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Op de gemeentevergadering heb ik het gehad
over het belang van de gemeente in ons
christelijk leven. De vragen die toen aan bod
kwamen waren:

Zouden we zonder Christus en Zijn gemeente

• ons geloof zuiver kunnen blijven houden?
2 Kor. 11:2

• volhouden tot God te naderen? Hebr.
10:22

• die hoop op een betere toekomst kunnen
vasthouden? Hebr. 10:23

• elkaar kunnen aansporen lief te hebben
en goed te doen? Hebr. 10:24

• Elkaar kunnen bemoedigen? Hebr. 10:25

Het antwoord op al die vragen is volgens mij
neen!

Hierbij moest ik ook denken aan de vraag ‘hoe
kunnen we bovenstaande waarmaken en
terzelfdertijd de gemeente naar een hoger
niveau tillen?’ Het antwoord hierop kwam een

paar weken later toen we als gemeente het
Pinksterfeest vierden. We hebben MEER
van Gods Geest nodig!

De Heilige Geest gaf de eerste gemeente
niet alleen de kracht, maar ook de
bekwaamheid om te getuigen, te prediken,
wonderen te doen en lief te hebben,
ondanks de vervolgingen.

De Heilige Geest is vandaag nog steeds
dezelfde.

Het is daarom belangrijk als christen om de
Heilige Geest te leren kennen om onszelf
en de gemeente naar een hoger niveau te
kunnen tillen.

Laten we bidden dat God een groot
verlangen in ons hart legt om de Heilige
Geest beter te leren kennen. Laten we op
zoek gaan naar Hem als persoon en Hem
een belangrijkere plaats geven in ons leven
zodat Hij ons kan helpen de berg te
beklimmen.

Maar er komt een tĳd, en die tĳd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, Hem
aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, want God

is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid.’
Johannes 4:23-24

Albert Geens, Sinaai

Editoriaal
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De eigenschappen van een zendeling
Ik ben een denker. Ik denk over het leven.
Waarom? Wat? Hoe? Waar? Zo vroeg ik
mij onlangs het volgende af: ‘Welke
eigenschappen heeft een zendeling
nodig?’ Of met andere woorden: ‘Wat heeft
elke zendeling gemeen?’

Na heel wat zendelingen te hebben
ontmoet, kon ik mij een beeld vormen van
wat dat nu precies zou zijn. Zo kwam ik tot
de volgende gedachte.

Elke christen, inclusief zendelingen, heeft
veelal gemeen dat men wil blijven groeien.
Ze willen dicht bij God komen, Hem beter
leren kennen om zo hun eigen identiteit
beter te leren kennen. Ze willen groeien, als
individu en ambassadeur van Christus,
maar bovenal zichzelf als mens laten
groeien. Wat mij opvalt is dat zendelingen
deze eigenschap in tienvoud hebben.

Veel zendelingen hebben een enorme
drang te willen groeien in die mate dat ze
alles willen loslaten voor God en dus een
leven in volle afhankelijkheid van Hem
willen. Alles kan hun gestolen worden
zolang ze maar Gods wil doen. Zoals
Samuël het zei: “Spreek, Uw dienaar
luistert.” (1 Samuël 3:10)
Als ik naar mijzelf en
andere zendelingen
kijk, bid ik regelmatig
iets als: “Heer, hier ben
ik. Ik heb schrik dat U
iets zou vragen dat ik
niet zie zitten en ik
weet niet wat de
toekomst
inhoudt, of ik
het

financieel wel zal redden, of ik dit alles wel
zal kunnen. Maar Heer ik wil u vertrouwen
en vooral dicht bij U zijn. Daarom probeer
ik deze zorgen los te laten ook al lukt dat
niet altijd, ik wil enkel doen wat U op dit
moment van mij vraagt en mijn leven
honderd procent geven. Ook als dit
betekent dat ik mijn leven hiervoor opzij
moet zetten. Heer, spreek, Uw dienaar
luistert.”

Ik merk op dat de meeste zendelingen de
eigenschap hebben een keuze te maken
om heel fundamentele levensnoodzakelijke
dingen zoals vast inkomen, woning, eten,
vervoer, gezin, familie, zuurstof... volledig af
te geven voor Gods koninkrijk. Het zijn
mensen die door hun verlangen te volgen
steeds uit hun comfortzone treden en zo
blijven groeien.

Er zijn ongetwijfeld momenten dat zij zich
zorgen maken, maar steeds zetten ze Gods
wil weer bovenaan. Veelal wordt een
zendeling gezien als een held, iemand
waarvan andere broers of zussen hopen dat
zij die persoon willen zijn. Ze worden in
sommige strekkingen zelfs aanbeden. Maar
ook zij maken moeilijke dingen mee, vaak
heel moeilijke. En ook zij zijn imperfecte en
gewone mensen, ook een zendeling gaat
naar het toilet. Het verschil zit in de roeping
vanGod en de wilskracht van de ontvanger,
want God werkt niet met zij die het kunnen,
maar wel met zij die gewillig zijn.

