
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

De eerste christenen deden wat. 

Ze brengen bij Jezus een man die niet kan 

praten. 

“Voor niets hebben jullie dit gekregen, geef het dan ook weg voor niets” (Mt 10,8) 

Jezus geneest hem, de mensen zeggen: we 

hebben nog nooit zoiets gezien! (Mt 9,32-33). 

Op een dag loopt Jezus langs de rivier de Jordaan. 

Daar is ook Johannes die tegen de mensen zegt 

dat ze naar God moeten luisteren en niet meer 

moeten zondigen. Als teken van bekering laat hij 

de mensen de rivier inlopen en daar doopt hij ze.  

Geven 

Dan roept Jezus zijn leerlingen bij zich en geeft 

ook hen de kracht om ziektes te genezen. 

Net zoals Vergence, een meisje uit Kongo, vertelt:  

«Ik ging naar school en ik had echt honger. Op straat 

kwam ik mijn oom tegen die me geld heeft gegeven 

om een broodje te kopen. 

Wat later zag ik een arme man. Ik wilde hem het 

geld te geven. Mijn vriendin, die bij me was, zei me 

dat niet te doen, dat ik aan mezelf moest denken! 

Maar ik heb tegen mezelf gezegd: ik kan 

morgen eten, maar hij? Dus heb ik hem het geld 

gegeven en ik heb een grote vreugde in mijn 

hart gevoeld». 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

De eerste christenen deden wat. 

Ze brengen bij Jezus een man die niet kan 

praten. 

“Voor niets hebben jullie dit gekregen, geef het dan ook weg voor niets” (Mt 10,8) 

Jezus geneest hem, de mensen zeggen: we 

hebben nog nooit zoiets gezien! (Mt 9,32-33). 

Op een dag loopt Jezus langs de rivier de Jordaan. 

Daar is ook Johannes die tegen de mensen zegt 

dat ze naar God moeten luisteren en niet meer 

moeten zondigen. Als teken van bekering laat hij 

de mensen de rivier inlopen en daar doopt hij ze.  

Geven 

Dan roept Jezus zijn leerlingen bij zich en geeft 

ook hen de kracht om ziektes te genezen. 

Net zoals Vergence, een meisje uit Kongo, vertelt:  

«Ik ging naar school en ik had echt honger. Op straat 

kwam ik mijn oom tegen die me geld heeft gegeven 

om een broodje te kopen. 

Wat later zag ik een arme man. Ik wilde hem het 

geld te geven. Mijn vriendin, die bij me was, zei me 

dat niet te doen, dat ik aan mezelf moest denken! 

Maar ik heb tegen mezelf gezegd: ik kan 

morgen eten, maar hij? Dus heb ik hem het geld 

gegeven en ik heb een grote vreugde in mijn 

hart gevoeld». 


