
Themavers 
Daarop hoorde ik de stem van de Heer zeggen: ‘Wie zal ik sturen? Wie kan namens ons 
gaan?’ Ik antwoordde: ‘Hier ben ik, stuur mij.’ 

(Jesaja 6:8, NBV)


Introductie 
Soms hebben we het gevoel dat we er niet toe doen. We onderschatten onze rol in het 
grote geheel. ‘Ik ben maar één persoon. Wat kan één persoon doen?’ Maar God kan ons 
gebruiken als we dat toelaten. Schrijfster Helen Keller zei eens: ‘Ik ben maar één persoon, 
maar ik ben wel een persoon. Ik kan niet alles doen, maar ik kan wel iets doen; en omdat 
ik niet alles kan, zal ik dat wat ik wel kan, niet weigeren te doen.’ Door de Bijbel heen 
vinden we ook voorbeelden van de kracht van één persoon.


1. Eén kleine jongen – belangrijke rol in het voeden van de 5000 
(beschikbaarheid) 

A. Johannes 6:9-13: “Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen 
– maar wat hebben we daaraan voor zo veel mensen?’ Jezus zei: ‘Laat iedereen 
gaan zitten.’ Er was daar veel gras, en ze gingen zitten; er waren ongeveer 
vijfduizend mannen. Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en 
verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hun ook vis, zo veel 
als ze wilden. Toen iedereen volop gegeten had zei hij tegen zijn leerlingen: 
‘Verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat.’ Dat 
deden ze en ze vulden twaalf manden met wat overgebleven was van de vijf 
gerstebroden die men had gegeten.”


B. ‘God gebruikt wat je hebt, om te voorzien in behoeftes waar je zelf niet in had 
kunnen voorzien. God gebruikt waar je bent om je te brengen waar je zelf niet 
kon komen. God gebruikt wat jij kunt doen om te bereiken wat je zelf niet kon 
bereiken. God gebruikt wie jij bent om je te laten worden wat je zelf niet kon 
worden.’ (Five loaves and two fishes. Philip Clarke Brewer in Holy Sweat, Tim 
Hansel, 1987, Word Books Publisher, p. 25)


C. Het gaat niet om je kunnen, maar om je beschikbaarheid. God gebruikt hen die 
beschikbaar zijn voor Hem. Hij kan je gebruiken als jij beschikbaar bent. Dat is 
het belangrijkste. Ben jij beschikbaar?


D. Jesaja 6:8 - Jesaja’s antwoord op Gods roeping: “Daarop hoorde ik de stem van 
de Heer zeggen: ‘Wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan?’ Ik antwoordde: 
‘Hier ben ik, stuur mij.’”


E. Maak jezelf beschikbaar om te doen wat Hij van je vraagt, met je ogen gericht 
op de Gever, niet op beloningen. 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2. Eén jong meisje – belangrijke rol in de genezing van een militaire leider 
(dapperheid) 

A. 2 Koningen 5: 1-3. “Naäman, de bevelhebber van het Aramese leger, stond bij 
zijn koning in hoog aanzien en werd zeer door hem gewaardeerd, want de HEER 
had hem voor Aram een grote overwinning laten behalen. Maar deze grote 
krijgsman leed aan huidvraat. Nu hadden de Arameeërs op een van hun 
strooptochten uit Israël een jong meisje meegevoerd, dat als slavin diende bij de 
vrouw van Naäman. Zij zei tegen haar meesteres: ‘Ach, kon mijn meester maar 
eens naar de profeet in Samaria gaan, die zou hem wel genezen.’” 
Als iemands hart voor God openstaat, dan stuurt God zijn boodschappers. Hier 
begint het met een jong slavenmeisje. God werkte door de onrechtvaardige 
acties van Naämans eigen leger heen om dit jonge meisje in zijn huis te krijgen 
en haar een instrument van Gods liefde te laten zijn. 
God gebruikt mensen die beschikbaar zijn – zij die de Heer kennen en 
liefhebben. Dit was een jong meisje, nederig, gehoorzaam, onbelangrijk voor de 
mannen, in slechte leefomstandigheden, maar met deze instelling: ‘En wij weten 
dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, 
alles bijdraagt aan het goede.’ (Romeinen 8:28) Zij gebruikte haar problemen als 
een kans om over God te getuigen. Hoewel ze jong, zwak en onbelangrijk was, 
had dit meisje toch een heilige moed en ze kende de God die geneest. Ze was 
bereid om anderen op God te wijzen, Hij alleen kon Naämans ziekte genezen.


3.  Eén vrouw – belangrijke rol in het redden van een volk (moed) 

A. Ester 4:14. ‘Als jij nu je mond niet opendoet, nu het moment daar is, komt er van 
een andere kant wel uitkomst en redding voor de Joden. Maar jij en je vaders 
familie komen dan om. Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op 
een tijd als deze. 
Ter illustratie gebruiken: Klimaatactiviste Greta Thunberg.


