Joh. 17:20 ‘hun getuigenis/verkondiging’- die Hem nu al kennen.)
10-en zij zullen weten dat uw Naam verbonden is aan deze tempel (Mensen vinden nieuw
leven in het huis van God, de Kerk, en dat is het bewijs dat Zijn Naam daaraan verbonden
is (de Heilige Geest in hun midden is).
Als u deze verzen toepast op de situatie nu dan kunt u de boodschap naar voren brengen
A-van de noodzaak, en het aanzetten daartoe, van gebed voor de vreemde volken zodat zij
van de Here Jezus horen en Hem gaan geloven.
- die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen (1Tim.2:4) Ook het bidden
voor alle mensen vers 2 en overheden, vers 3, wordt daar genoemd (1Tim2:2-3).
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Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand
verloren gaat. (2 Petr.3:9)
God is soeverein in het openen van harten. Iedereen is/was verblind door de god van deze
wereld (duivel) en ongelovig (vers 4), en op het getuigenis van Jezus Christus (vers 5) opent
God harten door op een soevereine wijze licht te laten schijnen in harten van ongelovige
geestelijk dode mensen (vers 6)(2 Cor.4:4-6 )
mensen komen alleen maar tot geloof als ze de Here Jezus aanroepen. Maar dan moeten ze
wel Hem geloven en om te geloven moeten ze wel van Hem gehoord hebben. En dat kan
alleen maar als iemand dat ze vertelt (Rom10:13-15)

B-van het feit dat de verscheidenheid van volken een reflectie is van de glorie van
God
- God is oneindig creatief en heeft geen enkel mens hetzelfde geschapen en zo ook volken
stammen talen en natiën onderscheidend gemaakt.
- Culturen zijn ansich niet zondig maar elementen in de specifieke cultuur wel. De uitingsvorm
van Christenen is dus per cultuur verschillend een mening die Luther en Calvijn overigens ook
toegedaan zijn.
- Zie het doel van het gebed van Salomo (punt 10)
- Zie ook het hemelse beeld uit Openbaringen waar de heerlijkheid van de volken in de Nieuwe
stad wordt binnen gebracht (Op.21:26)
C-van het feit dat God een plan heeft met de vluchtelingen/vreemdelingen in ons land.
Paulus beschrijft dat God uit één enkele mens (Adam) het hele mensheid gemaakt
(rassendiscriminatie is on-Bijbels omdat er maar een ras is en dat is het mensenras!), die Hij over
de hele aarde heeft verspreid; (met als doel) voor elk volk heeft hij een tijdperk vastgesteld en Hij
heeft de grenzen van woongebied bepaald (Hij doet dat, Hij bepaalt waar iemand woont of naar
toe vlucht). Het was Gods bedoeling dat ze Hem zouden zoeken en Hem al tastend zouden
kunnen vinden. Hd.17:26-27)
God is bepaald bij elk detail van ons leven (haren van ons hoofd, mus die op de grond valt, de
uitkomst van het rollen van de dobbelsteen (Spr.16:33). Maar ook bij de grote evenementen. Hij
zet immers koningen aan en af. Regelt natuurfenomenen (Plagen van Egypte, Rampen en Regen
(Amos). Bepaalt grenzen en tijden van woongebieden van volken). (Zie ook hoe Jozef getuigd
over het feit dat hij in Egypte gebracht is Gen 45:7 Gen 50:20)
Dus God is betrokken bij elk aspect van het leven. Groot en klein. Zou God dan niet achter de
migratie van de volken over de aarde zitten met als doel dat ze Hem zoeken en Hem al tastende
zouden vinden? (Denk ook aan de vervolging van de kerk in Jeruzalem Hd 8:1 met als doel dat
het Evangelie ook juist erop ging (Hd.1:8)
Het is een feit dat veel vluchtelingen komen uit landen komen waar per hoofd van de bevolking de
minste zendelingen aanwezig zijn. Sommige landen zijn zelfs zo gesloten dat er nauwelijks christenen
bekend zijn. Vreemdelingen, de asielzoekers komen vaak uit landen waar men het Goede Nieuws van
Jezus Christus niet of nauwelijks te horen krijgt. Het zijn juist deze mensen die naar landen komen
zoals Nederland waar het Evangelie ze eenvoudig kan bereiken.
4. Ja maar?:
Waar begint het te kriebelen nu bij de toehoorder. Ik beperk me nu bewust tot de ABC punten zoals
hiervoor genoemd (er zijn ongetwijfeld veel meer punten waar het kriebelt):
Het is goed om nu te weerstanden te beschrijven die bij u en uw toehoorders opkomen.
A:
- Wil ik ook dat alle mensen gered worden? Ach voorganger laten de anderen dat maar doen!
Ik doe wel wat geld in de zendingspot…of ik geef wel wat aan een goed doel…
- Wil ik een ongestoord en rustig leven voor mijzelf of voor de eer van God (in vroomheid en
waardigheid 1Tim2:3 met als doel een getuigend leven) Voorganger, maar ze komen bij mij in
de buurt wonen en daardoor kan zo maar de waarde van mijn huis dalen…
- Geloof ik dat God op mijn gebed/voorbede harten wil openen (denk aan gebed van Salomo en
aan 2 Cor. 4:4-6) Het gebed van een rechtvaardige mag veel (Jak.). Voorganger, ik vind het al
moeilijk te bidden überhaupt. Laat staan voor die vreemdelingen….
B:
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Hoe kijk ik naar andere volken. Voorganger, het liefst, als ik eerlijk ben, stem ik op Verdonk…
Vindt ik stiekem mijn cultuur de beste en moet iedereen daar maar aan conformeren of..
Vind ik die ZWARTEN toch maar niks. Die ARABIEREN…. Ze zijn zo anders. Ze denken zo
anders en als ik eerlijk ben ze stinken ook een beetje. Rassendiscriminatie?
Kan ik me voorstellen dat ik tezamen met enkelen van hen uit die andere volken voor Gods
troon zal staan. De heerlijkheid uit de volken Op.21:26. Naast die ZWARTE, GELE, BRUINE,
BLANKE….Tezamen God aanbidden verbonden in de Here Jezus.

