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2 Hebr 4:12 Want het woord van God is vol van kracht en leven. Het is scherper dan  het 
scherpste zwaard; het dringt in één keer door tot onze diepste  gedachten 
en verlangens en snijdt alle delen los; het laat zien wie en  wat wij werkelijk 
zijn. 

3 Mat 5:19 Wie tegen de mensen zegt dat het niet zo nauw luistert (en zelfs maar  het 
kleinste gebod afschaft) zal de kleinste zijn in het Koninkrijk van  de 
hemelen. Maar wie zich aan Gods wetten houdt (en anderen leert dat  ook 
te doen) zal groot zijn in dat Koninkrijk. 

4 1 Thess 2:13 Hiervoor zullen wij God altijd blijven danken: Toen u van ons het woord  van 
God hoorde, was dat voor u geen nieuws van mensen, maar van God. U  
hebt het aangenomen voor wat het was: Een boodschap van God. En die  
boodschap heeft een geweldige invloed op u die erin gelooft. 

5 2 Tim 3:16 Al de Boeken zijn door inspiratie van God geschreven en zijn nuttig om  ons 
de waarheid te leren en ons te wijzen op wat er aan ons leven en  geloof nog 
mankeert; ze zetten ons leven op orde en helpen ons in te  zien wat juist en 
goed is. 

6 Luk 11:28 HSV Veeleer zijn zij zalig die het Woord van God horen en het bewaren. 

7 Ps 119:89 HERE, Uw woord blijft eeuwig bestaan tot in de hemelen toe. 

2 2 1 Gen 1:1 In het begin heeft God de hemelen en de aarde gemaakt. 

2 Hd 12:7 Ineens was er een licht in de cel. Er stond een engel van God en hij  stootte 
Petrus in de zij. "Sta op, Petrus," zei hij. "Maak voort!" Op  hetzelfde 
ogenblik vielen de kettingen van zijn polsen. 

3 3 Ps 33:6-9 De hemelen werden door het woord van de HERE gemaakt; alles wat er in  
is, ontstond door Zijn adem. Hij brengt het water in de zeeën bijeen en slaat 
al het water op in Zijn  schatkamers. Laat de hele aarde ontzag hebben voor 
de HERE; alle bewoners van de aarde  moeten met eerbied voor Hem 
buigen. Want God sprak en toen was het er. Op Zijn gebod stond alles er. 

4 Ps 74:16-17 De dag is van U en ook de nacht is Uw bezit. U hebt het licht en de zon  
geschapen. U hebt de grenzen van land en water vastgesteld. Zomer en 
winter hebt U  gemaakt.  

5 Jes 45:18  Want zo zegt de HERE, Die de hemelen heeft geschapen; Hij is God, Die de  
aarde heeft gevormd en toebereid (Hij heeft haar niet als een woestheid  (B) 
geschapen), opdat zij bewoond zou zijn: Ik ben de HERE en er bestaat  geen 
andere God! 

6 Gen 2:7 Toen vormde de HERE God het lichaam van de mens uit stof van de aarde en 
blies hem de levensadem in. Zo werd de mens een levend wezen. 

7 Ps 8:4-6 Als ik ‘s nachts omhoog kijk naar de hemel en het werk van Uw handen  zie 
(de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt) dan kan ik maar niet 
begrijpen dat U zich bekommert om een klein en nietig mens. Dat U 
werkelijk aandacht voor hem hebt! En U hebt hem een plaats vlak onder 
Uzelf gegeven. U gaf hem een  kroon van glorie en eer. 

3 4 1 Jer 29:11 Want Ik weet welke plannen Ik voor u heb, zegt de HERE. Met deze plannen 
heb Ik voor u het goede op het oog en niet het kwade. Ik wil u weer een 
toekomst en nieuwe hoop geven. 

2 2 Kor 11:14-15 Maar denk nu niet dat het mij verbaast. Satan zelf kan zich voordoen als een 
engel van het licht. 

3 1 Pet 5:8 Maar ondanks dat moet u de situatie goed inzien en op uw hoede zijn voor  
de grote tegenstander, de duivel. Hij gaat rond als een brullende leeuw,  op 
zoek naar een prooi om te verslinden. 

