
Laat de
volken U loven

De Gemeente en de Grote Opdracht

Vrijdag 24 maart 2023

Vanaf 09:00 inloop en koffie | 09:30 opening
In de middag wordt een lunch aangeboden

Gratis boek ‘Laat de Volken U Loven’
van John Piper

Aanbidding is het ultieme doel, niet zending op zich,

want God is het ultieme doel, niet de mens. Als dit

tijdperk voorbij is en de talloze miljoenen verlosten op

hun gezicht vallen voor de troon van God, zal er geen

zending meer zijn. Het is een tijdelijke noodzaak. Maar,

aanbidding blijft voor altijd. – John Piper

Locatie: Hebron Missie | Jan van Zutphenweg 4 | Amerongen

Bezoek deze toerustingsdag om het grotere plaatje te zien
van de Grote Opdracht en laat je toerusten om als gemeente
betrokken te zijn in de Grote Opdracht, ver weg en dichtbij.



Kommet ons in contact!
↸ www.hartvoordegemeente.nl
✉ info@hartvoordegemeente.nl

De Grote Opdracht is toevertrouwd aan de gemeente. Een prachtige missie,

maar in de praktijk soms ook weerbarstig. Veel gemeenteleiders worstelen

ermee om deze missie een onderdeel te laten zijn van het gemeente-DNA.

Tijdens deze studiedag gaan we terug naar het grote doel van zending en

evangelisatie: aanbidding van God. In de ochtend zijn er twee lezingen en in

de middag zijn er verschillende workshops te volgen.

De lezingen in het ochtendprogramma zullen de grove lijn volgen van het

boek van John Piper ‘Laat de volken U loven'. Daarin wordt benadrukt dat de

Grote Opdracht bestaat om aanbidders te verzamelen die God tot in

eeuwigheid zullen groot maken. Deze notie van de verheerlijking van God is

van groot belang te midden van een cultuur waarin pragmatisme de

boventoon voert. Waarom doen we als kerk aan zending? Wat drijft ons in in

onze missionairepogingen?

Lezingen

1. Het doel van zending: aanbidding van God
Thijs van Reijn (kerkplanter in Zuid-Limburg)

2. De noodzaak van zending: de boodschap van reddend geloof
Dr. Marten Visser (GlobalRize)

Workshops

1. De status van de Grote Opdracht
Harry Lukens (OMF)

2. De zendeling, de gemeente en de zendingsorganisatie
Kees Postma (ECM)

3. De Grote Opdracht dichtbij
Hans Euser (ICP)

4. Jonathan Edwards en de Grote Opdracht
Bert van Maaswaal (theoloog en voormalig kerkplanter)

Voor meer informatie over de workshops en inschrijven zie
www.hartvoordegemeente.nl


