Geroepen om het
Evangelie te vertellen

1

Mattheüs 28:16-20
16 En

de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus
hen ontboden had.

17 En

toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden.

18 En

Jezuskwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht
in hemel en op aarde.

19 Ga

dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en
van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb,
in acht te nemen.

20 En

zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.

2

Marcus 16:15-20
15 En

Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie
aan alle schepselen.

16 Wie

geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar
wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.

17 En

hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn
Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken;

18 slangen

zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken,
zal het hen beslist niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen
en zij zullen gezond worden.

19 De

Heere dan is, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de
hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand van God,

20 maar

zij gingen overal heen om te prediken, en de Heere werkte mee en
bevestigde het Woord door de tekenen die erop volgden. Amen.

3

Lucas 4:42-44 – Johannes 5-19-20
42 Toen

het dag geworden was, ging Hij naar buiten en begaf Zich naar een
eenzame plaats. De menigten zochten Hem en kwamen bij Hem en
probeerden Hem tegen te houden, opdat Hij niet van hen weg zou gaan.

43 Maar

Hij zei tegen hen: Ik moet ook andere steden hetEvangelie van het
Koninkrijk van Godverkondigen, want daarvoor ben Ik uitgezonden.

44 En

Hij predikte in desynagogen van Galilea.

-----19 Jezusdan

antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
De Zoon kan niets van Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen,
want al wat Deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze.

20 Want

de Vader heeft de Zoon lief en laat Hem alles zien wat Hij doet,
en Hij zal Hem grotere werken laten zien dan deze, opdat u zich verwondert.
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