Micha 4:8 HSV
En u, Schaapstoren, Ofel van
de dochter van Sion, naar u zal
gaan, ja, naar u zal komen de
heerschappij van vroeger, het
koningschap van de dochter
van Jeruzalem.
(Jezus die in de schaapstoren werd
geboren – de stal van de offerlammeren in
de velden van Efratha bij Bethlehem)

Jesaja 9:5 BK
Want een Kind is ons geboren,
een Zoon werd ons gegeven en
de heerschappij zal op Zijn
schouders rusten. Dit zullen
Zijn koninklijke titels zijn:
Wonderbare Raadgever,
Machtige God, Vader der
eeuwen, Vorst van de vrede.

Jesaja 53:5 HSV
Maar Hij is om onze
overtredingen verwond, om
onze ongerechtigheden
verbrijzeld.
De straf die ons de vrede
aanbrengt, was op Hem, en
door Zijn striemen is er voor
ons genezing gekomen.

Johannes 1:11-13 BK

Johannes 6:37 en 40 BK

Hij kwam in Zijn eigen land,
maar Zijn eigen volk heeft Hem
niet aanvaard. Maar allen die
Hem wel aanvaard hebben,
heeft Hij het recht gegeven
kinderen van God te worden.
Door geloof in Zijn naam worden
zij opnieuw geboren, natuurlijk
niet als mens, maar geestelijk
uit God.

Alle mensen die de Vader Mij
geeft, zullen naar Mij toekomen.
En als iemand bij Mij komt, zal
Ik hem nooit wegsturen.
Mijn Vader wil dat ieder die
inziet wie Zijn Zoon is en op Hem
vertrouwt, eeuwig leven heeft.
Ik zal hen op de laatste dag uit
de dood terughalen."
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Johannes 6:37 en 40

Genesis 3:15 BK

Genesis 12:3 BK

Jeremia 29:11-13 BK

Johannes 3:16 GNB

Openbaring 21:3-4 HSV

De vrouw en jij, en al jullie
nakomelingen, zullen voortaan
vijanden zijn.
Eén van haar nakomelingen zal
je de kop vermorzelen en jij zult
zijn hiel verbrijzelen.

Zij, die u zegenen, zal Ik zegenen
en zij, die u vervloeken, zal Ik
vervloeken. De hele wereld zal
van u uit worden gezegend.

GOD’S PLAN
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Mijn plan staat vast: ik wil
geluk en geen ongeluk voor
mijn volk. Een hoopvolle
toekomst beloof ik.
Telkens als jullie mij dan om
hulp vragen en tot mij bidden,
zal ik luisteren.
Wie mij met hart en ziel zoekt,
zal mij vinden.

Want God had de wereld zo
lief dat hij zijn enige Zoon
gegeven heeft, opdat iedereen
die in hem gelooft, niet
verloren gaat maar eeuwig
leven heeft.

Zie, de tent van God is bij de
mensen en Hij zal bij hen wonen,
en zij zullen Zijn volk zijn, en God
Zelf zal bij hen zijn en hun God
zijn. En God zal alle tranen van
hun ogen afwissen, en de dood
zal er niet meer zijn; ook geen
rouw, jammerklacht of moeite
zal er meer zijn. Want de eerste
dingen zijn voorbijgegaan.

Psalm 118:8 GNB
Beter te schuilen bij de Heer,
dan je te verlaten op mensen.

Psalm 27:1 BK
De HERE is mijn licht en mijn
redder. Voor wie zou ik dan
bang zijn?
De HERE is mijn levenskracht.
Zou ik dan nog angst voor
iemand hebben?

Psalm 91:1-2 GNB
Wie bescherming zoekt bij de
Allerhoogste, in de nabijheid
van de Almachtige verblijft,
hij kan zeggen: ‘U bent mijn
schuilplaats, mijn vesting. Mijn
God, ik vertrouw op u.’

Spreuken 18:10 HSV
De Naam van de HEERE is een
sterke toren, een
rechtvaardige snelt daarheen
en wordt in een veilige vesting
gezet.

