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VOORAF

Een boek over Jezus. Het zoveelste? 

Ja en nee.

Ja, dit boek bevat 150 uitspraken van Jezus.                                                                                                      

Maar nee, het is niet het zoveelste boek, want in 

JC gebeurt iets heel anders.

Er wordt veel over Jezus geschreven, gepreekt, 

en gediscussieerd, maar zelf sprak hij graag in 

gelijkenissen, in verhalen die tot leven brachten 

wat hij te zeggen had. 

In JC doen we iets vergelijkbaars. We geven 

beelden aan 150 uitspraken van Jezus. 

We bieden geen bijbelstudie aan, geen uitleg, 

geen theologie, maar we hopen wel dat het 

gekozen beeld je kan helpen de uitspraak van 

Jezus ‘eigen’ te maken. 

We willen je verrassen, soms. Met een plaat 

die zich niet zomaar gewonnen geeft. 

We willen je troosten, soms. Met een beeld dat 

precies weergeeft wat Jezus zegt. 

We willen je vooral weer onder de indruk laten 

zijn van wat Jezus na zoveel eeuwen nog te 

zeggen heeft. En door de beelden heen willen 

we laten zien hoe actueel het is wat hij te 

zeggen heeft.

Dus: sla dit boek open bij een van de platen en 

lees de uitspraak van Jezus die ernaast staat. 

Wat doet het met je? 

Pak dan je Bijbel erbij, lees de omliggende verzen 

en het verhaal dat verteld wordt, en kijk dan 

opnieuw naar de foto en naar het vers. Wat zie je, 

hoor je, voel je nu?

Leg deze pagina voor een tijdje open als een 

voortdurende herinnering aan de gedachten en de 

tijd die je had toen je de pagina opensloeg en tot 

je liet doordringen. 

En om je te gedachten te prikkelen en je verder te 

inspireren, kun je ook de app gebruiken, de pagina 

scannen en meer vinden over de overwegingen 

van de persoon die de foto koos.

 

En morgen? Morgen sla je de volgende pagina 

open en doe je hetzelfde. 

Een pagina per dag. 150 dagen lang. 

Om daarna gewoon weer opnieuw te beginnen.

 

We hopen dat deze JC, dit project waarbij beeld 

en woord zo mooi samenkomen, net als ons 

eerdere project de Ps. (rondom de 150 Psalmen), 

veel mensen mag helpen in hun dagelijkse tijd met 

de Bijbel.

 

We hopen dat de woorden die 2000 jaar geleden 

klonken opnieuw tot leven komen voor je.

De samenstellers,

Marco Boers, Jan-Willem Bosman en Peter van Dijk
Wat kun je verwachten als je scant?

• Uitleg van degene die de afbeelding bij de uitspraak koos

• De uitspraak van Jezus in context

• Filmfragmenten uit The Life of Jesus

• Prachtige aanvullende video’s

• Bijpassende online cursussen en e-mailseries

Verrijking

De redactie heeft al veel verrijkingen toegevoegd. Weet jij 

nog een mooie toevoeging voor de app? Mail die dan naar 

jc@jesus.net. 

Bij dit boek hoort een speciale app die een nieuw licht werpt op iedere uitspraak van Jezus. Ervaar het zelf via prachtige 

beelden, video’s en geluidsfragmenten:

1. Download de app ‘Jesus.net’ in de Apple 

Store of in Google Play

2. Houd de telefoon boven een pagina en 

open de app

3. Scan de pagina met de app 4. Ontdek meer over de uitspraak van Jezus



1.

Wist u niet dat Ik moet zijn in de 

dingen van Mijn Vader?

Lucas 2:49



2.

Er staat geschreven: ‘Niet 

van brood alleen leeft 

de mens, maar van alles 

wat uit de mond van God 

voortkomt.’

Matteüs 4:4



3.

Ga weg, duivel! Er staat toch 

ook in de Boeken: ‘Aanbid je 

Heer God en dien alleen Hém.’

Matteüs 4:10



4.

Vrouw, wat heb Ik met u te 

doen? Mijn uur is nog niet 

gekomen.

Johannes 2:4

Jezus en alcohol. Scan de pagina met de app en ontdek het verband.
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Weg met dit alles! Maakt van 

het huis van mijn Vader geen 

markthal!

Johannes 2:16



6.

De Zoon des mensen 

moet veel lijden en 

verworpen worden door de 

oudsten, overpriesters en 

schriftgeleerden, en Hij moet 

gedood en op de derde dag 

opgewekt worden.

Lucas 9:22



7.

Want God houdt zoveel van 

de mensen, dat Hij zijn enige 

Zoon aan hen heeft gegeven. 

Iedereen die in Hem gelooft, zal 

niet verloren gaan, maar zal het 

eeuwige leven hebben. Want 

God heeft zijn Zoon niet naar de 

wereld gestuurd om de mensen 

te veroordelen, maar om door 

Hem de mensen te redden.

Johannes 3:16-17

Deze uitspraak van Jezus is een van zijn bekendste. Ontdek meer over de betekenis door de pagina te scannen met de app.
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I say to you, unless one is 

born again he cannot see the 

kingdom of God.

Johannes 3:3



9.

Ieder die van dit water drinkt, 

zal weer dorst krijgen, maar 

wie drinkt van het water 

dat Ik hem zal geven, zal in 

eeuwigheid geen dorst meer 

krijgen. Maar het water dat 

Ik hem zal geven, zal in hem 

een bron worden van water 

dat opwelt tot in het eeuwige 

leven.

Johannes 4:13-14

Nooit meer dorst... Ga terug in de tijd met de app, en bekijk het filmfragment bij deze uitspraak.



10.

God is geest, en wie Hem 

aanbidden, moeten Hem 

in geest en waarheid 

aanbidden.

Johannes 4:24

Het onzichtbare zichtbaar maken. De zandtovenaar creëerde een prachtige video bij deze uitspraak. Scan en beleef!


