
Samen 
vrucht 
dragen

Bear 
fruit 

together

Jaarthema 2018-2019 
Johannes 15:8



Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb.

You are already clean because of the word I have spoken to you.

Johannes 15: 3

John 15: 3



Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op, en nadat Hij was gaan zitten, 
kwamen Zijn discipelen bij Hem. En Hij opende Zijn mond en onderwees hen. Hij zei: 
Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijn 
zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij 
zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, 
want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal 
barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God 
zien. 

Now when Jesus saw the crowds, he went up on a mountainside and sat down. His 
disciples came to him, and he began to teach them. He said: “Blessed are the poor in 
spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they 
will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are 
those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the 
merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will 
see God. 

Mattheüs 5: 1-8

Matthew 5: 1-8



Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig 
zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der 
hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad 
tegen u spreekt, omwille van Mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de 
hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn.

Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Blessed are 
those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of 
heaven. “Blessed are you when people insult you, persecute you and falsely say all 
kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your 
reward in heaven, for in the same way they persecuted the prophets who were 
before you.

Mattheüs 5: 8-12

Matthew 5: 8-12



De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een 
blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te 
verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen 
en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis; om uit te roepen het jaar 
van het welbehagen van de HEERE en de dag van de wraak van onze God; om alle 
treurenden te troosten

The Spirit of the Sovereign Lord is on me, because the Lord has anointed me to 
proclaim good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to 
proclaim freedom for the captives and release from darkness for the prisoners, a to 
proclaim the year of the Lord’s favor and the day of vengeance of our God, to 
comfort all who mourn,

Jesaja 61: 1-2

Isaiah 61: 1-2

Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, 
zend Ik ook u.

Johannes 20: 21

Again Jesus said, "Peace be with you! As the Father has sent me, I am sending you."

John 20: 21



En Hij zei tegen hen: 

Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden. 

Want Ik zeg u dat Ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het 
Koninkrijk van God.

And He said to them, 
“I have eagerly desired to eat this Passover with you before I suffer. 
For I tell you, I will not eat it again until it finds fulfillment in the kingdom of God.”

Lucas 22: 15-16

Luke 22: 15-16


