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GEZELLIG THUIS ROND DE BIJBEL! 
 

VVaannddaaaagg  zziijjnn  wwiijj  ooppnniieeuuww  ssaammeennggeekkoommeenn  vvoooorr  oonnzzee  wweekkeelliijjkkssee  eerreeddiieennsstt..  VVrrooeeggeerr  hhaaddddeenn  vvoooorr  

hheenn  ddiiee  eeeennss  kkaatthhoolliieekk  wwaarreenn,,  ddee  hheeiilliiggee  BBaabbeellssee  mmiisssseenn,,  mmeett  eeeenn  pprriieesstteerr,,  ggoouuddeenn  bbeekkeerr,,  eenn  eeeenn  

aallttaaaarr  iinn  eeeenn  ggrroooott  kkeerrkkggeebboouuww..  

EErr  wwaass  eeeenn  kkooeellee  eenn  eeeenn  mmyysstteerriieeuuzzee  ssffeeeerr,,  wweellkkee  vvrrooeeggeerr  wweerrdd  bbeekklleemmttoooonndd  mmeett  ddee  LLaattiijjnnssee  

ttaaaall,,  wwaaaarrbbiijj  hheett  vvoollkk  eerr  nniieettss  vvaann  bbeeggrreeeepp..  MMeennsseenn  wweerrddeenn  ppssyycchhiisscchh  ddwwaannggmmaattiigg  eenn  

ttrraaddiittiioonneeeell  nnaaaarr  ddee  kkeerrkk  ggeelleeiidd,,  oomm  ddeeeell  ttee  nneemmeenn  ddoooorr  ddee  aaaannggeelleeeerrddee  ttrraaddiittiieess  eenn  aaffggooddeerriijj!!  

NNuu  zziitttteenn  wwiijj,,  nneett  aallss  ddee  eeeerrssttee  cchhrriisstteenneenn,,  ooppnniieeuuww  ssaammeenn,,  wweell  nniieett  iinn  eeeenn  kkeerrkkggeebboouuww,,  mmaaaarr  iinn  

eeeenn  hhuuiiss,,  eeeenn  hhuuiissggeemmeeeennttee  ggeennaaaammdd..  

WWiijj  kkoommeenn  ssaammeenn  oopp  eeeenn  aannddeerree  wwiijjzzee,,  wwiijj  zziinnggeenn  nnoogg  sstteeeeddss  ““IIkk  zzaall  ooppggaaaann  nnaaaarr  GGooddss  hhuuiiss  mmeett  

ggeejjuubbeell  eenn  ggeejjuuiicchh!!””  DDaatt  sspprreeeekktt  vvaann  bblliijjddsscchhaapp  eenn  vveerrllaannggeenn  oomm  ssaammeenn  ttee  zziijjnn  mmeett  bbrrooeeddeerrss  eenn  

zzuusstteerrss  iinn  ddee  HHeerree..  WWaannnneeeerr  ddiiee  bblliijjddsscchhaapp  eenn  vveerrllaannggeenn  oomm  ssaammeenn  ttee  kkoommeenn  vveerrmmiinnddeerrdd  ooff  

wweeggbblliijjfftt,,  ddaann  iiss  ddaatt  ggeelliijjkk  kkoooorrttss  ddiiee  mmeenn  kkrriijjggtt,,  eeeenn  tteekkeenn  ddaatt  eerr  iieettss  wwiijjsstt  oopp    zziieekk  zziijjnn,,  eeeenn  

iinnffeeccttiiee  vveerroooorrzzaaaakktt  ddoooorr  zzoonnddee..  

WWaatt  ooppvvaalltt  bbiijj  iieeddeerreeeenn  ddiiee  vvoooorr  hheett  eeeerrsstt  nnaaaarr  eeeenn  ddeerrggeelliijjkkee  ssaammeennkkoommsstt  ggaaaatt,,  iiss  ddaatt  eerr    

llooffpprriijjss,,  eenn  mmuuzziieekk  wwoorrddtt  ggeemmaaaakktt  tteerr  eerree  vvaann  GGoodd..  EErr  zziijjnn  hhiieerr  ggeeeenn  rriittuueelleenn,,  cceerreemmoonniiëënn  mmeett  

kkaaaarrsseenn,,  ooff  wwiieerrooookk..  OOookk  ggeeeenn  rreeppeettiittiieevvee  vvoooorrggeesscchhrreevveenn  ggeebbeeddeenn..  

