Wijkgesprek – Februari
Samen één: Gaven en Talenten – Efeziërs
- God kan veel meer met ons dan wij denken Een blok steen. Wat
moet je daar mee?

Beeldhouwer: Dit is
fantastisch! Hier zit een
prachtig beeld in. Ik
moet het alleen nog
even uittikken.

We staan stil bij de vraag hoe God ons gebruikt met onze gaven en talenten. Wij kijken vaak naar ons
leven zoals we kijken naar een blok steen. Maar God kijkt als een beeldhouwer. Hij weet precies wat
er inzit. Hij ziet er veel meer in dan jij en ik!
Hij begint al bij ons als baby, bij Jeremia als twintiger, Hij werkt met de kleine gemeente Efeze. God
kan veel meer dan wij denken! Wij zien stenen, Hij ziet beelden! God haalt veel meer uit jou, dan jij
ooit durft te dromen. God kan veel meer dan wij denken of verwachten.
Maar welke keuzes moet ik dan maken? Hoe zet ik mijn gaven en talenten nou optimaal in? Paulus
zegt: Hele goede vragen, ga ze niet uit de weg, maar het draait om Gods plan! Hij heeft het
uitgedacht. Ook voor jouw hele leven. Het draait niet om de heel bijzondere dingen. Het mooie is dat
God het gewone leven bijzonder maakt. Door Jezus, door de Geest, door jou!
Paulus schrijft: ‘Ik dank God voor jullie geloof en bid dat jullie steeds meer de Geest mogen krijgen.’
(Ef. 1:15-17). Waarom is de Geest zo belangrijk?
1.
2.
3.
4.

Hij laat je pas zien wie God is voor jou.
Hij laat je ontdekken welke hoop God je geeft.
Wat Gods liefde nu voor jou betekent.
Hoe groot Gods macht is in je gewone leven.

Laat je verrassen en ontdek wat God met jou doet? Zoek aansluiting bij de Geest als krachtbron. Wij
begrijpen het leven niet altijd, maar God weet wat Hij doet! Wij zien het beeldhouwwerk van ons
eigen leven soms niet.
Concrete leerpunten voor ons n.a.v. Ef. 3,20 en 21
1. Begin bij God; leef met Hem.
2. De kracht van Koning Jezus geeft Hij jou door zijn Geest;
autoriteit.
3. Onbeschrijflijk is Gods plan met ons. Je kunt er met je
verstand niet bij.
4. Door Jezus wordt er al een tipje van die sluier weggehaald.
5. Ik geloof dat het plan van onze hemelse beeldhouwer mooier
wordt dan je kunt dromen! Laat Hem maar.
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