


Mattheus 4:19 

“Hij zei tegen hen: 

‘Kom, volg Mij’. 



IEDEREEN SCHIJNT WEL

IETS OF IEMAND TE

VOLGEN OP FACEBOOK, 

INSTAGRAM, TWITTER...



Jezus volgen is anders

Als jij Jezus navolgt dan ga jij

deel uitmaken van Zijn Leven, 

Zijn relaties, Zijn Vader, Zijn

rijkdom, zijn vaardigheden, 

Zijn (geestelijke) gaven…



HANDELINGEN 2:38 

‘Keer u af van uw huidige 

leven en laat u dopen onder 

aanroeping van Jezus 

Christus om vergeving te 

krijgen voor uw zonden. Dan 

zal de Heilige Geest u 

geschonken worden.’



1 THESSALONICENZEN 1:9 

“Iedereen praat 

erover hoe wij door u 

zijn ontvangen en hoe 

u zich van de afgoden 

hebt afgewend om u 

tot God te keren – om 

Hem, de levende en 

ware God, te dienen.”Navolgen is: 
Afkeren van – en bekeerd tot



De andere kant

van het volgen

Mattheus 16:24 

Toen zei Jezus tegen zijn

leerlingen: ‘Wie achter mij aan

wil komen, moet zichzelf

verloochenen, zijn kruis op zich

nemen en mij volgen.



EEN GOEDE VADER IS OOK STRENG

Romeinen 11:22 

Weet dat God goed is 

én streng.



JEZUS VROEG: 

‘WILLEN JULLIE SOMS 

OOK WEGGAAN?’

Johannes 6:67-69

Petrus zei toen: ‘Naar wie zouden

we moeten gaan, Heer? U spreekt

woorden die eeuwig leven geven, 

69 en wij geloven en weten dat U 

de Heilige van God bent.’



HEEL JE HART 

HEEL JE ZIEL 

AL JE KRACHT

Deuteronomium 6:5 

“Heb de HEER, uw God, lief

met heel uw hart en met heel 

uw ziel en met heel uw

kracht.”



Laten we 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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