


Zoals de Vader Mij

gezonden heeft, 

zend Ik ook U. 



ZIT DE WERELD OP GOED NIEUWS TE 

WACHTEN?

Zoals de Vader Mij 

gezonden heeft, 

zend Ik ook U. 



WIE,WAT, WAAR 

VAN DE ZENDING

WAAR - Jezus vertelt waar het 

evangelie verkondigd moet worden. 

Handelingen 1:8 Maar wanneer de 

Heilige Geest over jullie komt, zullen 

jullie kracht ontvangen om mijn 

getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel 

Judea en Samaria, tot aan de 

uiteinden van de aarde.’

WIE - Jezus zendt uit:

Johannes 20:21 - Jezus dan zei 
opnieuw tegen hen: Vrede zij 
u! Zoals de Vader Mij gezonden 
heeft, zend Ik ook u.

WAT - Jezus vertelt wat het doel 
is van de uitzending:

Mattheus 24:14 Pas als het 
goede nieuws van het koninkrijk 
in de hele wereld wordt 
verkondigd als getuigenis voor 
alle volken, zal het einde komen.



MATTHEUS 10:16 

“BEDENK WEL, IK ZEND JULLIE ALS

SCHAPEN ONDER DE WOLVEN. WEES 

DUS SCHERPZINNIG ALS EEN SLANG 

EN ARGELOOS ALS EEN DUIF”.

1  ve rs – 4  d ie ren :  schaap ,  wo l f ,  s l ang  du i f

S chaap goed – W ol f  s l e ch t - S lang  s lech t – du i f goed



ER ZIJN WEER 

WOLVEN IN 

NEDERLAND. 

En wolven hebben een

gemene eigenschap: 

Ze doden voor de lol.



ARGELOOS ALS EEN 

DUIF

Jona is het 
Hebreeuwse Woord 

voor duif.



Jezus zegt dat we argeloos

moeten zijn als een ‘jona’ -

als een duif. 

• NBV21 - argeloos

• HSV – oprecht

• BGT – onschuldig

Akeraios - ἀκέραιος – betekent 

idd puur, onschuldig, eenvoudig, 

zonder een mengsel van kwaad.



DE HEER RICHTTE ZICH TOT JONA, DE ZOON VAN 

AMITTAI:  2 ‘MAAK JE GEREED EN GA NAAR NINEVE,  DIE 

GROTE STAD, OM HAAR AAN TE KLAGEN, WANT IK HEB

GEZIEN HOE HAAR INWONERS ZICH MISDRAGEN .’  

3 EN JONA MAAKTE ZICH GEREED, MAAR VLUCHTTE

NAAR TARSIS,  WEG VAN DE HEER.  HIJ GING NAAR JAFO

EN VOND ER EEN SCHIP MET BESTEMMING TARSIS.  HIJ

BETAALDE DE OVERTOCHT EN GING AAN BOORD OM MEE 

TE VAREN NAAR TARSIS,  WEG VAN DE HEER

Jona 1:1-3 



JOPPE, JAFA, TEL AVIV

STAD VAN BESLISSING EN OMKEER

JAFA BETEKENT - MOOI



In Jafa hadden zowel Petrus 

als ook Jona de Keuze: 

Ga ik naar de Heidenen?

Petrus – Joppe - Jafo

Handelingen 10:9 De volgende dag, 

nog voordat de afgezanten van 

Cornelius in Joppe waren aangekomen, 

ging Petrus omstreeks het middaguur 

naar het dak van het huis om daar te 

bidden. 

JONA – Jafo – Joppe

Jona 1:3 En Jona maakte zich gereed, 
maar vluchtte naar Tarsis, weg van de 
HEER. Hij ging naar Jafo en vond er een 
schip met bestemming Tarsis. Hij 
betaalde de overtocht en ging aan boord 
om mee te varen naar Tarsis, weg van de 
HEER



Handelingen 10:11-14

(Petrus) zag hoe vanuit de 

geopende hemel een voorwerp dat

op een groot l innen kleed leek aan

vier punten op de aarde werd

neergelaten. 12 Op het kleed

bevonden zich al le lopende en

kruipende dieren van de aarde en

al le vogels van de hemel. 13 Hij

hoorde een stem zeggen: ‘Ga je 

gang, Petrus, slacht en eet.’  14 

Maar Petrus antwoordde: ‘Nee, 

Heer, in geen geval, want ik heb

nog nooit iets gegeten dat

verwerpel ijk of onrein is.’



Jona en Petrus hadden 

dezelfde keuze: Ga ik naar 

de heidenen of niet?

Jesaja 52:7 

Hoe lieflijk zijn op de bergen de 

voeten van de vreugdebode die de 

goede boodschapt aankondigt en 

goed nieuws brengt

Ook aan de heidenen! 



Elke Zondag gaan we dit bidden:

God is Mijn Vader!

Jezus is mijn Redder!

De Heilige Geest is mijn Helper!

En de Hemel is mijn Thuis!
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