4 Gen 3:6 De vrouw liet zich ompraten. Zij keek naar de boom en zag dat de vrucht  
eetbaar was en er prachtig uitzag. Die vrucht kon haar verstandig maken!  Ze 
plukte wat vruchten en at ervan. Zij gaf ook haar man van de vruchten  en hij 
at er ook van. 



5 Gen 3:17,19 HSV En tegen Adam zei Hij: Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw 
en van die boom gegeten hebt waarvan Ik u gebood: U mag daarvan niet 
eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt; met zwoegen zult u daarvan 
eten, al de dagen van uw leven … 
In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem 
terugkeert, omdat u daaruit genomen bent; want stof bent u en u zult tot 
stof terugkeren. 

6 Gen 3:23 Daarom zond de HEERE God hem weg uit de hof van Eden, om de 
aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen was. 

7 Rom 5:12 Samengevat is het zo: Door de schuld van één mens, Adam, is de zonde in  
de wereld gekomen en de dood is het logische gevolg van de zonde. De  
dood breidde zich uit naar alle mensen, want zij zondigden allemaal. 

4 5 1 Ps 97:11 Gods volgelingen mogen in het licht leven en Hij geeft vreugde in het  hart 
van allen die Hem oprecht volgen. 

2 Gen 4:6-7 "Waarom ben je boos?" vroeg de HERE hem. "Waarom trek je zo’n kwaad 
gezicht? Je zou vrolijk kunnen kijken als je maar doet wat goed is. Maar als je  
weigert te gehoorzamen, moet je oppassen. Want de zonde ligt op de loer, 
klaar om je leven te vernietigen. Als je wilt, kun je hem echter overwinnen." 

3 Gen 4:3-4 Na verloop van tijd brachten Kaïn en Abel beiden een offer aan de  HERE. 
Kaïn een deel van zijn oogst, maar Abel bracht van het beste van  zijn kudde, 
ook het vet. De HERE accepteerde het offer van Abel, maar dat van Kaïn 
niet. 

4 Opb 21:4-5 Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen en er zal geen dood meer zijn.  Van 
verdriet, rouw en pijn zal geen sprake meer zijn. Dat hoorde allemaal  bij de 
oude wereld en die is voorgoed voorbij." Hij Die op de troon zat, zei: "Ik 
maak alles nieuw." En Hij zei tegen mij: "Schrijf het allemaal op, want wat Ik 
zeg, is waar en betrouwbaar. 

5 Rom 1:18-25 Vanuit de hemel straft God alle slechte, zondige mensen, die de waarheid  
niet willen accepteren. Want die mensen kunnen heel goed weten dat God 
er is. Hij heeft het hun  Zelf bekendgemaakt. 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. 
Hoewel de mensen in staat waren God te kennen, wilden zij Hem niet de  
eer geven die Hem toekomt en Hem niet eens danken voor alles wat Hij  
heeft gedaan. Zij hielden zich met allerlei ideeën bezig. In hun verdwazing  
raakten zij het spoor bijster. Hoewel zij dachten dat ze alles wisten, waren zij 
in werkelijkheid dom. In plaats van de eeuwige God te eren, maakten zij 
afgodsbeelden van  sterfelijke mensen, vogels, zoogdieren en reptielen. 
Daarom liet God hen een speelbal worden van hun eigen onreine begeerten,  
zodat hun lichamen misbruikt en onteerd werden. Zij ruilden Gods waarheid 
in voor de leugen. Zij vereerden de dingen die  God gemaakt heeft in plaats 
van God Zelf. Hij is toch de Maker! Hem komt  alle eer toe, voor altijd en 
eeuwig. 

6 Gen 7:1 De dag brak aan waarop de HERE tegen Noach zei: "Ga met uw familie aan  
boord van de ark, want u bent de enige rechtvaardige tussen al die  anderen, 
die de aarde bewonen. 

7 Gen 11:8-9 Op die manier verspreidde God de mensen over de hele aarde en zij stopten  
met de bouw van de stad. Daarom werd die stad Babel (Verwarring) 
genoemd. Dat was de plaats, waar  de HERE verwarring onder de mensen 
stichtte door hun verschillende talen te geven en over de hele aarde te 
verspreiden. 

