
Al enige tijd loop ik rond met een idee, 
misschien wel een droom… 



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 zie: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. 

Mattheus 16: 13-20



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. En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal ik
mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.

Mattheus 16: 13-20



En ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt 
op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, 
zal in de hemelen ontbonden zijn.

Mattheus 16: 13-20
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Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem 
terecht tussen u en hem alleen; als hij naar u luistert, hebt u uw broeder 
gewonnen. Maar als hij niet naar u luistert, neem er dan nog een of twee met u 
mee, opdat in de mond van twee of drie getuigenissen elk woord vaststaat.

Mattheus 18: 11-20



Als hij niet naar hen luistert, zeg het dan tegen de gemeente. En als hij 
ook niet naar de gemeente luistert, laat hij dan voor u als de heiden en de 
tollenaar zijn. Voorwaar, ik zeg u: Alles wat u op de aarde bindt, zal in de 
hemel gebonden zijn; en alles wat u op de aarde ontbindt, zal in de hemel 
ontbonden zijn. 

Mattheus 18: 11-20



Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, 
eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in 
de hemelen is. Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, 
daar ben Ik in hun midden.

Mattheus 18: 11-20







En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in 
Mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en 
Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat 
U Mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U mij 
gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij één zijn.

Johannes 17:20-21






