




18 En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn 
broer Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers. 

19 En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal u vissers van mensen maken.

20 Zij lieten meteen de netten achter en volgden Hem.



21 Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, 
Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeüs, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren, en 
Hij riep hen. 

22 Zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden Hem.



EVANGELIST

MISSIONAIR



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. 



ROEPINGOPDRACHT

EVANGELISTMISSIONAIR



De EGHW wil de inwoners van de Hoeksche Waard:

> het evangelie overbrengen
> hen opnemen in Gods huisgezin
> leren groeien tot geestelijke volwassenheid om
> zich in te zetten in Gods Koninkrijk en
> God te aanbidden



Droom oudsten:

We verlangen naar een “doorzichtige” kerk, waar je makkelijk naar binnen kunt kijken (‘kom naar ons’) en 
makkelijk naar buiten kunt kijken (‘ga er op uit’)

Relationeel missionair zijn:
onze grondwaarde die zich kan uiten in bijvoorbeeld:
barmhartigheid, inspiratie, liefde, genade en  vergeving.



7 Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en 
kent God. 

8 Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

9 Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, 
opdat wij zouden leven door Hem. 



10 Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als 
verzoening voor onze zonden.

11 Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben.

12 Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt 
geworden. 

13 Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons, doordat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft.



19 Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.

20 Als iemand zou zeggen: Ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn 
broeder, die hij ziet, niet liefheeft, hoe kan hij God liefhebben, Die hij niet gezien heeft?

21 En dit gebod hebben wij van Hem, dat wie God liefheeft, ook zijn broeder moet liefhebben.



Jezus zei:

"Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn“



4 Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één!

5 Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht.

6 Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. 



7 U moet ze uw kinderen inprenten 
en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. 

8 U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. 

9 U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven.



1 Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen.

2 Het is als de kostelijke olie op het hoofd, die neerdaalt op de baard, de baard van Aäron, die neerdaalt op de 
zoom van zijn priesterkleed. 

3 Het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de HEERE de zegen 
en het leven tot in eeuwigheid.



Zoals Hij ons liefheeft zo willen wij elkaar liefhebben. 
Aan onze liefde voor elkaar zal iedereen zien dat wij Zijn leerlingen zijn.

De Vader heeft Zijn Zoon naar de wereld gestuurd om de mensen te redden. 
Dat hebben we gezien, en daar willen we over vertellen. 