  

WWAATT  IISS  EEEENN  BBIIJJBBEELLSSEE  SSAAMMEENNKKOOMMSSTT??  
  

WWiijj  kkiijjkkeenn  eevveenn  nnaaaarr    eeeenn  ssaammeennkkoommsstt  iinn  hheett  OOuuddee  vveerrbboonndd..  

  

3311    TTooeenn  zzaagg  IIssrraaëëll,,  wweellkk  eeeenn  mmaacchhttiiggee  ddaaaadd  ddee  HHEERREE  tteeggeenn  EEggyyppttee  ggeeddaaaann  hhaadd;;  eenn  hheett  vvoollkk  vvrreeeessddee  

ddee  HHEERREE  eenn  zziijj  ggeellooooffddeenn  iinn  ddee  HHEERREE  eenn  iinn  MMoozzeess,,  zziijjnn  kknneecchhtt..  

11  TTooeenn  zzoonngg  MMoozzeess  mmeett  ddee  IIssrraaëëlliieetteenn  ddee  HHEERREE  ddiitt  lliieedd  eenn  zziijj  zzeeiiddeenn::  IIkk  wwiill  ddee  HHEERREE  zziinnggeenn,,  wwaanntt  

HHiijj  iiss  hhoooogg  vveerrhheevveenn,,  hheett  ppaaaarrdd  eenn  zziijjnn  rruuiitteerr  ssttoorrttttee  HHiijj  iinn  ddee  zzeeee..  

22    DDee  HHEERREE  iiss  mmiijjnn  kkrraacchhtt  eenn  mmiijjnn  ppssaallmm,,  HHiijj  iiss  mmiijj  ttoott  hheeiill  ggeewweeeesstt..  HHiijj  iiss  mmiijjnn  GGoodd,,  HHeemm  vveerrhheeeerrlliijjkk  iikk,,  

ddee  GGoodd  mmiijjnnss  vvaaddeerrss,,  HHeemm  pprriijjss  iikk..    33    DDee  HHEERREE  iiss  eeeenn  kkrriijjggsshheelldd;;  HHEERREE  iiss  zziijjnn  nnaaaamm..  EExxoodduuss  1155  

  

WWiijj  vviinnddeenn  hhiieerr  eeeenn  ssppoonnttaannee  ssaammeennkkoommsstt,,  eeeenn  ddaannkkddiieennsstt  tteerr  eerree  vvaann  JJaahhwweehh,,  ddiiee  hheenn  rreeddddee  vvaann  ddee  

ddoooodd  ddoooorr  hheett  EEggyyppttiisscchhee  lleeggeerr  vvaann  ddee  FFaarraaoo..  DDee  eeeerrssttee  rreeddeenn  ddiiee  wwiijj  hheebbbbeenn  oomm  hhiieerr  ttee  zziijjnn  iiss  GGoodd  ttee  

ddaannkkeenn  ddaatt  wwiijj  wweetteenn  mmeett  zzeekkeerrhheeiidd  bbeehhoouuddeenn  ttee  zziijjnn,,  eenn  ddiiee  vvrreeuuggddee  aaaann  HHeemm  llaatteenn  zziieenn  ddiiee  oonnss  

ggeennaass  vvaann  ggeeeesstteelliijjkkee  bblliinnddhheeiidd..  EEggyyppttee  iiss  eeeenn  bbeeeelldd  vvaann  ddee  ggooddddeelloozzee  wweerreelldd,,  eenn  zzoo  zziijjnn  wwiijj  bbeehhoouuddeenn  

uuiitt  ddeezzee  ggooddddeelloozzee  wweerreelldd  eenn  kkrreeggeenn  eeeeuuwwiigg  lleevveenn..  

WWiijj  bbrreennggeenn  GGoodd  ddee  eeeerr  iieeddeerree  zzaatteerrddaagg,,  hheett  iiss  eeeenn  ttoonneenn  vvaann  oonnzzee  wweeddeerrlliieeffddee  vvoooorr  wwaatt  HHiijj  ddeeeedd  vvoooorr  

oonnss..  IIeeddeerree  ddaagg  iiss  eerr  eeeenn  rreeddeenn  oomm  HHeemm  ttee  ddaannkkeenn,,  eerreenn  eenn  ttee  aaaannbbiiddddeenn!!  

