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Woorden van wijsheid: 

Jezus Christus kwam om de relatie en omgang tussen God en mens te herstellen. 
Iedere christen is een missionaris, evangelist en getuige. 
Iedere gelovige is een verkondiger; iedere ontvanger een deelnemer.  
(2Corinthiers 5:16-20) 

 
Vader, wij danken u voor uw vriendelijkheid en genade. Uw kinderen hebben hun zonden 
beleden. O, Heilige Geest die alle dingen verzoent in Jezus Christus, verzoen ons nu, in Jezus’ 
naam. Amen. 
 
 
Mensen van God, de Bijbel is onze wegenkaart en die laat ons inzien dat iedere christen een 
bediening heeft gekregen om mensen met God te verzoenen, door onze Heer Jezus Christus. Ja, zoals 
de Bijbel zegt: Christus’ missie is onze missie. 
 
Toen God Adam en Eva schiep, was Zijn plan voor hen dat zij een voldaan leven zouden leiden – een 
leven in de hof van Eden in overeenstemming met God. Maar satan kwam en misleidde Eva. ‘De 
vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren een lust voor het oog, en 
ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten 
en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan.’ (Genesis 3:6). 
Zij waren ongehoorzaam aan God, die hen uitdrukkelijk verboden had van een bepaalde boom te eten. 
Het gevolg hiervan was dat Adam en Eva uit de hof van Eden gezet werden (Genesis 3:23). Meteen 
nadat dat de mens gezondigd had, begon de dood met al zijn kwaadaardige metgezellen te regeren in 
hun geest, ziel en lichaam – hun zonde had hen gescheiden van God (Romeinen 5:12).  
 
Jezus Christus kwam in de wereld als een mens en leefde zonder zonde. Jezus Christus kwam om de 
relatie en omgang tussen God en mens te herstellen. Het lijden en sterven van Christus aan het kruis 
was om te boeten voor de zonden van de mens en hem met God te verzoenen. Hoe kon Jezus dit 
anders doen dan door onze plaats in te nemen? (2Korinthiers 5:21).  
Wij hebben de verantwoordelijkheid om mensen met God te verzoenen door Jezus Christus. Hij heeft 
geen andere handen dan de onze om Zijn werk vandaag de dag te doen. Hij heeft geen andere mond 
dan de onze om mensen te vertellen hoe Hij stierf. God gebruikt onze talenten (of functies) om 
Zichzelf te laten zien aan anderen. Om dit te kunnen doen, hebben we iets nodig wat zorgen en moeite 
elimineert. Gods Woord moet onze wegenkaart worden, omdat als een zondaar Jezus Christus moet 
leren kennen, iemand hem de weg moet wijzen.  
 
Als christen bent u een kanaal van licht waar duisternis is, een kanaal van hoop waar wanhoop is en 
een kanaal van genezing waar ziekte is. U bent een oplossing voor iemand met een probleem. Iedere 
persoon die u vandaag tegenkomt, wil zijn of haar leven op de een of andere manier veranderen – ze 
weten alleen niet hoe. Jezus Christus verandert levens voorgoed en u bent Zijn vertegenwoordiger. De 
vraag die u mag stellen is: ‘Hoe kan ik dit doen terwijl ik geen voorganger of profeet ben?’ 
Het antwoord is vrij simpel, ‘Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: hij 
heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de 
verzoening toevertrouwd. Wij zijn gezanten van Christus, God doet door ons zijn oproep. 
Namens Christus vragen wij: laat u met God verzoenen.’ (2Korinthiers 5:19-20).  
U hoeft geen voorganger of profeet te zijn om deze verantwoordelijkheid uit te voeren. We hebben het 
over zielen winnen – zielen winnen zonder te kijken naar kleur, ras, nationaliteit en geslacht. Iedere 
christen is een missionaris, evangelist en getuige. Iedere gelovige is een verkondiger; iedere ontvanger 
een deelnemer. U moet de gift die God u gegeven heeft identificeren. Wat uw gift is – dat is wat God 
zal gebruiken om anderen te zegenen door u. De Bijbel legt uit dat er verschillende soorten giften zijn.  



In de Bijbel had Jozef de gave om dromen uit te kunnen leggen. Hij gebruikte deze gave om 
problemen van mensen op te lossen – om mensen met God te verzoenen. Iemand heeft nodig wat u 
bezit. Het kan uw lach zijn, uw liefde of uw tijd. Ruth’s gave was zorgen. Zij kon de nood van anderen 
voor haar eigen nood laten gaan. De Bijbel wil dat u begrijpt dat God iedereen gaven heeft gegeven 
voor verschillende soorten diensten. ‘En er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde 
Here; en er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt. 
Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen.’ 
(1Korinthiers 12:5-7).   
 
Het kan zijn dat u niet naar iedereen gestuurd wordt, maar zeker wordt u naar iemand gestuurd. 
Iemand wacht al zijn hele leven op u. Ananias werd naar Saulus gestuurd om voor hem te bidden, 
zodat hij weer zou kunnen zien. Hij handelde naar de rechtvaardige instructies van de Heilige Geest. 
´En de Here zei tot hem: Sta op en ga naar de straat, die de Rechte heet, en vraag ten huize van 
Judas naar iemand uit Tarsus, genaamd Saulus, want zie, hij is in gebed’ (Handelingen 9:11). 
Voordat u mensen met God kunt verzoenen, hebt u instructies door de Heilige Geest ontvangen. De 
Heilige Geest kwam op koningen, profeten en herders om hen in staat te stellen hun gevariëerde taken 
te voltooien.  
 
De Bijbel verzekert u, dat‘U kracht zult ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij 
zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der 
aarde.’(Handelingen 1:8). Wanneer de Heilige Geest op u komt, zult u gesterkt worden met de kracht 
van Jezus Christus. Hij zal u sterken zodat u in staat bent mensen met Hem te verzoenen. Jezus 
Christus beloofde u om u een visser van mensen te maken (Lukas 5:10-11). Het enige wat u hoeft te 
doen is Hem te volgen door Zijn Woord, met Zijn Geest, omdat Gods Woord onze wegenkaart is.  
 
Tenslotte kan het Woord van God geen wegenkaart zijn voor de verloren mensen voordat ze het 
gehoord hebben. Nu dat u het Woord gehoord hebt, bid ik dat het uw wegenkaart zal zijn, in Jezus’ 
naam.  
 
Ik laat u hier in geloof en bid dat ik u weer in geloof zal ontmoeten, in Jezus’ naam. Amen.  
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