
“Typisch Evangelisch”  (Wie zeggen de mensen dat wij zijn?)



Toen Zijn discipelen aan de overkant gekomen waren, bleek dat zij vergeten hadden 
broden mee te nemen.
Jezus zei tegen hen: Kijk uit, en wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de Farizeeën 
en de Sadduceeën.
Zij spraken erover met elkaar en zeiden: Dit zegt Hij, omdat wij geen broden 
meegenomen hebben.
En Jezus, Die dat wist, zei tegen hen: Waarom spreekt u er met elkaar over, 
kleingelovigen, dat u geen broden meegenomen hebt?
Ziet u het nog niet in? En herinnert u zich niet de vijf broden voor de vijfduizend, en 
hoeveel korven u opgehaald hebt?

Matt. 16:5-17



En ook niet de zeven broden voor de vierduizend, en hoeveel manden u opgehaald 
hebt?
Waarom ziet u dan niet in dat Ik tot u niet over brood gesproken heb, toen Ik zei dat u 
op uw hoede moest zijn voor het zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën?
Toen begrepen zij dat Hij niet gezegd had dat zij op hun hoede moesten zijn voor het 
zuurdeeg van het brood, maar voor het onderricht van de Farizeeën en de 
Sadduceeën.

Matt. 16:5-17



Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Filippi, vroeg Hij aan Zijn 
discipelen: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?
Zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia 
of een van de profeten.
Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik ben?
Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God.
En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en 
bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.

Matt. 16:5-17



Toen Johannes in de gevangenis over de werken van Christus gehoord had, stuurde hij 
twee van zijn discipelen en zei tegen Hem: Bent U Die komen zou, of verwachten wij 
een ander? En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ga heen en bericht Johannes wat u 
hoort en ziet: blinden worden ziende, en kreupelen kunnen lopen, melaatsen worden 
gereinigd en doven kunnen horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het 
het Evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan Mij geen aanstoot neemt. 

Matt. 11:2-6



“Typisch Evangelisch”  

1. Het woord van God als waarheid

2. Jezus Christus en zijn verlossingswerk centraal

3. De macht van de Heilige Geest 

4. Persoonlijke bekering

5. Prioriteit van Evangelisatie

6. Christelijke Gemeenschap



Als  de vlinders verdwijnen…. 

1. Aanbiddings-oorlogjes

2. Oeverloze vergaderingen

3. Veel activiteiten als doel 

4. Budget voor interne doelen

5. Houding van Recht Hebben

6. Apathie rond Evangelisatie



“ Typisch Evangelisch”   Wat als wij vrijmoedig:

1. Geloven

2. Geven 

3. Getuigen 


