




Spreekwoorden



De waarde van een (t)huis..

• Thuis persoonlijk

• Thuis samen

• Thuis voor eeuwig
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Thuis persoonlijk
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… en blijf zoveel 
mogelijk thuis.



Thuis persoonlijk

Lucas 15:11-20 (1)

Iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen 
zijn vader: ‘Vader, geef mij het deel van uw bezit 
waarop ik recht heb.’ De vader verdeelde zijn 
vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de 
jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, 
waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen 
verkwistte. Toen hij alles had uitgegeven werd dat 
land getroffen door een zware hongersnood, en begon 
hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de 
inwoners van het land, die hem op het veld zijn 
varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen 
vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, 
maar niemand gaf ze hem. 
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Thuis persoonlijk

Lucas 15:11-20 (2)

Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: de dagloners van 
mijn vader hebben eten in overvloed, en ik kom hier 
om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en 
tegen hem zeggen: Vader ik heb gezondigd tegen de 
hemel en tegen u, ik ben het niet waard uw zoon 
genoemd te worden; behandel mij als een van uw 
dagloners. Hij vertrok meteen en ging op weg naar 
zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al 
aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon 
af en viel hem om de hals en kuste hem.
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Thuis persoonlijk
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Thuis persoonlijk
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Thuis samen
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Thuis samen

Handelingen 2:46-47 

Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de 
tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun 
maaltijden in een geest van eenvoud en vreugde. Ze 
loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De 
Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered 
wilden worden
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Thuis samen

2 Koningen 6:1-3

Op zekere dag zeiden de leden van de 
profetengemeenschap tegen Elisa: ‘Het gebouw waarin wij 
met u wonen is te klein voor ons allen, zoals u ziet. Laten 
we naar de Jordaan gaan en daar een nieuw onderkomen 
bouwen.’ ’Ga je ga je gang, zei Elisa. ’Maar een van de 
profeten zei:’ ’Doet u ons een genoegen Heer en ga met 
ons mee’.
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Thuis samen

Een heilig en dankbaar PRIESTERSCHAP

Een zorgzaam en betrokken GEZIN

Een helder en aanstekelijk LICHT
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Thuis voor eeuwig

Johannes 14:1-3

Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In 
het huis van mijn vader zijn vele woningen (veel kamers), 
zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie 
gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie 
gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me 
meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben. 
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Thuis voor eeuwig
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Naar het vaderhuis



Ja maar…
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Om mee naar huis te nemen
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• Toon dagelijks dankbaarheid aan God

• Wees betekenisvol voor anderen

• Er is altijd een weg terug

• Draag bij aan de gemeente / de Bron

• Leef dagelijks in de verwachting van Zijn komst