  

CCooll  33::1166    HHeett  wwoooorrdd  vvaann  CChhrriissttuuss  wwoonnee  rriijjkkeelliijjkk  iinn  uu,,  zzooddaatt  ggiijj  iinn  aallllee  wwiijjsshheeiidd  eellkkaannddeerr  lleeeerrtt  eenn  

tteerreecchhttwwiijjsstt  eenn  mmeett  ppssaallmmeenn,,  llooffzzaannggeenn  eenn  ggeeeesstteelliijjkkee  lliieeddeerreenn  zziinnggeennddee,,  GGooddee  ddaannkk  bbrreennggtt  iinn  uuww  

hhaarrtteenn..    
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VVoooorrbbeeeelldd  vvaann  eeeenn  vvoorrmm  vvaann  aaaannbbiiddddiinngg..  

IInn  eeeenn  RRuussssiisscchhee  kkeerrkk  llaagg  eeeenn  oouuddee  vvrroouuww  oopp  hhaaaarr  kknniieeëënn  aaaann  hheett  bbeeeelldd  vvaann  CChhrriissttuuss,,  eenn  zzee  

kkuussttee  vvoooorrttdduurreenndd  ddee  vvooeetteenn..  EEeenn  RRuussssiisscchhee  lleeggeerrooffffiicciieerr  kkwwaamm  bbiinnnneenn  iinn  ddee  kkeerrkk  eenn  zzaagg  ddiiee  

vvrroouuww..  VVeerrwwoonnddeerrdd  ggiinngg  hhiijj  eerrnnaaaarrttooee,,  eenn  sstteellddee  hhaaaarr  ddee  vvoollggeennddee    vvrraaaagg::  ZZoouu  uu  ooookk  ddee  vvooeetteenn  

vvaann  SSttaalliinnss  bbeeeelldd  wwiilllleenn  kkuusssseenn??  

ZZee  aannttwwoooorrddddee::  JJaa,,  iinnddiieenn  hhiijj  zziijjnn  lleevveenn  vvoooorr  mmiijj  hhaadd  ggeeggeevveenn    eenn  nniieett  ggeezzoonnddiiggdd  hhaadd,,  eenn  eeeeuuwwiigg  

lleevveenn  kkoonn  ggeevveenn..    

  

  

 LIBELLATICI CHRISTENEN 
 
 
Eén van de grootste christenvervolgingen in het 
Romeinse rijk had het karakter van een campagne 
voor het heidendom. Romeinse officieren dwongen 
de mensen enkele 
korrels wierook op een altaar te strooien om hun 
loyaliteit tegenover “de goden” te tonen; wie dat 
gedaan had, kreeg een officieel op naam gesteld 
certificaat als bewijs; wie weigerde, werd soms 
gedood. Velen brachten het gevraagde 
offer en waren uit de problemen. Maar christenen 
konden zo’n offer natuurlijk niet brengen, en velen 
zijn om hun weigering vervolgd of gedood, ook na 
de schijnchristen, Keizer Constantijn. Toch waren 
er ook christenen die, met een bezwaard geweten, 
geofferd hebben; zij werden ‘gevallenen’ genoemd, 
van wie velen later berouw hebben getoond. 
Sommigen hebben evenwel niet werkelijk geofferd, 
maar wel voor geld zo’n certificaat, libellus 
geheten, gekocht. Deze mensen werden na de 
vervolging libellatici genoemd: certificaatchristenen. 
Een groot aantal heeft openlijk spijt betuigd over deze weinig Bijbelgetrouwe houding. 
Sommigen van hen weigerden dit en zijn uit de gemeente gezet. 
Hoeveel van zulke certificaats-christenen zouden er in België te betreuren zijn als er 

vervolging kwam? ZZiijjnn  wwiijj  ooookk  bbeerreeiidd  oonnss  lleevveenn  ttee  ggeevveenn  vvoooorr  JJeezzuuss?? 

