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GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN  

Preek 
Preek over Romeinen 12,9-21 

We willen een pastorale gemeente zijn – en dat heeft alles te maken met de vele oproepen in het Nieuwe 

Testament om dat te zijn. Maar waarom is dat? Vanwege de boodschap van Jezus: het Koninkrijk van God 

is nabij. Juist in de kerk, in een pastorale gemeenschap mag dat goede nieuws handen en voeten krijgen, 

werkelijkheid worden. Het evangelie is geen theorie, maar praktijk. Deel daarom het leven met elkaar. Doe 

dat voor Gods aangezicht, dat wil zeggen: breng God ter sprake. Zoek Hem! En laat je enthousiasme voor 

het Koninkrijk niet bekoelen door de weerbarstigheid van de werkelijkheid en van de kerk. Juist dan: heb 

elkaar lief – en ontdek hoe het Koninkrijk door kan breken.  

      

Besprekingsvragen   
1. Als jij het woord ‘pastoraat’ hoort – waar denk je dan aan? Wat zijn je associaties? 
2. Wat ervaar jij in onze gemeenschap van het doorbreken van Gods Koninkrijk?  
3. In de preek gaat het over de fundering van het huis van een pastorale gemeente. Zou jij dat huis 

eens kunnen tekenen/schilderen? Welke ruimtes zie je voor je? Wat hangt er aan de muren? Laat je 
verbeelding de vrije loop! 

4. De werkelijkheid – ook die van de kerk – is weerbarstig. Welke dingen vind jij op dit moment 
ingewikkeld in kerk of kring? Hoe kun je daarin een stap zetten om Gods Koninkrijk te zoeken?  

5. Een stevige denk vraag: in de preek wordt gezegd dat het evangelie deze boodschap van Jezus is: 
‘het Koninkrijk van God is nabij’ (Marcus 1,15). Daarop wordt een visie op kerk en pastoraat 
gebaseerd.  Wat zou het voor effect hebben op je visie op kerk en pastoraat als je het evangelie als 
volgt verwoordt: ‘Jezus is voor mijn zonden gestorven waardoor ik als ik geloof naar de hemel 
mag.’ En wat heeft dat te maken met het verhaal over de gloeiende en afkoelende kooltjes uit de 
preek? 

 

Teksten om te lezen 
In de preek wordt beweerd dat er allerlei passages in het Nieuwe Testament oproepen tot het vormen van 
een gemeenschap. Hieronder een paar voorbeelden van dat soort teksten. 

1 Korintiërs 12 

Efeziërs 3 en 4 

Filippenzen 2,1-5 

Kolossenzen 3 

Hebreeën 10,19-25 

1 Petrus 2,1-10 

1 Johannes 3, 11-4,21 & 2 Johannes 


