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Thema’s onderwijszondagen komend jaar

• Omarmen van het mysterie

• Van de Tuin naar de Stad, Genesis en Openbaring

• Eenheid in Christus, alles-in-allen

• Koninkrijk, heersen en impact

• Onze daden en ons geloof

• Jezus is hier (encounterweekend)

• De opstanding, realiteit van leven en regeren met Jezus

• Jezus als tussenbepaling



Onze houding: al waarderend onderzoeken

• Woorden creëren werkelijkheden

• Wat je aandacht geeft, groeit

• Verandering begint met de eerste vraag die je stelt

• Positieve beelden genereren positieve acties

• Een positieve insteek werkt ook!



Het mysterie omarmen



Link met vorige week

• Sijbrand v/d Schans: ‘We bewegen van verklaring naar hoop, en van 
transactie naar relatie’





Kosmos / herboren

• Kosmos: alle materie en energie binnen het gehele ruimtetijd-
continuum

• Herboren: het weer tot leven wekken van de geest, waardoor er een
levendige verbinding met God ontstaat

• Kosmos -> herboren – God heeft ALLES nieuw gemaakt (!!!)



2 Korintiërs 5:19

Het is God die in Christus de wereld met zichzelf heeft verzoend.

Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend.

En ons heeft Hij de verkondiging van Zijn verzoening toevertrouwd.



Theologie

• Iedereen heeft een theologie: kennis over of perceptie van God

• Theologie van John Crowder: het is leuk!

• Luther: ‘Het is niets minder dan gelach en blijdschap’

• Ook de Bijbel staat er vol mee (bv. Fil. 4:4)
• ‘Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd’



Mirror Bible: bewustwording van eenheid

• ‘U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in 
God’ (Kol. 3:4)

• ‘Het exacte leven dat wordt tentoongesteld in Christus wordt nu in 
ons herhaald. We worden samen onthuld in dezelfde gelukzaligeid. 
We zijn verbonden in eenheid met Hem. Net zoals Zijn leven jou
openbaart, openbaart jouw leven Hem’



Over universalisme (‘alverzoening’)

• Boodschap van het evangelie: ‘Het is al volbracht’ (Jezus zelf)

• ‘Want ik had mij voorgenomen niets anders te weten dan Jezus 
Christus, en Die gekruisigd’ (1 Kor. 2:2) (Paulus)

• Jezus was volledig mens voor de hele mensheid (2 Kor 5:19)

• ‘Degenen die niet in Hem zijn opgenomen zijn niet verlost’ (Gregorius 
Nazianzen)

• Geen universalisme (alle wegen leiden onherroepelijk naar God), 
maar katholiciteit van de verzoening (d.w.z. Jezus’ offer is voor 
iedereen beschikbaar die het wil ontvangen)





Link met ‘Restoring the Shack’

• Paul Young: “Ik ben geen universalist, maar ik ben wel hoopvol”



Het draait om tijd doorbrengen met God

“Wat we nodig hebben is geen nieuwe doctrine of een duidelijke 
doctrine van de Heilige Geest, we hebben de Heilige Geest nodig.

Wat we nodig hebben is geen Triniteitsdoctrine, maar een relatie met 
de Drie-eenheid zelf, en dat is het verschil.”

~ James B. Torrance



Hoofdpunten van ‘blijde theologie’

• Jezus Christus is het Woord van God

• God is liefde

• God is Drie-eenheid

• We moeten de spanning van het mysterie omarmen

Zie verder Kosmos Herboren hoofdstuk 1 ;-)



“Ik weet het niet”



De theologische surfplank van Robert Capon

“Eigenlijk is theologie te vergelijken met windsurfen. Iedereen vindt het 
leuk en velen proberen het. Maar er zijn veel minder mensen die het 
goed kunnen dan het aantal dat zichzelf voor schut zet.

Vertrouw allereerst op Jezus. Houd je daarna zo veel met theologie
bezig als je wilt. Maar verlies je gevoel voor humor niet wanneer je 
door je theologische surfplank zonder pardon in het water wordt
gesmeten”



Mysterieuze overdenkingen

• Hilarius: in substantia dei – we mogen in ons geloof staan op grond
van Gods eigen ‘zijn’

• Augustinus: ‘we zijn niet op zoek om te begrijpen wat we geloven, 
maar we geloven zodat we mogen begrijpen’

• Hilarius: ‘God kan niet gevat worden – alleen door Hemzelf’



Afsluiting

• Neem een paar minuten voor jezelf: schrijf vragen op, overwegingen, 
thema’s waar je komend jaar mee aan de slag wilt

• Breng die thema’s ook in tijdens de community groepsavonden –
waardevolle input voor goede gesprekken!

• Vragen? Opmerkingen? Geef ze ook terug aan Rien en Patrick – we 
zijn samen onderweg!


