Biddag voor het gewas
•
•

Zondag 8 maart 2020

Dienst van het Woord
- Bijbellezing: Johannes 6:1-15, 25-29; Jesaja 25:6-9
- Uitleg en verkondiging: Onvoorziene inkomsten

1. Begroting van Filippus en Andreas
INKOMSTEN
(200 denarie = 8 maanden salaris....)
Snotjochie: 5 gerstebroodjes en 2 visjes

UITGAVEN
Eten 5000 mannen (totaal: 20.000 personen)

2. ‘Wonder-teken’ (vs 14)
a. Een wonder be-teken-t iets => Jezus = de Messias!
Johannes: 7 wonder-tekens! Water in wijn veranderd = 1e wonderteken (2:11)
-Mozes/manna (Numeri 11) en Elia/broodwonder (2 Koningen 4)
=> Jezus maakt het Messiaanse feestmaal klaar! (Jes 25)
b. Pésachfeest (vs4)! Het volk zág het (vs 14) en... zag het níet (vs 26).
c. Jezus’ leerlingen slaagden voor de theorie, maar zakten voor de praktijk.
Theorie: ‘U bent de Messias, de Zoon van de levende God’ (Mat 16:16)
Praktijk...
3. Drie opdrachten: a. ‘Laat iedereen gaan zitten!’ b. ‘... om ze aan de menigte uit te delen.’
c. ‘Verzamel nu de overgebleven stukken...’ (12 manden....)
4. Onvoorziene inkomsten
a. Het énige wonder-teken dat zowel Matteüs, Marcus, Lucas als Johannes beschrijven!
b. INKOMSTEN
V.V.Bijdragen
Collecten
Giften
.......

100
75
50

UITGAVEN
Salarissen 200
Gebouwen 75
Onverwacht 50

====
225
b. Concreet voorbeeld van Jezus’ brekende handen

====
325

Vragen om na te denken:
1. Jezus’ leerlingen vinden het moeilijk (de theorie van) hun geloof te vertalen in de praktijk.
Herken je dat uit je eigen leven?
2. Mijn bruto maandsalaris is: ........... Euro. Mijn bijdrage aan de NGK-AZ is: ........ Euro.
Hoeveel % is dat? .... %
3. Kruis aan welke reactie(s) deze vragen bij jou losmaken:
..... Irritatie (Waar bemoeit ie zich mee?!) ..... Plezier (Leuk, ik ga ik over mijn uitgavepatroon
nadenken!) ..... Verdediging (Ik geef ook aan ándere goede doelen dan de kerk, hoor!) ..... Verrassing
(Zou ik de gave van ‘geven’ hebben?!)