  

HHOOEE  VVEERRLLOOOOPPTT  EEEENN  BBIIJJBBEELLSSEE  SSAAMMEENNKKOOMMSSTT??  

  

11CCoo  1144::2266    HHooee  ssttaaaatt  hheett  ddaann,,  bbrrooeeddeerrss??  TTeellkkeennss  aallss  ggiijj  ssaammeennkkoommtt,,  hheeeefftt  iieeddeerr  iieettss::  eeeenn  ppssaallmm  

ooff  eeeenn  lleerriinngg  ooff  eeeenn  ooppeennbbaarriinngg  ooff  eeeenn  ttoonngg  ooff  eeeenn  uuiittlleeggggiinngg;;  ddaatt  aalllleess  mmooeett  ttoott  ssttiicchhttiinngg  

ggeesscchhiieeddeenn..  

  

DDee  mmaanniieerr  vvaann  ssaammeennkkoommeenn    iiss  hhiieerr  hheeeell  ssppoonnttaaaann..  IIeeddeerreeeenn    hheeeefftt  zziijjnn  ddeeeell  iinn  ddee  ssaammeennkkoommsstt..  JJee  

kkuunntt  eeeenn  BBiijjbbeelltteekksstt  vvoooorrlleezzeenn,,  jjee  kkuunntt  vveerrtteelllleenn  ddaatt  ddee  HHeeeerr  jjee  iieettss  hheeeefftt  ggeettoooonndd  iinn  ddee  vveerrllooppeenn  wweeeekk,,  

eennzz..  JJee  kkuunntt  eeeenn  vveerrhhoooorrdd  ggeebbeedd  ddeelleenn..  JJee  kkuunntt  ggeebbeedd  vvrraaggeenn  vvoooorr  eeeenn  pprroobblleeeemm..  

JJee  kkuunntt  ggeettuuiiggeenn  hhooee  jjee  tteeggeenn  iieemmaanndd  hheebbtt  kkuunnnneenn      ggeettuuiiggeenn  ooff  iieemmaanndd  hheebbtt  kkuunnnneenn  bbeemmooeeddiiggeenn..  

JJee  ggeeeefftt  eeeenn  ppssaallmm  ooff  lliieedd  oopp  oomm  ddee  HHeerree  ttee  lloovveenn  vvoooorr  iieettss..  JJee  kkuunntt  eeeenn  lliieedd  ooppggeevveenn  ddaatt  eeeenn    ggeebbeedd  iiss..  

JJee  hheebbtt  ggeebbeeddeenn  vvoooorr  iieemmaanndd  wweellkkee  ddaaaarrnnaa  ggeennaass,,  eenn  eerr  iiss  bblliijjddsscchhaapp  eenn  rreeddeenn  ttoott  ddaannkkeenn!!  

ZZoo  kkwwaammeenn  ddee  eeeerrssttee  cchhrriisstteenneenn  ssaammeenn..!!    IIss  ddee  ssaammeennkkoommsstt  vveerrpplliicchhtt??  
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WWiijj  mmooeetteenn  oonnzzee  eeiiggeenn  bbiijjeeeennkkoommsstt  nniieett  vveerrzzuuiimmeenn,,  zzooaallss  ssoommmmiiggeenn  ddaatt  ggeewwoooonn  zziijjnn,,  mmaaaarr  

eellkkaannddeerr  aaaannssppoorreenn,,  eenn  ddaatt  ddeess  ttee  mmeeeerr,,  nnaaaarrmmaattee  ggiijj  ddee  ddaagg  zziieett  nnaaddeerreenn..  HHeebbrr..1100  

  

WWiijj  hheebbbbeenn  pplliicchhtteenn  tteeggeennoovveerr  eellkkaaaarr,,    wwiijj  wweetteenn  ddaatt  ddee  kkoommsstt  vvaann  JJeezzuuss  nnaabbiijj  iiss..  WWiijj  mmooeetteenn  eellkkaaaarr  

aaaannssppoorreenn,,  oomm  vvoollddooeennddee  ssaammeenn  ttee    kkoommeenn  eenn  ttee  lleerreenn  uuiitt  GGooddss  WWoooorrdd,,  oomm  aallllee  hheeiiddeennssee  ““cchhrriisstteelliijjkkee””  

ttrraaddiittiieess  eenn  BBaabbeellssee  zzoonnaaaannbbiiddddiinngg  nnaa  ttee  llaatteenn..    EErr  iiss  ggeeeenn  ddwwaannggmmaattiiggee  zzoonnddaaggsspplliicchhtt    zzooaallss  bbiijj    ddee  

kkaatthhoolliieekkeenn  ddeessttiijjddss..  

