
VAN BONTJAS NAAR KAMPVUUR 



WISSELING 
LEIDERSCHAPSTEAM 

• Maar Jezus blijft het hoofd van 

onze gemeente, wij mogen 

volgen! 

 

 

 



MATTHEUS 20:7-24 

• 17Jezus was op weg naar Jeruzalem. Toen hij met de 

twaalf leerlingen alleen was, zei hij: 18‘We zijn op weg 

naar Jeruzalem. Daar zal de Mensenzoon uitgeleverd 

worden aan de priesters en de wetsleraren. Zij zullen 

besluiten dat hij gedood moet worden. 19Ze zullen 

hem uitleveren aan de ongelovigen. Die zullen hem 

bespotten, en hem met de zweep slaan. Daarna 

zullen ze hem aan het kruis hangen. Maar drie dagen 

later zal hij opstaan uit de dood.’ 



• 20Toen kwam de moeder van Jakobus en Johannes bij Jezus, 

samen met haar twee zonen. Ze knielde voor Jezus en zei: ‘Mag 

ik u iets vragen?’ 21Jezus vroeg: ‘Wat wilt u vragen?’ Ze zei tegen 

hem: ‘Als u straks koning wordt, mogen mijn zonen dan naast u 

zitten? De één rechts en de ander links?’ 

• 22Jezus gaf antwoord aan Jakobus en Johannes. Hij zei: ‘Jullie 

weten niet wat je vraagt! Ik zal zwaar moeten lijden. Kunnen 

jullie dat soms ook?’ Ze zeiden: ‘Ja, dat kunnen we.’ 

• 23Toen zei Jezus tegen hen: ‘Inderdaad, jullie zullen net als ik 

zwaar lijden. Maar ik bepaal niet wie er straks naast mij mogen 

zitten. Dat bepaalt mijn Vader.’ 

• 24De andere leerlingen hoorden wat Jakobus en Johannes 

gezegd hadden. Ze werden kwaad op de twee broers. 

 

 



BONTJAS 
AAN 



JOHANNES 13:4-5 

4Tijdens het eten stond Jezus op. Hij trok zijn kleren 
uit en deed een doek om zijn middel, alsof hij een 
slaaf was. 5Hij deed water in een bak, en begon de 
voeten van zijn leerlingen te wassen. Hij droogde 
hun voeten af met de doek die hij omgedaan had. 

 

 



MARKUS 14: 72 

Toen (dat is: toen de haan kraaide..)  dacht 

Petrus aan wat Jezus had gezegd, jij zult drie 

keer zeggen dat je mij niet kent, nog voor de 

haan twee keer gekraaid heeft. En Petrus 

begon te huilen…. 

 

 



MOOI GROEPJE 
VOLGELINGEN 

• Streven naar eigen gewin,  

• Ruziemakers 

• Grote echo’s, niet de minste 

willen zijn 

• Weglopers toen het erop 

aankwam 

• Liegbeesten… 

• Bangeriken 

 



HANDELINGEN 4:31 

Na dat gebed begon de aarde te schudden op 

de plaats waar ze bij elkaar waren en de heilige 

geest kwam in alle apostelen en begonnen 

zonder angst het goede nieuws van Jezus te 

vertellen. 

 

 



HANDELINGEN 14:3 

Paulus en Barnabas beleven geruime tijd in de 

stad, (in de plaats Ikonium) en spraken 

vrijmoedig over Gods woord, vol vertrouwen op 

de heer en de heer liet hen tekenen en 

wonderen verrichten.  

•  

 



VAN BONTJAS NAAR KAMPVUUR 



3 KENMERKEN 
VAN VUUR 

• Vuur is een bron van warmte 

• Vuur is zichtbaar 

• Vuur is samen 

 

 

 



ANTON ZOU ZEGGEN: 
JEZUS ALLEEN! 



WAT KIES JIJ? 