Johannes 17:15 BK
Ik vraag U niet hen uit de
wereld weg te nemen, maar
hen te beschermen tegen de
duivel.
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Ezechiel 36:26-27 HSV

Johannes 1:12-13 BK

Johannes 14:23 GNB

Handelingen 2:38 BK

Efeze 1:13-14 BK

Dan zal Ik u een nieuw hart
geven en een nieuwe geest in
uw binnenste geven. Ik zal het
hart van steen uit uw lichaam
wegnemen en u een hart van
vlees geven. Ik zal Mijn Geest in
uw binnenste geven. Ik zal
maken dat u in Mijn
verordeningen wandelt en dat u
Mijn bepalingen in acht neemt
en ze houdt.

Maar allen die Hem wel
aanvaard hebben, heeft Hij het
recht gegeven kinderen van
God te worden. Door geloof in
Zijn naam worden zij opnieuw
geboren, natuurlijk niet als
mens, maar geestelijk uit God.

Jezus antwoordde: ‘Wie mij
liefheeft, zal zich aan mijn
woorden houden.
Mijn Vader zal hem liefhebben,
en mijn Vader en ik zullen naar
hem toegaan en wij zullen bij
hem wonen.

Petrus antwoordde:
"U moet zich bekeren tot God
en u laten dopen in de naam
van Jezus Christus,
want dan worden uw zonden
vergeven.
Dan komt ook de Heilige Geest
in u wonen.”

Toen u in Christus ging
geloven, gaf God u de Heilige
Geest, Die Hij had beloofd als
een bewijs dat u van Christus
bent.
Deze Geest in ons is een borg
voor wat God ons allemaal zal
geven als Hij ons, Zijn eigen
volk, zal verlossen.
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Psalm 1:1-2 HSV
Welzalig de man die niet
wandelt in de raad van de
goddelozen, die niet staat op
de weg van de zondaars, die
niet zit op de zetel van de
spotters, maar die zijn vreugde
vindt in de wet van de HEERE
en Zijn wet dag en nacht
overdenkt.

Psalm 119:105 BK
Uw woord is een stralend licht,
dat mij de weg door het leven
wijst.

Micha 6:8 BK
De HERE heeft u laten weten
wat goed is en wat Hij van u
verwacht. Hij wil niet anders
dan dat u eerlijk en
rechtvaardig bent en uw best
doet liefde te bewijzen en als
een nederig mens leeft met uw
God.

Mattheus 5:44 StV
Maar Ik zeg u: Hebt uw
vijanden lief; zegent ze, die u
vervloeken; doet wel
dengenen, die u haten; en bidt
voor degenen, die u geweld
doen, en die u vervolgen.

2 Korinthe 3:3 BK
Men kan zien dat u een brief van
Christus bent, die door ons
geschreven is; niet een brief met
pen en inkt geschreven of in
steen gebeiteld, maar een brief
die door de Heilige Geest
in harten van mensen gegrift is.
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Mattheus 3:11 BK

Mattheus 28:18-20 BK

Handelingen 8:36-37 BK

Romeinen 6:3-5 BK

Colossenzen 2:12 BK

Jezus zei: "Ik heb alle macht in
hemel en op aarde gekregen. Ga
er daarom op uit om alle volken
tot mijn discipelen te maken.
Doop hen in de naam van de
Vader en van de Zoon en van de
Heilige Geest. Leer hen altijd te
doen wat Ik u heb gezegd. En
vergeet dit niet: Ik ben altijd bij
u, tot het einde van de tijd."

"Kijk," zei de Ethiopiër, "daar is
water. Wat is erop tegen mij te
dopen?" Filippus antwoordde:
"Als u met uw hele hart in Jezus
gelooft, is er niets op tegen." Hij
zei daarop: "Ik geloof dat Jezus
Christus de Zoon van God is."

Weet u niet dat ieder die in
Christus Jezus gedoopt is, met
Hem één is geworden in Zijn
dood? Die doop in Hem was
onze begrafenis. En zoals
Christus weer levend is gemaakt
door de heerlijke macht van de
Vader, zo mogen wij nu ook een
heel nieuw leven leiden. Wij zijn
dus één geworden met Hem,
één in dood en leven.
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Ik doop met water als teken
van de bekering. Straks komt
er Iemand, die veel
belangrijker is dan ik. Ik ben
het niet eens waard Zijn slaaf
te zijn. Hij zal u dopen met de
Heilige Geest en met vuur.

