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Samen groeien in Liefde
Efeze 3:17-21

Growing together in love
Ephesians 3:17-21

Jaarthema 2016-2017

was:



Samen bloeien
Jesaja 35:1

De woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn, en de 
wildernis zal zich verheugen, en zal bloeien als een roos.

flourish together
Jesaja 35: 1 

The wilderness and the solitary place shall be glad for them; and the 
desert shall rejoice, and blossom as the rose.

Jaarthema 2017-2018

was:



Samen 
vrucht 
dragen

Bear 
fruit 

together

Jaarthema 2018-2019 
Johannes 15:8



Samen 
zaaien

Sow 
together

Jaarthema 2019-2020 
Lucas 8:8

Een ander deel van het zaad viel in goede aarde, en toen dat opgekomen 
was, bracht het honderdvoudige vrucht voort

Another part of the seed fell on good soil, and when it came up it 
produced a hundredfold fruit



5‘Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. Terwijl hij daarmee bezig was, viel er 
wat zaad op de weg. Het werd vertrapt en door de vogels opgegeten. 6Er viel ook 
wat zaad op rotsachtige bodem, maar toen het opschoot, droogde het uit door 
gebrek aan water. 7Ander zaad viel tussen de distels, en toen de distels opschoten 
verstikten ze het. 8Maar er viel ook wat zaad in vruchtbare aarde, en dat bracht 
honderdvoudig vrucht voort toen het was opgeschoten.’ 

Hij voegde er met luide stem aan toe: ‘Wie oren heeft om te horen, moet goed 
luisteren.’

5“A farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seed, some fell along 
the path; it was trampled on, and the birds ate it up. 6Some fell on rocky ground, 
and when it came up, the plants withered because they had no moisture. 7Other 
seed fell among thorns, which grew up with it and choked the plants. 8Still other 
seed fell on good soil. It came up and yielded a crop, a hundred times more than was 
sown.”
When he said this, he called out, “Whoever has ears to hear, let them hear.”

Lukas 8:5-8

Luke 8:5-8



16Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat 
iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 

16For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever 
believes in him shall not perish but have eternal life. 

Johannes 3:16

John 3:16



17God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te 
vellen, maar om de wereld door hem te redden.

17For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save 
the world through him.

Johannes 3:17

John 3:17



8 Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij 
nog zondaars waren.

8 But God demonstrates his own love for us in this: While we were still sinners, 
Christ died for us.

Romeinen 5:8

Romans 5:8



Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet 
aan uzelf; het is een geschenk van God

For it is by grace you have been saved, through faith—and this is not from 
yourselves, it is the gift of God—

Efeziërs 2:8

Ephesians 2:8



Vele leden, één lichaam

Unity and Diversity in the Body

1 Korintiërs 12: 12-31

1 Corinthians 12: 12-31



4Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie 
hebben, 5zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars 
lichaamsdelen. 6We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die 
ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming 
met het geloof gebruiken. 7Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand 
verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. 8Wie de gave heeft 
te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. 
Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, 
moet daarin blijmoedig zijn.

4For just as each of us has one body with many members, and these members do 
not all have the same function, 5so in Christ we, though many, form one body, and 
each member belongs to all the others. 6We have different gifts, according to the 
grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance 
with your a faith; 7if it is serving, then serve; if it is teaching, then teach; 8if it is to 
encourage, then give encouragement; if it is giving, then give generously; if it is to 
lead, b do it diligently; if it is to show mercy, do it cheerfully.

Romeinen 12: 4-8

Romans 12: 4-8



Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen 
daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven 
betaamt.

Each of you should use whatever gift you have received to serve others, as faithful 
stewards of God’s grace in its various forms.

1 Petrus 4:10

1 Peter 4:10



Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u 
anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer 
van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt, voor 
eeuwig. Amen.

If anyone speaks, they should do so as one who speaks the very words of God. If 
anyone serves, they should do so with the strength God provides, so that in all 
things God may be praised through Jesus Christ. To him be the glory and the power 
for ever and ever. Amen.

1 Petrus 4:11

1 Peter 4:11



11En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, 
evangelieverkondigers, herders en leraren, 12om de heiligen toe te rusten voor het 
werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, 13totdat wij allen 
samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid 
vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen 
volheid van Christus. 

11So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and 
teachers, 12to equip his people for works of service, so that the body of Christ may 
be built up 13until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of 
God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. 

Efeziërs 4:11-16

Ephesians 4:11-16



14Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met 
elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in 
staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. 
15Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen 
volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus. 16Vanuit dat hoofd krijgt het 
lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle 
gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, 
dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.

14Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves, and blown 
here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of 
people in their deceitful scheming. 15Instead, speaking the truth in love, we will 
grow to become in every respect the mature body of him who is the head, that is, 
Christ. 16From him the whole body, joined and held together by every supporting 
ligament, grows and builds itself up in love, as each part does its work.

Efeziërs 4:11-16

Ephesians 4:11-16


