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Altijd Pasen in Woord en wonderen 
Marcus 16:9-20 

 
1. het bevel 

 
2. het belang 

 
3. de verlegenheid  

 
 

Hebreeën 2:1-4  Wonderen en tekenen zijn als een getuigenis bij het 
Woord. God versterkt daarmee de boodschap die de wereld in wil. Daarom 
kan het geloof nooit te veel verwachten. 
 

Matteüs 11:20-24 Mensen in Galilea hebben de grootste wonderen en 
tekenen gezien zonder tot geloof te komen! Dat kan. Als je het woord van 
Jezus niet gelooft, brengt een teken je ook niet verder. 
 

Matteüs 24:23-28 Tekenen en wonderen worden -op zichzelf genomen- 
tot het handelsmerk van valse messiassen en valse profeten. 
 

Romeinen 8:31-39 ‘Glansrijk zegevieren‘ te midden van tegenspoed, 
vervolging en armoede: Christus bewaart je door alles heen, Hij geeft je meer 
dan je ooit kunt kwijtraken! 
 

Openbaring 2:8-11 Niet bang zijn, wat je ook te wachten staat (10). Angst 
ontstaat als je denkt dat je het alleen moet doen of jezelf moet redden. Die 
angst verdwijnt als je vertrouwt op Hem die de dood overwon (8). 
 
Vind je het lastig om over Jezus en het eeuwige leven te beginnen? 
Als je die indruk hebt en het toch zou willen doen, kan de Evangelisatie 
Toerusting van ons Kerkpunt je helpen. Het is een handreiking voor een eerlijk, 
ontspannen en doeltreffend gesprek. Je leert door het stellen van relevante 
vragen iemand te brengen bij de kern van het evangelie, terwijl je die ander 
volstrekt serieus neemt in zijn of haar overtuiging. Je leert - door ervaring op te 
doen - hoe je het gesprek op koers houdt en niet laat verzanden in een 
onvruchtbare discussie. 
In feite is deze toerusting een training, want door te leren en te doen ga je je 
grenzen verleggen. Daarom kun je dit het beste in groepjes doen van 6 tot 8 
personen m/v. Dit kan ook gemeentebreed, bij wijze van een jaarthema, als de 
groepjes maar overzichtelijk blijven. Je leert het gesprek door het samen te 
oefenen en je evalueert met elkaar de opgedane ervaringen.  
Zie  https://kerkpunt.nl/introductie-evangelisatie-toerusting .  BL 
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