
20 En toen Jezus door de Farizeeën gevraagd werd, wanneer het 
Koninkrijk van God zou komen, antwoordde Hij hun en zei: Het 
Koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. 
21 En men zal niet zeggen: Zie hier of zie daar, want, zie, het 
Koninkrijk van God is binnen in u. 22 En Hij zei tegen de 
discipelen: Er zullen dagen komen dat u ernaar verlangen zult 
één van de dagen van de Zoon des mensen te zien, en u zult die 
niet zien. 

Lukas 17:20-30 HSV



23 En zij zullen tegen u zeggen: Ziehier of ziedaar is Hij. Ga er 
niet heen en ga er niet achteraan. 24 Want zoals de bliksem flitst 
van de ene plaats onder de hemel en naar de andere plaats 
onder de hemel licht, zo zal ook de Zoon des mensen zijn op Zijn 
dag. 25 Eerst moet Hij echter veel lijden en verworpen worden 
door dit mensengeslacht. 

Lukas 17:20-30 HSV



26 En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook 
zijn in de dagen van de Zoon des mensen. 27 Zij aten, zij dronken, 
zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven tot op 
de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam 
en hen allen om deed komen. 28 Op dezelfde manier ook, zoals 
het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij 
kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. 

Lukas 17:20-30 HSV



29 Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende 
het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. 30

Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen 
geopenbaard zal worden.  

Lukas 17:20-30 HSV





‘Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, 
want het Koninkrijk van God is nabijgekomen’

Mattheüs 4:17 HSV



‘Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik 
zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het 
Koninkrijk van God niet zien’

Johannes 3:3 HSV



‘Ga dan op weg en maak al de volken tot Mijn discipelen, door
(1) hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de 
Heilige Geest, en (2) hun te leren dat ze zich moeten houden aan 
alles wat Ik jullie opgedragen heb’

Mattheüs 28:19,20 NBV



‘Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood’

Romeinen 6:4 HSV



‘Indien wij onze zonden belijden – Hij is getrouw en rechtvaardig 
om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle 
ongerechtigheid.’

1 Joh 1:9 HSV



‘deze Jezus, Die jullie gekruisigd hebben. Hij was de Messias. 
Toen zij dit hoorden werden zij diep in het hart geraakt en 
zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: wat moeten wij 
dóen, mannenbroeders? En Petrus zei: Bekeer U en laat ieder 
van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus, tot 
vergeving van zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest 
ontvangen’

Handelingen 2:36-38 HSV



‘Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waard; en 
wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard’.

Mattheüs 10:37 HSV



‘God bleef geduldig afwachten of de mensen alsnog naar Hem 
zouden willen luisteren. Dat was in de tijd dat Noach de ark 
bouwde waarin acht mensen door het water heen gered werden. 
Ook jullie worden door het water heen gered. Namelijk door het 
water van de doop. Jullie worden gered door de doop, doordat 
Jezus is opgestaan’

1 Petrus 3:20,21 BGT



Als u met uw mond belijdt dat Jezus Heer is en met uw hart 
gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt’ – zult u 
behouden worden’.

Romeinen 10:9 HSV



‘Want ik ben ervan overtuigd, dat noch dood, noch leven, noch 
engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, 
noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig 
ander schepsel ons zal kúnnen scheiden van de liefde van God in 
Christus Jezus, onze Heere. Amen.’

Romeinen 8:38-39 HSV



Vers 1

Als rust als een beekje, mijn leven doorstroomt                                  
Of zorg mij als zee overspoelt
Wát mij ook gebeurt, U heeft het gezegd
Het is goed, het is goed, met mijn ziel



Vers 2

Bij slagen van satan, of moeiten op mijn pad
Is dit een voltooid, vaststaand feit: 
Dat Jezus het ziet, mijn hulp’loze staat, 
’t is Zijn bloed dat Hij gaf, ook voor mij!



Vers 3

Mijn zonde, o geweldig wat Hij heeft gedaan
Mijn zonden, niet deels - maar geheel
droeg Hij aan het kruis, ik heb ze niet meer!
Prijs de Heer, prijs de Heer, o mijn ziel!



Vers 4

O Heer, haast de dag dat geloven wordt: zien
De wolken worden opengerold
De bazuin zal klinken en de Heer komt eraan,
Hoe dan ook, het is goed met mijn ziel!