Maar wat is een zendeling?
Zendelingen zijn mensen die door God zijn
tewerkgesteld in het buitenland, of mensen
die financieel afhankelijk zijn van giften en
voor een christelijke organisatie werken.
Klopt dit? Ik denk het niet. Als ik hierboven
over een zendeling schrijf dan heb ik het
over zij die financieel afhankelijk zijn van
giften. Maar dat is eigenlijk niet wat de
Bijbel zegt wat een zendeling is.

De Bijbel leert ons dat elke broer of zus
gezonden is (Mattheüs 28:19). Alleen is
elke broer en zus verschillend, elk met

andere gaven en talenten.
En dus ook gezonden naar -
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- verschillende gebieden om daar met hun
capaciteiten Gods koninkrijk te laten
groeien. We zijn niet allemaal geroepen
een dergelijke levensstijl aan te gaan.
Zendeling zijn gaat dus niet over
buitenland, noch over financiële
afhankelijkheid, maar over gezonden
worden naar een gebied waar jouw talenten
gebruikt kunnen worden voor zijn
koninkrijk. Met andere woorden: elke
christen is een zendeling.

In conclusie: De eigenschap van een
zendeling is een gewillig hart.
De vraag is: is jouw gebied een gebied waar
je financieel moet leven van Gods
voorziening? Zo ja, wat is jouw taak als
zendeling? Ben je gewillig en vertrouw je
God dat Hij de juiste tijd weet wanneer je dit
moet doen en dat Hij zal voorzien?

Zo nee, wat is jouw taak als zendeling? Ben
je bereid deze te gaan doen? Ben je
gewillig? Welke opdracht geeft God aan
jou?

• Voorzien voor de zij die geroepen zijn
op een plek waar geen financiële
zekerheid is?

• Gods koninkrijk verspreiden op een
werkplek in het buitenland?

• Kerken stichten?

• Patiënten in een ziekenhuis vertellen
over God?

• Zorgen voor de natuur door het afval
op te halen?

• Doorheen kunst anderen vertellen
over onze Here Jezus?

• Een voorbeeld zijn in de functie van
CEO voor een groot multinationaal
bedrijf?

• ....?

Aan elke zendeling: wees gewillig, “Ga en
maak discipelen” (Mattheüs 28:19).
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“STOP MET OVER DENKEN,
Als Het Gods wil is zal het gebeuren en niks zal het tegenhouden. Als het

niet Zĳn wil is heeft Hĳ een beter plan.” - Toby Mac

“Of je nu komt of niet, Ik volg Jezus.” - Anoniem

“Er was nog nooit een dag wanneer God panikeerde en dacht...
Alles is verknoeid.” - Anoniem

“In gebed is het beter een hart te hebben zonder woorden dan veel worden
zonder hart” - Mahatma Gandhi

Zorgen stoppen wanneer geloof begint - Anoniem

Een gek geloof is maar een gek tot het geen waar voor je geloof hebt
werkelĳkheid is geworden - Michaël Todd

Het probleem start wanneer de ezel waarop Jezus de stad binnen rĳd denkt
dat het applaus voor hem is. - C.S. Lewis
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• ACHILLE
• DIRK
• ELS
• HILDE
• LAURENCE

• NEDA
• ROGER
• BOB
• DOMINIQUE
• ESTER

• INGE
• MARNIX
• NICO
• TAMARA
• DYLAN

• HEIDI
• JEANINE
• NAOMI
• RIKA
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Het schild van geloof
“Doolhof”

Start!

Einde!



Juli - Augustus 2022 uitgave 26

8

De eredienst gaat ook door via livestream.
Wil je op de hoogte blĳven van onze livestreams mail naar: elim.gent@gmail.com

Christel i jke Gemeenschap ELIM
S a m e n k o m s t z a a l : A c a c i a s t r a a t 2 , 9 0 0 0 G e n t
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Agenda
DINSDAG 05 Bidstond 20:00

ZONDAG 10 Kuis actie Na dienst

DINSDAG 19 Bidstond 20:00

DINSDAG 05 Bidstond 20:00

DINSDAG 19 Bidstond 20:00

ZONDAG 03 Kuisactie Na dienst

AugustusJuli

Sprekers
03/07 Eddy

10/07 Dirk

Gebedstip
Dat God een groot
verlangen in ons hart
legt om de Heilige Geest
beter te leren kennen.