U bent in de doop met Christus
begraven. Maar door het
geloof in de macht van God,
Die ook Hem heeft opgewekt
uit de dood, bent u nu met
Hem opgestaan en hebt u
nieuw leven ontvangen.

Jozua 1:8 BK

Psalm 37:3-5 BK

Filippenzen 3:14 BK

Hebreeën 12:1-2 GNB

Openbaring 7:9-10

Stel heel uw vertrouwen op de
HERE en doe wat Hij goed vindt.
Woon rustig in uw woonplaats
en zorg dat u in alles trouw bent.
Verheug u in de HERE; dan zal
Hij erop toezien dat u alles krijgt
wat u nodig hebt en waarnaar u
verlangt. Vertel alles wat u
bezighoudt aan de HERE en
vertrouw Hem.

… maar één ding weet ik zeker
(en daarbij vergeet ik wat achter
me ligt en strek ik mij uit naar
wat voor mij ligt) ik snel recht op
mijn doel af; ik wil de prijs
behalen die, nu God mij door
Christus Jezus geroepen heeft,
in de hemel voor mij klaarligt.

Te midden van zo’n grote kring
van geloofsgetuigen moeten we
dan ook elke zondelast, die ons
zo gemakkelijk hindert, afleggen
en met volharding de renbaan
aflopen die voor ons ligt. Laten
we het oog gericht houden op
Jezus, die ons op de weg van het
geloof is voorgegaan en ons naar
de volmaaktheid brengt.

Daarna zag ik een ontelbare
menigte mensen. Zij kwamen uit
alle rassen, volken, stammen en
taalgroepen. Zij stonden voor de
troon en voor het Lam, met
witte kleren aan en palmtakken
in de hand. Zij riepen: "Onze
redding komt van onze God, Die
op de troon zit en van het Lam!"
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Psalm 91:4-5 BK

Psalm 143:8 BK

Jesaja 41:10 BK

Romeinen 8:38-39 HSV

Mattheus 11:28-30

Laat mij ‘s morgens vroeg al Uw
goedheid en liefde ervaren.
Ik vertrouw U volkomen.
Laat mij weten welke weg ik
moet inslaan.
Alles in mij richt zich op U.

Wees niet bang, want Ik ben met
u. Kijk niet angstig om u heen,
want Ik ben uw God. Ik zal u
kracht geven en u helpen; Ik zal
u overeind houden met mijn
heilrijke rechterhand.

Want ik ben ervan overtuigd dat
noch dood, noch leven, noch
engelen, noch overheden, noch
krachten, noch tegenwoordige,
noch toekomstige dingen, noch
hoogte, noch diepte, noch enig
ander schepsel ons zal kunnen
scheiden van de liefde van God
in Christus Jezus, onze Heere.

Kom naar Mij toe, allen die
vermoeid en belast bent, en Ik
zal u rust geven. Neem Mijn juk
op u, en leer van Mij dat Ik
zachtmoedig ben en nederig van
hart; en u zult rust vinden voor
uw ziel; want Mijn juk is zacht
en Mijn last is licht.
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Dat wetboek van Mozes moet
je onophoudelijk overdenken,
bestudeer het dag en nacht.
Laat je leiden door alles wat
erin geschreven staat, want
dan zal het je voorspoedig
gaan, je zult je doel bereiken.

Onder Zijn vleugels vindt u
bescherming en een
toevluchtsoord. Zijn trouw is
uw schild en weert de
aanvallen van de tegenstander.
U hoeft niet te vrezen voor de
angsten van de nacht, noch
voor de scherpe aanvallen die
u overdag trachten te
bereiken.

Jesaja 9:5 BK

Johannes 1:1-4 BK

Hebreeën 1:10 BK

2 Petrus 1:1 BK

Openbaring 22:12-13 BK

Want een Kind is ons geboren,
een Zoon werd ons gegeven en
de heerschappij zal op Zijn
schouders rusten. Dit zullen Zijn
koninklijke titels zijn:
Wonderbare Raadgever,
Machtige God, Vader der
eeuwen, Vorst van de vrede.