  

  

IIss  hheett  ggeebbeedd  eeeenn  oonnddeerrddeeeell  vvaann  ddee  ssaammeennkkoommsstt??  
  

1199    DDee  vvrroouuww  zzeeiiddee  ttoott  HHeemm::  HHeerree,,  iikk  zziiee,,  ddaatt  GGiijj  eeeenn  pprrooffeeeett  zziijjtt..  

2200    OOnnzzee  vvaaddeerreenn  hheebbbbeenn  oopp  ddeezzee  bbeerrgg  aaaannggeebbeeddeenn  eenn  ggiijjlliieeddeenn  zzeeggtt,,  ddaatt  ttee  JJeerruuzzaalleemm  ddee  ppllaaaattss  

iiss,,  wwaaaarr  mmeenn  mmooeett  aaaannbbiiddddeenn..  

2211    JJeezzuuss  zzeeiiddee  ttoott  hhaaaarr::  GGeellooooff  MMiijj,,  vvrroouuww,,  ddee  uurree  kkoommtt,,  ddaatt  ggiijj  nnoocchh  oopp  ddeezzee  bbeerrgg,,  nnoocchh  ttee  

JJeerruuzzaalleemm  ddee  VVaaddeerr  zzuulltt  aaaannbbiiddddeenn..  2222    GGiijj  aaaannbbiiddtt,,  wwaatt  ggiijj  nniieett  wweeeett;;  wwiijj  aaaannbbiiddddeenn,,  wwaatt  wwiijj  

wweetteenn,,  wwaanntt  hheett  hheeiill  iiss  uuiitt  ddee  JJooddeenn;;  2233    mmaaaarr  ddee  uurree  kkoommtt  eenn  iiss  nnuu,,  ddaatt  ddee  wwaaaarraacchhttiiggee  

aaaannbbiiddddeerrss  ddee  VVaaddeerr  aaaannbbiiddddeenn  zzuulllleenn  iinn  ggeeeesstt  eenn  iinn  wwaaaarrhheeiidd;;  wwaanntt  ddee  VVaaddeerr  zzooeekktt  zzuullkkee  

aaaannbbiiddddeerrss;;    2244    GGoodd  iiss  ggeeeesstt  eenn  wwiiee  HHeemm  aaaannbbiiddddeenn,,  mmooeetteenn    aaaannbbiiddddeenn  iinn  ggeeeesstt  eenn  iinn  

wwaaaarrhheeiidd..  JJOOHH  44    

  
Deze vrouw had weet van de tempeldienst, en wist dat men daar aanbad. Ze wist ook van de 
onenigheid tussen de Joden en de Samaritanen, aangaande plaats van aanbidding; Gerizim of 
Jeruzalem. Jezus, beklemtoonde dat de plaats geen belang meer had wel hoe men zou bidden.  
Er moet altijd gelegenheid zijn om op de eredienst te bidden.  
 

IS UW GEBED DE HERE WELGEVALLIG? 
 

1 Een psalm van David. O HERE, ik roep U aan, haast U tot mij; neem mijn stem ter ore, als ik tot 
U roep.2  Laat mijn gebed als reukoffer voor uw aangezicht staan, het opheffen van mijn handen 
als avondoffer.3  HERE, stel een wacht voor mijn mond, waak over de deuren van mijn lippen;4  
neig mijn hart niet tot iets kwaads om in goddeloosheid boze daden te volvoeren met mannen 
die bedrijvers van ongerechtigheid zijn, en laat mij van hun lekkernijen niet eten. 
 Psalm 141 
 
David legde zijn gebed in een Psalm. Zijn gebed kwam uit zijn hart! Zijn verlangen was dat zijn gebed 
God welgevallig zou zijn. Een gebed als een reukoffer. Die reukoffers werden gebracht in de tempel. 
Wie houdt niet van parfum? Het kan heel zalig zijn om te genieten. Opdat zijn gebeden welgevallig 
zouden zijn, bidt David om hulp als het ware, opdat hij niet zou kwaadspreken, ( lekkernijen) of kwade 
plannen maken. Je doet het met dezelfde lippen. 
 
