


Mattheüs 5:1-16 (TELOS)

1 Toen Hij nu de menigten zag, klom Hij op de 
berg; en nadat Hij was gaan zitten, kwamen 
zijn discipelen naar Hem toe.

2 En Hij opende zijn mond en leerde hen aldus:

3 Gelukkig de armen van geest, want van hen 
is het koninkrijk der hemelen.

4 Gelukkig zij die treuren, want zij zullen 
vertroost worden.

5 Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen 
de aarde beerven.
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6 Gelukkig zij die hongeren en dorsten naar de 
gerechtigheid, want zij zullen verzadigd 
worden.

7 Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen 
barmhartigheid verkrijgen.

8 Gelukkig de reinen van hart, want zij zullen 
God zien.

9 Gelukkig de vredestichters, want zij zullen 
zonen van God worden genoemd.

10 Gelukkig zij die worden vervolgd ter wille van 
de gerechtigheid, want van hen is het 
koninkrijk der hemelen.
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11 Gelukkig bent u wanneer zij u smaden en 
vervolgen en liegend allerlei kwaad van u 
spreken ter wille van Mij.

12 Verblijdt en verheugt u, want uw loon is groot 
in de hemelen; want zo hebben zij de 
profeten vervolgd die voor u geweest zijn.

13 U bent het zout van de aarde; als nu het zout 
smakeloos wordt, waarmee zal het gezouten 
worden? Het deugt nergens meer voor dan 
om weggeworpen en door de mensen 
vertreden te worden.
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14 U bent het licht van de wereld; een stad die 
op een berg ligt, kan niet verborgen zijn.

15 Ook steekt men geen lamp aan en zet die 
onder de korenmaat, maar op de kandelaar, 
en zij schijnt voor allen die in het huis zijn.

16 Laat zo uw licht schijnen voor het oog van de 
mensen, opdat zij uw goede werken zien en 
uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken.



Markus 16:15-18 (GNB)

15 Toen zei hij tegen hen: ‘Trek de hele wereld 
door en maak aan alle schepselen het goede 
nieuws bekend.

16 Wie gelooft en zich laat dopen, zal gered 
worden, maar wie weigert te geloven, zal 
veroordeeld worden.

17 God zal hen die geloven, met de volgende 
tekenen bijstaan: zij zullen in mijn naam 
demonen uitdrijven en nieuwe talen spreken;

18 slangen zullen ze oppakken, zelfs vergif 
drinken zonder er nadeel van te ondervinden; 
en als ze zieken de handen opleggen, zullen 
die weer gezond worden.’