In het allereerste begin was
Christus er al.
Hij was bij God en was Zèlf God.
Alles ontstond door Zijn Woord.
Zonder Hem is niets ontstaan; al
het bestaande heeft Hij
gemaakt. In Hem is eeuwig leven
en dat leven is het licht voor de
mensen.

Hij wordt ook ‘Here’ genoemd,
als er staat: "Here, in het begin
hebt U de aarde gemaakt; en de
hemel is het werk van Uw
handen.

Van: Petrus, een dienaar en
apostel van Jezus Christus. Aan:
Allen, die een even heerlijk
geloof hebben als wij. Dat geloof
hebben wij gekregen door de
rechtvaardigheid van
onze God en Redder,
Jezus Christus.

"Ja," zegt Jezus, "Ik kom gauw
met mijn beloning. Ik geef ieder
wat hij verdient.
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Numeri 6:24-27 BK

Efeze 2:4-5 BK

Psalm 103:8-9 BK

Romeinen 3:23-24 BK

2 Kronieken 30:9b BK

De HERE geve u Zijn zegen en
bescherming; de HERE geve u
Zijn nabijheid en inzicht; de
HERE geve u Zijn genade; laat de
HERE Zijn oog op u gericht
houden en u vrede geven.
Zo zullen zij mijn naam op de
Israëlieten leggen en Ik Zelf zal
hen zegenen."

Maar Gods liefde voor ons is zo
groot dat Hij ons volledig gratie
heeft verleend, zelfs al waren
wij door onze misdaden dood
voor Hem. Hij heeft ons samen
met Christus levend gemaakt!
Wat een genade! Dat u gered
bent, is enkel en alleen genade
van God.

De HERE is vol medelijden,
vergeving en genade. Hij heeft
geduld en Zijn goedheid en
trouw zijn overvloedig. Hij blijft
niet altijd toornig op ons. Eens
komt daar een einde aan.

Alle mensen hebben gezondigd
en missen daardoor Gods
nabijheid. Maar God is zo goed
en vergevend hen weer aan te
nemen (genadig: zonder dat het
hun iets kost en zonder dat zij
het hebben verdiend) omdat
Jezus Christus hen uit de greep
van de zonde heeft bevrijd.

…de HERE, uw God, is goed en
genadig en Hij zal u niet de rug
blijven toekeren als u naar Hem
terugkeert.
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Ik ben de Alfa en de Omega, de
eerste en de laatste, het begin
en het einde."

Genesis 1:26-27

Psalm 139:13-14

Romeinen 1:20

Hebreeën 11:3 BK

Openbaring 21: 1-2 HSV

Toen zei God: "Laat Ons mensen
maken die op Ons lijken en
kunnen heersen over alle dieren
op aarde, in de zeeën en in de
lucht."

U hebt mij immers in de buik van
mijn moeder gemaakt? Mijn
hele lichaam werd door U
geweven. Ik prijs U, omdat U mij
zo prachtig hebt gemaakt. Alles
wat U doet, is wonderbaarlijk.
Alles in mij getuigt daarvan.

God is wel onzichtbaar, maar
Zijn werk (alles wat Hij heeft
geschapen) bewijst Zijn eeuwige
kracht. Want sinds het ontstaan
van de wereld is Zijn bestaan
duidelijk te herkennen uit wat
Hij gemaakt heeft. Daarom
hebben de mensen geen enkele
verontschuldiging.

Door het geloof weten wij dat
het heelal door een woord van
God gemaakt is; dat het
zichtbare uit het onzichtbare is
voortgekomen.

En ik zag een nieuwe hemel en
een nieuwe aarde, want de
eerste hemel en de eerste aarde
waren voorbijgegaan. En de zee
was er niet meer. En ik,
Johannes, zag de heilige stad,
het nieuwe Jeruzalem,
neerdalen van God uit de hemel,
gereedgemaakt als een bruid die
voor haar man sierlijk gemaakt
is.

