
Mattheüs 16: 24-27



Individueel maar ook samen 
onderweg zijn als “mensen van 
de weg.”



Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als 
iemand achter Mij aan wil komen, moet hij 
zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en 
Mij volgen.Want wie zijn leven zal willen 
behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn 
leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden. 
Want wat baat het een mens, als hij heel de 
wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat 
zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? 
27Want de Zoon des mensen zal komen in 
de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn 
engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar 
zijn daden. 
Matth. 16:24-27 (HSV)



Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als 
iemand achter Mij aan wil komen, moet hij 
zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en 
Mij volgen. 
Matth. 16:24 (HSV)



Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal 
het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen 
om Mij, die zal het vinden. Want wat baat het 
een mens, als hij heel de wereld wint en aan 
zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens 
geven als losprijs voor zijn ziel? 
Matth. 16:25-26 (HSV)



...en voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef 
ik door het geloof in de Zoon van God die mij 
heeft liefgehad en zich voor mij heeft 
overgegeven”
Gal. 2:20 HSV.



De dief komt alleen maar om te stelen, te 
slachten en verloren te laten gaan; Ik ben 
gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed 
hebben.
Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft 
zijn leven voor de schapen. 
Joh. 10:10, 11 (HSV)



En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een 
andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot 
in eeuwigheid, namelijk de Geest van de 
waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, 
want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar 
u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. 
Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik 
kom weer naar u toe. 
Joh. 14:16, 17 (HSV)



Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult 
zeker de begeerte van het vlees niet 
volbrengen. .....Als u echter door de Geest 
geleid wordt, bent u niet onder de wet....

De vrucht van de Geest is echter: liefde, 
blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, 
goedheid, geloof, zachtmoedigheid, 
zelfbeheersing. .. 
Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees 
met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. 
Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook 
door de Geest wandelen.

Gal. 5:16, 18, 22, 23, 24 (Herziene Statenvertaling)



Want de Zoon des mensen zal komen in 
de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn 
engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar 
zijn daden. 

Matth. 16:27(Herziene Statenvertaling)


