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Van Dale:

re·li·gie (de; v; meervoud: religies, religiën)
1 geloofsleer, godsdienst

gods·dienst (de; m; meervoud: godsdiensten)
1 het geheel van de plechtigheden, leerstellingen van een 
godsverering

Religie



Religie

De Bijbel

5 Ze zullen in uiterlijkheden wel godsdienstig doen,
maar de kern van het goede nieuws afwijzen.
Houd zulke mensen op een afstand.

2 Timotheus 3 (HTB)



● Ik moet iemand anders zijn;
» me mooier voordoen

Religie

● Ik moet Gods liefde verdienen;
» goede werken doen

● Ik moet beloond worden;
» spirituele trots

● Ik moet

● Ik moet

● Ik moet



● ... veronderstellen een relatie;

Regels/wetten

● ... bevorderen een relatie;

● ... bevestigen een relatie;



31 Wanneer Ik, de Mensenzoon, kom in mijn heerlijkheid met al de 
engelen, zal Ik op mijn schitterende troon zitten. 32 Alle volken 
zullen voor Mij bijeen worden gebracht. Dan zal Ik hen van elkaar 
scheiden, zoals een herder de schapen en de bokken scheidt. 33 
De schapen zal Ik aan mijn rechterhand zetten en de bokken aan 
mijn linkerhand. 34 Dan zal Ik tegen de mensen aan mijn 
rechterhand zeggen: “Kom, gezegende kinderen van mijn Vader. U 
mag het Koninkrijk binnengaan, dat van het begin van de wereld af 
voor u bestemd is. 35 Want Ik had honger en u hebt Mij te eten 
gegeven. Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven. Ik was een 
vreemdeling en u hebt Mij in uw huis uitgenodigd. 36 Ik had niets 
om aan te trekken en u hebt Mij kleren gegeven. Ik was ziek en u 
hebt Mij opgezocht. Ik zat in de gevangenis en u bent bij Mij 
geweest.”

Mattheus 25 (HTB)



37 Deze goede mensen zullen vragen: “Here, wanneer hebben wij 
gezien dat U honger had en hebben wij U te eten gegeven? Of dat 
U dorst had en hebben wij U te drinken gegeven? 38 Of dat U een 
vreemdeling was en hebben wij U geholpen? Of dat U niets had om 
aan te trekken en hebben wij U kleren gegeven? 39 En wanneer 
was U ziek of zat U in de gevangenis en hebben wij U bezocht?” 40 
Ik zal tegen hen zeggen: “Toen u dit voor één van mijn minste 
broeders hebt gedaan, deed u het voor Mij.”
41 Daarna zal Ik tegen de mensen aan mijn linkerhand zeggen: 
“Weg jullie, vervloekten! Naar het eeuwige vuur dat voor de duivel 
en zijn trawanten bestemd is. 42 Want Ik had honger en u wilde Mij 
niet te eten geven. Ik had dorst en u wilde Mij niet te drinken geven.

Mattheus 25 (HTB)



43 Ik was een vreemdeling en u wilde Mij niet in huis opnemen. Ik 
had niets om aan te trekken en u wilde Mij geen kleren geven. Ik 
was ziek en u wilde Mij niet opzoeken. Ik zat in de gevangenis en u 
hebt Mij aan mijn lot overgelaten.” 44 Dan zullen zij vragen: “Maar 
Here, wanneer hebben wij dan gezien dat U honger had of dorst? 
Of dat U een vreemdeling was? Of dat U niets had om aan te 
trekken? Of dat U ziek was of in de gevangenis zat? Wanneer 
hebben wij U niet geholpen?” 45 Ik zal hun antwoorden: “Toen u de 
minste van mijn broeders niet wilde helpen, wilde u Mij niet helpen.” 
46 Die mensen zullen eeuwig gestraft worden. Maar de goede en 
eerlijke mensen zullen eeuwig leven.’

Mattheus 25 (HTB)



Religie > Geloof

● Ik moet beloond worden;
» spirituele trots

● Ik moet Gods liefde verdienen;
» goede werken doen

● Ik moet iemand anders zijn;
» me mooier voordoen

Religie

● Ik wil zijn wie God geschapen heeft;
» inclusief tekortkomingen

● Ik wil voor Jezus kiezen, want God houdt van mij;
» onvoorwaardelijke liefde

● Ik wil dat God geprezen wordt;
» door alles wat ik doe

● Ik wil

● Ik wil

● Ik wil



We komen samen als broers en zussen in 
Christus’ familie; vanuit Gods liefde zorgen 
we voor elkaar, strevend naar eenheid en 

vriendschap.

Visie
Evangelische Kerk Halle



20 Ook al houdt men zich aan de wet, dan nog gaat men 
voor God niet vrijuit. Het enige wat de wet doet, is de 
mens bewust maken van zijn zonde.
21 Maar nu is aan het licht gekomen dat God de mens 
buiten de wet om vrijspraak wil geven. Daar is in de 
Boeken al op gewezen. 22 Deze rechtvaardigheid voor 
God wordt bereikt door op Jezus Christus te 
vertrouwen. Dit geldt voor alle mensen die in Hem 
geloven, wie zij ook zijn.

Romeinen 3 (HTB)







● Ik ga elke zondag naar de kerk
● Ik geef gul in de collecte
● Ik help bij het onderhoud van kerktuin en -gebouwen
● Ik heb een Ichtus visje achterop mijn auto geplakt
● Ik heb nog nooit iemand vermoord
● Ik vloek nooit
● ...

Jazeker, maar waarom doe je dat?

Ben ik goed bezig?