SCHEPPING

SCHEPPING

SCHEPPING

SCHEPPING

SCHEPPING

Genesis 1:26-27
Psalm 139:13-14
Romeinen 1:20
Hebreeën 11:3
Openbaring 21:1-2

Genesis 1:26-27
Psalm 139:13-14
Romeinen 1:20
Hebreeën 11:3
Openbaring 21:1-2

Genesis 1:26-27
Psalm 139:13-14
Romeinen 1:20
Hebreeën 11:3
Openbaring 21:1-2

Genesis 1:26-27
Psalm 139:13-14
Romeinen 1:20
Hebreeën 11:3
Openbaring 21:1-2

Genesis 1:26-27
Psalm 139:13-14
Romeinen 1:20
Hebreeën 11:3
Openbaring 21:1-2

Deuteronomium 4:6 BK

Psalmen 111:10 BK

Jeremia 8:8-9 BK

1 Korinthe 1:25 BK

Romeinen 11:33-34

Als u de wetten van God naleeft,
zult u de naam krijgen een wijs
en intelligent volk te zijn.
Als de omringende volken van
deze wetten horen, zullen zij
uitroepen: ‘Geen ander volk is
zo wijs en verstandig als Israël!’

Het diepe ontzag voor de HERE
is de eerste voorwaarde om
ware wijsheid te verkrijgen.
Ieder die ontzag voor de HERE
heeft, krijgt van Hem verstand
en inzicht. De eer van de HERE
wordt voor eeuwig hoog
gehouden.

Hoe kunt u zeggen dat u wijs
bent omdat u de wet van de
HERE hebt, als uw leraren die
hebben verdraaid tot iets wat Ik
nooit heb gezegd? Deze wijze
leraren van u zullen voor schut
worden gezet vanwege deze
zonde, diep bedroefd zullen zij
zijn en gevangen in hun eigen
valstrik. Zij hebben het woord
van de HERE veracht, hoe
kunnen zij dan wijs zijn?

Want het ‘dwaze’ van God is
wijzer dan wat mensen kunnen
bedenken; en het ‘zwakke’ van
God heeft meer kracht dan de
mensen.

Wat is God groot! Zijn rijkdom,
wijsheid en kennis zijn
onmeetbaar. Geen mens weet
hoe Hij Zijn beslissingen neemt.
Het is onmogelijk Zijn wegen na
te gaan. Wie kan vertellen wat
er in de gedachten van de Here
omgaat? Wie zou Hem ooit raad
kunnen geven?
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God schiep daarop de mens als
Zijn evenbeeld. Als man en
vrouw schiep Hij hen.

Spreuken 3:7-9 BK

Mattheus 6:19-21 HSV

Mattheus 25:21 NBV

1 Timotheüs 6:8-9 GNB

Hebreeën 13: 5-6 BK

Ga niet op je eigen oordeel af,
maar koester ontzag voor de
HERE en ga het verkeerde uit de
weg. Dat werkt als een medicijn
voor je lichaam en dringt diep in
de botten door. Vereer de HERE
met wat je bezit en geef Hem
Zijn deel van je inkomsten.

Verzamel geen schatten voor u
op de aarde, waar mot en roest
ze verderven, en waar dieven
inbreken en stelen; maar
verzamel schatten voor u in de
hemel, waar geen mot of roest
ze verderft, en waar dieven niet
inbreken of stelen; want waar
uw schat is, daar zal ook uw hart
zijn.

Zijn heer zei tegen hem:
“Voortreffelijk, je bent een
goede en betrouwbare dienaar.
Omdat je betrouwbaar bent
gebleken in het beheer van een
klein bedrag, zal ik je over veel
meer aanstellen. Wees welkom
bij het feestmaal van je heer.”

Wie rijk wil worden, komt in
verleiding en raakt verstrikt in
veel dwaze en schadelijke
verlangens, die een mens in
verderf en ondergang storten.
Want geldzucht is de wortel van
alle kwaad. Door achter geld aan
te jagen zijn sommigen van het
geloof afgedwaald en hebben
zichzelf allerlei leed berokkend.

Laat u niet door het geld in
beslag nemen. Wees tevreden
met wat u hebt, want God heeft
gezegd:
"Ik zal altijd voor u zorgen; Ik zal
u nooit in de steek laten."
Daarom kunnen wij goede moed
hebben en zeggen: "De Here
helpt mij; daarom hoef ik niet
bang te zijn voor wat een mens
mij kan aandoen.”
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Daniel 3:17-18 BK
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Maar als u de HERE niet wilt
gehoorzamen, besluit dan
vandaag nog wie u wel wilt
gehoorzamen. Zullen dat de
goden van uw voorouders aan
de overzijde van de Eufraat zijn
of de goden van de Amorieten in
dit land? Maar ik en mijn gezin,
wij zullen de HERE dienen."

