
Zondag 25 december 2015 - Curriculum Vitae van Jezus
 - Ps. Asien - 

Getuigenis •

Ps Asien

Hoe zou het Curriculum Vitae van Jezus eruit zien?
Mattheüs 3: Jezus werd gedoopt. •

Jezus had nooit gezondigd. Waarom moest Hij dan gedoopt worden? Jezus ◦
wilde een voorbeeld geven aan alle mensen. 

Mattheüs 4: Daarna werd Jezus naar de woestijn gebracht om te bidden en te •
vasten.

Mediteer over het Woord van God. Bewaar het in je hart. Dan kan je het ◦
ook gebruiken op het moment dat je wordt aangevallen door de duivel. 
"Er staat geschreven… " 

Mattheüs 4: 17 → Bekeer je want het Koninkrijk der hemelen is nabij. •
Mattheüs 4: 23-24 → Jezus genas alle zieken en bevrijdde allen van demonen.•

Jezus praatte niet alleen, maar demonstreerde ook Gods Koninkrijk.◦

Mattheüs 5-7•
Mattheüs 8, 9•
Mattheüs 9: 35-38•
Mattheüs 10: 1, 5, 7-8 → In het begin was Jezus alleen in Zijn bediening. •
Daarom riep Hij 12 discipelen tot zich. Hij gaf hen kracht over onreine 
geesten, over alle ziekten. Er zijn te weinig arbeiders. 

Voor niets heb je het gekregen, voor niets geef je het door.◦

Lucas 10: 1-2, 9 → 70 leerlingen werden door Jezus uitgezonden om het •
Koninkrijk van God te verkondigen en Gods kracht te demonstreren. Want 
nog altijd zijn er te weinig arbeiders. 

Mattheüs 28: 19-20•
En nu is het de opdracht van alle gelovigen om overal discipelen van Jezus ◦
te maken.

God vraagt simpele gehoorzaamheid. Niet alleen lippendienst, niet alleen Gods 
Woord van buiten leren, maar God verlangt actie!



1 Korinthiërs 4: 20 → Gods koninkrijk is niet in Woord maar in kracht! •

Getuigenis uit het leven van A. A. Allen•
Genezing van een doof, blind, vervormd, verlamd kind (met 26 ziekten). ◦
Mirakels zijn nog altijd mogelijk vandaag de dag… ◦