C:
-

-

Zie ik de asielzoekers en vluchtelingen in Nederland alleen maar als profiteurs. Als last. Als
gevaar voor onze natie? Hoe zie ik het? Ze zijn allemaal Moslim voorganger. Dadelijk wordt
ons hele land Islamitisch.
Of wil ik geloven dat God erachter zit met als doel dat wij deze mensen kunnen vertellen van
wat wijzelf hebben mogen ontdekken in dit Huis van God. Dat Zijn Naam aan dit huis
verbonden is… Dat in dit huis, deze kerk gebeden kan worden door alle volken…

5. Het slot!:
Het is goed te beschrijven bij uzelf dat u al die weerstanden herkent. En ook soms ervaart. Maar dat
toch vooral ziet als iets van de oude natuur… De oude mens. Het vlees..
Als nieuw mens in Christus wil ik hervormd worden in de vernieuwing van mijn denken Rom 12:1-3 en
wil ik geloven wat het Woord van God mij voorhoudt.
Misschien moeten we onze zonden belijden voor onze hoogmoed en ongeloof aan de Heer en Hem
vragen om vergeving. We zijn immers niet alleen het Israel (de nieuwe mens zoals beschreven in Ef.
2:15) maar ook zij van de andere volken die door genade alleen de Here Jezus heeft mogen leren
kennen en volgen. Genade alleen. Dat geld voor ieder mens uit ongeacht welk volk dan ook. Rom 10:
11 Want de Schrift zegt: ‘Wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit.’ 12 En er is geen onderscheid
tussen Joden en andere volken, want ze hebben allen dezelfde Heer. Hij geeft zijn rijke gaven aan
allen die hem aanroepen, 13 want er staat: ‘Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden
gered.’
14 Maar hoe kunnen ze hem aanroepen als ze niet in hem geloven? En hoe kunnen ze in hem
geloven als ze niet over hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over hem horen als hij niet
verkondigd wordt? 15 En hoe kan iemand verkondigen als hij niet is uitgezonden? Het is zoals
geschreven staat: ‘Welkom zijn zij die goed nieuws verkondigen.
Laten we vandaag tijd apart zetten om te bidden en te verwachten. Bidden voor de bekering van de
volken in ons land en daarbuiten. En bidden voor geloof en een vernieuwd denken in ons eigen leven.
Natuurlijk is het niet makkelijk. En dat begrijp ik best. Maar laten we dan beginnen met bidden voor
deze mensen. En moge Hij in ons tot stand brengen wat Hem welgevallig is, door Jezus Christus, aan
Wie de eer toekomt, tot in alle eeuwigheid. Hebr. 13:21)
Er wordt een mogelijkheid geboden om actief te worden in de lokale werkgroep
Eindig met het beeld dat in het Nieuwe Jeruzalem de volken voor Gods troon zullen verschijnen. De
heerlijkheid en eer eruit. Openbaringen 21 vers 26. De tempel zal daar niet meer zijn.
Daar zullen u en ik staan en allen van wie de naam wordt gevonden geschreven te staan in het boek
van het leven (Luk.10:20, Fp: 4:3, Op 20:12). De heerlijkheid en eer kunnen natuurlijk ook zien, niet
alleen op de rijkdom en de aanbidding, maar juist op de christenen uit die verscheidenheid van volken.
U en ik dus. En mensen die hier komen in ons land uit die specifieke volken. Laten we voor ze bidden
dat ze hier in dit land de ogen geopend krijgen door het horen van het Woord. Het Woord dat verteld
over onze Here Jezus en wat Hij voor ons gedaan heeft en hoe wij als levende stenen in de bouw van
Zijn tempel die plaats kunnen innemen om hem als priesters geestelijke offers te brengen.….
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