
“Karena Allah begitu mengasihi 
manusia di dunia ini, sehingga Ia 
memberikan Anak-Nya yang tunggal, 
supaya setiap orang yang percaya 
kepada-Nya tidak binasa, melainkan 
mendapat hidup sejati dan kekal.” 

Zo, jullie hebben zojuist gewoon het evangelie gehoord…

- emotie benoemen

- zelfs nu je het ziet, kunt lezen begrijp je het niet?

- er staat zelfs Allah!!!



“Karena Allah begitu mengasihi 
manusia di dunia ini, sehingga Ia 
memberikan Anak-Nya yang tunggal, 
supaya setiap orang yang percaya 
kepada-Nya tidak binasa, melainkan 
mendapat hidup sejati dan kekal.” 

2.Grootste obstakel voor communicatie is de illusie dat het al bereikt is”

Doel van communicatie: helderheid. Als we spreken willen we dat onze boodschap wordt ontvangen. Vind je het niet frustrerend als mensen onduidelijk communiceren, 
als ze soort van code-taal praten , insider-taal, jargon etc. In communicatie willen we  begrijpen en begrepen worden. In het verkondigen van het Evangelie is het ook niet 
anders. 
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Wycliffe: 14e eeuwse prof theologie: vertaling van de bijbel in het Engels

- priesterschap van alle gelovigen

—> leven daarvoor gegeven.

—> Wycliffe organisatie: 2016 mensen geven hun leven voor vertalingen?
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David Nietschmann en Leonard Dober 1732 geroepen naar st Thomas / maagdeneilanden.


—> Moraavse missionaire beweging: kerk-planters.

-> in de cultuur / bereid om zich als slaven te verkopen om slaven te bereiken

—> trouwen met een ‘native’ —> woede van de blanken

—> verbinding maken met hen die het evangelie nog nooit hadden gehoord…
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Jurjen ten Brinke

Christelijk Gereformeerde Kerk kerkplant : Hoop voor Noord Amsterdam.

- leven onder de mensen, met de mensen een van hen worden…



Principe: verbinding maken tussen 2 werelden. Een kloof zit ertussen.

Jezus heeft ons in deze wereld gezet met een doel: God lief te hebben, hem te gehoorzamen, en te verkondigen het Goede Nieuws (Evangelie).

Kijken we om ons heen en kijken we naar het Evangelie dan zien we een kloof.

—> post-modernisme: er is geen waarheid

—> anti-kerk mentaliteit

—> taal

—> cultuur etc.



2.

Kerk heeft de opdracht niet altijd goed vervult en zelfs nagelaten.

—> RK-kerk; liefde voor macht ipv liefde voor God en je naaste

—>Muren opwerpen ipv bruggen bouwen

“wordt eerst maar als ons” cultuur als evangelie verkondigen. Taal als grote barrière 



Jezus

Jezus is de boodschap

LEZEN JOH 1-> Johannes noemt Jezus het Woord; omdat hij gezien heeft dat de woorden van Jezus  de waarheid van God waren en de persoon Jezus de waarheid van 
God waren op zo’n manier dat Jezus, in zijn komst, werken en onderwijzing, dood en opstanding, de definitieve boodschap van God is. 2.simpel gezegd: Wat God ons 
wilde zeggen, was niet alleen, of hoofdzakelijk door wat Jezus zei, maar door wat Jezus was en wat Hij deed. 



Jezus 

Jezus is de boodschap

2 (let op tijd!!!!) max 4 min… 
Logos. To the Jews, Logos had roots in the Old Testament, communicating the power of God. It embodied the creative energy of God. In Genesis 1 in the 
Creation story we read nine times, "God said." He spoke the word and there was light, and sky, and ground, and vegetation, and the sun, and animals, and 
man. With his word he created. The Psalmist reiterated the creative power of the Word: "De hemel is gemaakt door het woord van de Heer. 
De zon, de maan en de sterren ontstonden door één woord van Hem" (Psalm 33:6 NIV).  
To the Greeks, Logos was more of a philosophical principle than a power. The word embodied thought, wisdom, reason, and rationality. As far back as 560 BC, 
Heraclitus, the Greek philosopher, had said that the only permanent and lasting reality in the flux of constant change was the Logos, the Reason of God, which 
controlled and guided this steam of change. To the Christian, Logos was greater than divine power, and more than rational principle; it was redemptive 
proclamation. Jesus was the way to God. As Jesus would say, "I am the way and the truth and the life. No one comes to Father except through me" (John 14:6 
NIV). Jesus was the message. 



Jezus

Jezus is de boodschap 

Jezus is een van ons geworden

1.Jezus is mens geworden, Het woord is vlees geworden en heeft bij ons gewoond”

—> GrootNieuws vertaling: Jezus kwam in de buurt wonen…

—>Jezus is de fysieke expressie van de onzichtbare God geworden.  Hij is God die zichzelf uitte in een taal die wij konden begrijpen. Jezus is God aan ons 
gecommuniceerd op een manier die wij mensen kunnen begrijpen, zien, horen en voelen. Het gat is overbrugd. 

—> TABERNAKEL: onder ons.

—> glory gezien, “wij hebben gezien” —> aanschouwen, intensief kijken, 




Jezus

Jezus is de boodschap 

Jezus is een van ons geworden 

Jezus is de brug en de bruggenbouwer

Noodzaak van bruggen bouwen.

- Jezus overbrugde het grootste gat tussen ons en God.

- Liet zien dat omdat wij mensen zijn, er een nieuwe manier van communicatie nodig was om God te laten zien.

- Hij was bereid om zijn leven hiervoor te geven.



Hoe en waar kunnen jij en ik bruggen bouwen?

bespreek in je MC?

Verder uitwerken in volgende preken.

Bidden voor mogelijkheden. Wat zijn onnodige muren die we opwerpen, in communicatie, in taal, in stijl, in alles?

Wat mag het ons kosten?

Het Evangelie van Jezus is krachtig op zichzelf, verandering van mensen kan alleen God door zijn Heilige Geest. Zijn wij bereid om bruggen te bouwen die sterk genoeg 
zijn om het gat te dichten tussen de wereld van onze buren, vrienden, familie, studiegenoten, noem maar op, en het Evangelie.




Yohanes 3:16

“Karena Allah begitu mengasihi 
manusia di dunia ini, sehingga Ia 
memberikan Anak-Nya yang tunggal, 
supaya setiap orang yang percaya 
kepada-Nya tidak binasa, melainkan 
mendapat hidup sejati dan kekal.” 

“ Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn einde Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”

Johannes 3:16



