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	Naam: Oscar Biesheuvel
	Telefoon: 28 augustus 2022
	Email: Geloven is zien
	Iban: Visie Connectkerk
	bijbelgedeeltes: Joh. 17:24
Col. 1:15, Heb. 1:2,3, Marc. 12:30
Rom. 5:5, Joh. 8:42, Joh. 17
1 Petrus 2:9, 10, Ex. 19:6, Op. 1:6, Op. 5:10, 
Overig: Apostolische Geloofsbelijdenis (zie connectkerk.nl/onze-visie)
Icoon van Andrei Rublev oevr de Drie-Eenheid. Boek van Michael Reeves, Delighting in the Trinity.

	samenvatting preek: Na een vakantie valt op hoe vies je voorruit geworden is. Tijd om ‘m te wassen, en weer een goed beeld te krijgen, zodat je visie weer helder is! Datzelfde geldt voor ons als kerk; we willen weer gewassen worden en een goede blik krijgen, een heldere visie krijgen voor Connectkerk. En dat doen we allereerst te kijken naar wie God is. Is ons beeld van God zuiver? Of vertroebelt door omstandigheden en ervaringen? En wanneer we goed zien wie Hij nou eigenlijk echt is, dan kijken we naar wie wij zijn. Wie zegt God dat we zijn? Is onze identiteit geworteld in Hem? Wanneer we dat goed zien kunnen we aan de slag gaan met een goede visie voor wat we kunnen en mogen gaan doen. Dat gaan we de komende weken verder ontdekken.

Eerst, wie is God? Zondag begonnen we met het lezen van de Apostolische Geloofsbelijdenis. Al eeuwenlang is dat wat ons als christenen, ook van allerlei verschillende achtergronden samenbindt. Hierin staat de Drie-Enige God centraal; God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. In zijn boek ‘Delighting in the Trinity’ stelt Michael Reeves een mooie vraag: “Wanneer je wilt weten wie God echt is, dan zou je kunnen vragen ‘wat deed God vóór de schepping?’ Verveelde Hij zich, of had hij slaven nodig? Of had hij de mens nodig om iets te hebben om van te kunnen houden?” In Joh. 17 lezen we dat Jezus zegt “Vader, voor de grondlegging der wereld hield U van Mij’.Voor alles ís God liefde. Het is de essentie van Wie Hij is. En zijn liefde stroomt, is op de Ander gericht, de Vader die de Zoon liefheeft door de Heilige Geest. En ons uitnodigt om deel uit te maken van Zijn ‘community van liefde’. En Jezus ontvangt die liefde, en geeft het door aan deze wereld, en op die manier mogen wij ook ontvangen en uitdelen, om zo in lijn te leven met Gods wezen. In Jezus zien we wie God is, Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid. Laten we onze ogen op Hem gericht houden en steeds meer op Hem gaan lijken!
Want dat is ook ons tweede punt; in het licht van Wie God is, kunnen wij gaan ontdekken wie wij zijn. Geschapen naar Zijn beeld zijn wij gemaakt om Gods liefde te ontvangen en te leren om in ons leven mee te bewegen, of, om met de Heidelbergse Catechismus te spreken, leven als Gods kind betekent ‘een hartelijke vreugde in God door Christus , en lust en liefde om naar den wil Gods in alle goede werken te leven.’ Later zullen we nog verder ingaan op de tekst in 1 Petrus, over ‘koninklijk priesterschap’, en wat dat voor ons betekent als mensen.
We sloten zondag af met een heldere visie voor Connectkerk:
                                  Mensen winnen, discipelen maken, communities transformeren. 
Dat is hoe we kunnen en mogen meebewegen met wat God al eeuwenlang aan het doen is. Een paar concrete dingen voor de komende tijd gaan over: een nieuw gebouw, stevige onderlinge connecties en discipelschap, de kracht van de Heilige Geest, een kerk zijn voor alle generaties.
	bijbelgedeeltes 2: - Herken jij dat je beeld van God af en toe eens goed schoongemaakt moet worden? Hoe is jouw beeld van God de afgelopen jaren veranderd of verbeterd?
- Hoe ga jij om met de ‘Drie-Eenheid’ van God? Waar wil je meer in groeien?
- Herken je dat de visie van Connectkerk is verankerd in het wezen en de missie van God zelf?
- Heb jij zelf een heldere visie voor jouw leven, of is die onderweg wat besmeurd? 
- Bid voor elkaar