Daniël nu nam zich in zijn hart
voor zich niet te besmetten met
de gerechten van de koning of
met de wijn die hij dronk.
Daarom verzocht hij het hoofd
van de hovelingen of hij zich niet
zou hoeven te verontreinigen.
God gaf Daniël genade en
barmhartigheid bij het hoofd
van de hovelingen.

Onze God, Die wij vereren,
is in staat ons te redden uit de
brandende oven en uit uw
macht, majesteit.
Maar ook als Hij dat niet doet,
kunt u er zeker van zijn dat wij
uw goden niet zullen vereren en
uw gouden beeld niet zullen
aanbidden!"

Ga door de smalle poort het
Koninkrijk van de hemelen
binnen. De weg naar de
vernietiging is breed en komt uit
bij een wijde poort. En wat gaan
daar veel mensen door! Maar de
poort naar het leven is nauw. En
de weg erheen smal. Weinig
mensen vinden hem.

… Dat zijn de mensen die de
grote verdrukking hebben
doorstaan. Zij hebben hun
kleren wit gewassen in het bloed
van het Lam.
Daarom staan zij voor de troon
van God en dienen zij Hem dag
en nacht in Zijn tempel. Hij, Die
op de troon zit, zal hen
beschermen.
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Vertel alles wat u bezighoudt
aan de HERE en vertrouw Hem.
Hij zal in alles voor u zorgen.

Roep Mij aan in de dag van
benauwdheid; Ik zal u eruit
helpen en u zult Mij eren.

Maak u geen zorgen, maar laat
aan God in al uw bidden en
smeken dankbaar weten wat uw
wensen zijn.
En God zal met zijn vrede die alle
begrip te boven gaat, waken
over uw hart en uw gedachten,
in Christus Jezus.

Wij weten dat Hij naar ons
luistert als wij Hem iets vragen
wat met Zijn wil overeenstemt.
En als wij weten dat Hij naar ons
luistert, mogen wij er ook zeker
van zijn dat Hij ons geeft wat wij
Hem vragen.

Toen Hij dat deed, vielen de vier
levende wezens en de 24
ouderlingen voor Hem neer. Zij
hadden allemaal een harp en
een schaal vol heerlijk
reukwerk: Dat zijn de gebeden
van de gelovigen.
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Maar de HERE zei tegen hem:
"Beoordeel een man niet op zijn
uiterlijk of zijn lengte, want dit
is niet de man die Ik bedoel. Ik
beslis op andere gronden dan u!
De mensen beoordelen iemand
naar zijn uiterlijk, maar Ik kijk
naar zijn gedachten en hoe hij
innerlijk is."

Maak u geen zorgen over eten,
drinken en kleren. Uw leven is
belangrijker dan het voedsel! En
uw lichaam is belangrijker dan
kleding! … . Uw hemelse Vader
weet heel goed wat u allemaal
nodig hebt. Geef God en Zijn
Koninkrijk de hoogste plaats in
uw leven. Hij zal dan in alles
voor u zorgen.

Omkleed u, omdat God u heeft
uitgekozen en zoveel van u
houdt, zelf ook met innerlijk
medeleven, goedheid,
nederigheid, zachtaardigheid en
geduld. Verdraag en vergeef
elkaar als iemand iets tegen u
heeft. Volg hierin het voorbeeld
van Christus, Die u zonder meer
vergeven heeft.

En de vrouwen moeten
bescheiden zijn, nuchter en
netjes in hun kleding en gedrag.
Gelovige vrouwen moeten
opvallen door hun
vriendelijkheid en goedheid,
niet door kapsels, dure sieraden
of sjieke kleren.

U moet het niet zoeken in uw
uiterlijke verzorging: uw kapsel,
uw gouden sieraden, uw
modieuze kleren, maar in de
innerlijke schoonheid die
onvergankelijk is: een zacht en
kalm gemoed. Dat is in de ogen
van God een kostbaar sieraad.
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