Spr 18:8  De woorden van de lasteraar zijn als lekkernijen; zij glijden immers af naar de 
schuilhoeken van het hart.  
Kwaadsprekerij en leugens worden niet zo vlug vergeten! Wie luistert naar kwaadsprekerij is even 
zondig als de kwaadspreker. 
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DE SAMENKOMST ZONDER TAFEL,  ALTAAR OF CEREMONIE! 
 
Een altaar in het O.T. was een plaats voor het offer aan God, of ook de plaats waar men de naam des 
Heren aanriep.  
1 Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen 
stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. 
2  En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van 
uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en 
volkomene. Rom. 12 
 
Een christen heeft niet alleen een samenkomst op zaterdag of zondag, of voor de Bijbelstudie, maar 
de rest van zijn leven is een eredienst!  
Col 3:17  En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de 
Vader, dankende door Hem! 
Om te weten of we alles in de naam des Heren doen, moeten wij de vraag stellen: zou Jezus dit ook 
zo zeggen of doen! 
 
Paulus toont aan dat het brengen van offers op een altaar in de tempel uit het O.T. nu voorbij is. Er is 
een nieuw verbond door Jezus ingesteld. Jezus is zelf het laatste offer, als het Lam Gods. 
Daarom hebben wij geen altaar meer nodig om opnieuw te offeren. Het avondmaal is een instelling ter 
herinnering en geen ceremoniële toverij! (transsubstantiatieleer). Eucharistie viering komt voort uit het 
brengen van dankoffers van de Romeinen aan hun afgoden, en dienden dit ’s morgens nuchter te doen! 
Paulus schrijft hier toch wel iets bijzonders. Een totale verandering namelijk het niet meer brengen van 
dieren om te offeren en te doden, maar ons lichaam stellen als een levend offer. 
Wanneer wij nu vriendelijk zijn tegen iemand die ons kwaad aandeed is een vorm van offer in het 
nieuwe testament, daarvoor heb je geen altaar nodig. 
 
Hij bedoelt dat wij alles wat wij kunnen en kennen in dienst van de Heer gaan stellen, en niet 
meer op een wijze zoals wij de wereld dienden en onszelf, maar wel met een ijverige inzet. 
 
  

WIE IS PRIESTER? 
 
 
4 En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en 
kostbaar, 5  en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, 
om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode 
welgevallig zijn door Jezus Christus. 
6  Daarom staat er in een schriftwoord: Zie, Ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen, en 
wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. 
7  U dan, die gelooft, geldt dit kostbare, maar voor de ongelovigen geldt: De steen, die de bouwlieden 
afgekeurd hadden, die is geworden tot een hoeksteen en een steen des aanstoots en een rots der 
ergernis,8  voor hen, die zich daaraan, in hun ongehoorzaamheid aan het woord, stoten, waartoe zij ook 
bestemd zijn.9  Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige 
natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de 
duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht:  1 PETRUS 2 
 
Iedereen die tot geloof is gekomen en gedoopt werd met Gods Geest, is een nieuwtestamentische 
priester, zowel man als vrouw, getrouwd of ongehuwd.  
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Petrus wijst erop dat de priester nu geen dieren meer offert op een altaar, maar geestelijke offers 
brengt. Wij offeren nu onszelf door niet verder onze eigen levensstijl te volgen, maar te leven in 
overeenstemming met de Bijbel. Het kan een opoffering zijn, maar God wil het! 
Wie gelooft en zich laat dopen moet weten wat het hem zal kosten, want hij moet geestelijk offeren om 
Jezus te volgen. Hij zal de gevolgen dragen wanneer hij het evangelie verkondigt. Christen zijn is niet 
het geluk en zegen op aarde verwachten, want dan zou ieder mens christen willen worden. Maar 
wedergeboren christenen zijn de enige mensen op deze aardbol met een formidabel 
toekomstperspectief! 
 
In Jezus naam…. 
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