


PSALM 
66:5

Kom en zie 

de werken van 

God, zijn daden 

vervullen de 

mens met ontzag. 



OPENBARING 6:1

En ik zag hoe het Lam 

het eerste van de 

zegels opende en ik 

hoorde een van de vier 

dieren met een stem 

als van een donderslag 

zeggen: 

Kom en zie!



MATTHEUS 16:1,4 

16:1 De Farizeeën en de 
Sadduceeën kwamen 
naar Hem toe om Hem te 
verzoeken, en zij vroegen 
Hem of Hij hun een teken 
uit de hemel wilde laten 
zien. 

16:4 Het verdorven en 
overspelig geslacht 
verlangt een teken.



MARKUS 16:17

Als tekenen zullen 

deze dingen de 

gelovigen volgen: 

in mijn naam 

zullen zij boze 

geesten uitdrijven, 

in nieuwe tongen 

zullen zij spreken.



JOHANNES 1:35-47 
De volgende dag stond Johannes er weer met twee van zijn 

leerlingen. 36 Toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij: 
‘Daar is het lam van God.’ 37 De twee leerlingen hoorden 

wat hij zei en gingen met Jezus mee. 38 Jezus draaide zich 
om, en toen Hij zag dat ze Hem volgden, zei Hij: ‘Wat zoeken 

jullie?’ ‘Rabbi,’ zeiden zij tegen Hem (dat is in onze taal 
‘meester’), ‘waar verblijft U?’ 



39 Hij zei: ‘Kom maar mee, dan zul je het zien.’ (HSV Kom en zie!) Ze 
gingen met Hem mee en zagen waar Hij onderdak had gevonden. Het 
was ongeveer twee uur voor zonsondergang, en ze bleven die dag bij 

Hem. 
40 Een van de twee die gehoord hadden wat Johannes zei en Jezus 
gevolgd waren, was Andreas, de broer van Simon Petrus. 41 Meteen 

zocht hij zijn broer Simon op, en hij zei tegen hem: ‘Wij hebben de 
Messias gevonden,’ (dat is Christus, ‘Gezalfde’) 42 en hij nam hem 

mee naar Jezus. Jezus keek hem aan en zei: ‘Jij bent Simon, de zoon 
van Johannes, maar voortaan zul je Kefas heten.’ (Dat is Petrus, 

‘rots’.) 



44 De volgende dag wilde Jezus weggaan naar Galilea en Hij vond 

Filippus en zei tegen hem: Volg Mij. 45 Filippus nu kwam uit 

Bethsaïda, uit de stad van Andreas en Petrus. 46 Filippus vond 

Nathanaël en zei tegen hem: Wij hebben Hem gevonden over Wie 

Mozes in de wet geschreven heeft, en ook de profeten, namelijk 

Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazareth. 47 En Nathanaël zei tegen 

hem: Kan uit Nazareth iets goeds komen? Filippus zei tegen hem: 

Kom en zie. 



DE KRACHT VAN DE UITNODIGING:
KOM & ZIE



JOHANNES 1:36

Zie, het Lam van God!



JESAJA 66:18 

De tijd is gekomen 

om alle volken, van 

elke taal, bijeen te 

brengen. 

Ze zullen komen

en mijn luister 

zien.



OPENBARING 22:17 

De Geest en de bruid 

zeggen: 

‘Kom!’ Laat wie 

luistert zeggen: 

‘Kom!’ Laat wie dorst 

heeft komen; laat wie 

dat wil vrij drinken van 

het water dat leven 

geeft.