B. Filippenzen 4:13. ‘Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.’ 
C. Deuteronomium 31:6. ‘Wees vastberaden en standvastig. Er is geen enkele reden 

om bang voor hen te zijn, want het is de HEER, uw God, die met u meegaat. Hij 
zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten.’ 

4. Eén man – belangrijke rol in het redden van de mensheid (geloof) 

A. Hebreeën 11:7. ‘Door zijn geloof bouwde Noach, toen hem te kennen was 
gegeven wat er zou gebeuren, nog voordat dit voor iemand zichtbaar was, 
gehoorzaam een ark om daarmee zijn familie te redden. Zo veroordeelde hij de 
wereld en verwierf hij de gerechtigheid die voortkomt uit het geloof.’ 

B. Genesis 6:5-8. ‘De HEER zag dat alle mensen op aarde slecht waren: alles wat ze 
uitdachten was steeds even slecht. Hij kreeg er spijt van dat hij mensen had 
gemaakt en voelde zich diep gekwetst. Ik zal de mensen die ik geschapen heb 
van de aarde wegvagen, dacht hij, en met de mensen ook het vee, de kruipende 
dieren en de vogels, want ik heb er spijt van dat ik ze heb gemaakt. Alleen Noach 
vond bij de HEER genade.’ 

C. Matteüs 17:20. “Hij antwoordde: ‘Vanwege jullie gebrek aan geloof. Ik verzeker 
jullie: als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die 
berg zeggen: “Verplaats je van hier naar daar!” en dan zal hij zich verplaatsen. 
Niets zal voor jullie onmogelijk zijn.’” 
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Suggestie voor PowerPoint dia:  
‘Soms valt het een generatie toe om geweldig te zijn. Wees die geweldige generatie. Laat 
jullie grootheid bloeien!’ 
-Nelson Mandela


ÉÉN LEVEN

Introductie: 
Het is bijna niet te geloven dat we alweer aan het einde zijn van het eerste kwartaal van 
2020. Wat heb jij tot nu toe gedaan in 2020? Heb je iets teruggekregen voor de 
investeringen die je hebt gedaan? Denk je dat je bent geboren voor deze tijden? Het 
leven is te waardevol om te verspillen.


Efeziërs 5:15-17. ‘Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen 
maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. 
Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil.’ 

1. We hebben maar één leven om te leven 

• We krijgen een bepaalde tijd om te leven. 

• Wat ga jij doen met je leven? 

• Wat is voor jou het belangrijkste? Familie, geborgenheid, gezondheid, bezit, enz. 

• Het belangrijkste in dit leven is wat we voor God doen.

• Wat wil God voor mijn leven en van mijn leven?


Romeinen 6:13. ‘Stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood 
zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid.’ 

We hebben maar één leven om te leven – hoe ga jij dat leven invullen? Voor wie willen we 
leven, voor onszelf of voor God?


Spreuken 3:6. ‘Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.’ 

2. We hebben maar één leven om te leven. Haal alles uit elke mogelijkheid. 


Geroepen om dapper te leven (gebruik 
persoonlijk voorbeeld) 
Wees een levend offer en leef zoals God 
het behaagt. Leef je leven voor een doel. 
Iemand die God liefheeft en dienend leeft, 
behaagt God. Als we bereid zijn om iets op 
te offeren, laten we onze afhankelijkheid 
van God zien – zelfs als het voelt alsof we 
niets hebben gedaan.


Lucas 21:1-2. De muntjes van de weduwe. 
Wat maakte haar gift zo speciaal en 
belangrijk? Ze gaf alles wat ze had.


Zijn we bereid om ons leven helemaal en 
compleet voor Hem te leven? We hebben 
maar één leven om te leven – en we 
hebben maar één leven om te geven. Haal 
het meeste uit elke mogelijkheid!
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Videofragment: Lord of the Rings. https://www.youtube.com/watch?v=IrOqnZdvI6M

(Dit is een Engels fragment zonder ondertiteling. Het laatste deel van het gesprek is het 
belangrijkste, vanaf 1:50.)


Uitleg bij het fragment: Frodo heeft een enorme opdracht gekregen. Hij weet dat deze 
missie hem het leven kan kosten. Hij moet alle veiligheid en comfort achter zich laten. 
Alles was hem bekend was, verdwijnt uit zijn leven. Hij staat op het punt om een 
belangrijke beslissing te nemen, een beslissing die de richting van zijn leven zal bepalen. 
Gaat hij voor zichzelf leven of voor de grotere roeping – de roeping die de wereld gaat 
veranderen?


Conclusie:  
God geeft ons de kans om de richting van ons leven te veranderen. Om te gaan 
gebruiken wat we voor onszelf hebben gehouden, om over te geven wat we zo 
zorgvuldig bewaakt hebben. God geeft ons de kans om zijn dromen te leven, wetend dat 
die dromen beter en groter zijn dan wat we ooit zelf konden bedenken.
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