5 6 1 Heb 11:8 Abraham vertrouwde op God. Toen God hem zei dat hij zijn vaderland moest 
verlaten en naar een land moest gaan dat God hem zou geven, 
gehoorzaamde hij. Maar hij wist niet eens waar hij naar toeging. 



2 Heb 11:10 Abraham vertrouwde erop dat God hem zou brengen in de stad met de 
vaste  fundering, waarvan God Zelf de architect en bouwer is. 

3 Heb 11:1 Wat is geloof? Het is de absolute zekerheid dat onze hoop ook werkelijkheid  
wordt en het is het bewijs van dingen die wij niet kunnen zien. 

4 Gen 22:16-18 "Ik, de HERE, heb Mijzelf gezworen dat Ik u en uw nageslacht rijk  zal 
zegenen, omdat u Mij hebt gehoorzaamd en Mij zelfs uw enige zoon  wilde 
geven. Uw nakomelingen zullen net zo talrijk zijn als de sterren  aan de 
hemel en het zand langs de zee. Zij zullen hun vijanden overwinnen en een 
zegen zijn voor alle volken  van de wereld en dat alles, omdat u Mij hebt 
gehoorzaamd." 

5 Heb 11:18 Omdat Abraham op God vertrouwde, heeft hij (toen God hem op de proef 
stelde) zijn zoon Isaäk op het altaar gelegd om hem te offeren. Hij was  
bereid zijn enige zoon aan God te offeren, hoewel God hem had beloofd: 
"Door Isaäk zult u veel nakomelingen krijgen."  Hij rekende erop dat God 
Isaäk ook weer levend zou kunnen maken.  

6 Gen 22:16-17 "Ik, de HERE, heb Mijzelf gezworen dat Ik u en uw nageslacht rijk  zal 
zegenen, omdat u Mij hebt gehoorzaamd en Mij zelfs uw enige zoon  wilde 
geven. Uw nakomelingen zullen net zo talrijk zijn als de sterren  aan de 
hemel en het zand langs de zee.  

7 Matt 22:32 ‘Ik ben de God van Abraham, de God van Isaäk en de God van Jakob!’ 
Daaruit  blijkt dat Hij niet een God van doden is, maar van levenden. 

6 7 1 Gen 28:13-14 Bovenaan de ladder stond de HERE. "Ik ben de HERE," zei Hij, "de God van  
Abraham en van uw vader Isaäk. De grond waarop u ligt, is van u! Ik zal  hem 
u en uw nakomelingen geven. Want uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof. 
Zij zullen het land  bewonen van oost naar west en van zuid naar noord. Alle 
volken op aarde  zullen via u en uw nageslacht worden gezegend. 

2 Ex 7:5 De Egyptenaren zullen er achter komen dat Ik de HERE ben wanneer Ik mijn  
macht toon en hen dwing mijn volk te laten gaan."  

3 Ex 12:13 Het bloed aan de deurposten zal voor Mij het teken zijn dat daar Israëlieten  
zijn. Als Ik het bloed zie, sla Ik dát huis over. Uw eerstgeborenen zullen niet 
het slachtoffer worden van de straf die Ik Egypte ga opleggen. 

8 4 Ex 16:4 Toen zei de HERE tegen Mozes: "Luister, Ik zal voor hen brood uit de  hemel 
laten regenen. Iedereen mag elke dag net zoveel eten verzamelen  als hij die 
dag nodig heeft. Ik zal hen daarmee op de proef stellen om  te zien of zij 
mijn opdrachten uitvoeren. 

5 Ex 19:10-11 Ga nu naar beneden en maak het volk klaar voor mijn bezoek. Heilig hen  
vandaag en morgen en laten ze hun kleren wassen. Overmorgen daal Ik neer 
op de berg Sinaï en het hele volk zal er getuige  van zijn. 

6 Rom 8:7 Onze eigen zin gaat recht in tegen de wil van God. Hij onderwerpt zich  niet 
aan Gods wet en kan dat ook niet. 

7 Ex 19:20 Toen daalde de HERE neer op de berg. Hij riep Mozes naar de top van de  
berg en Mozes klom omhoog. 

7 9 1 Ex 25:22 Daar zal Ik u ontmoeten en vanaf het verzoendeksel tussen de engelen zal Ik 
met u spreken en in de ark zullen de wetten van het verbond liggen.  Daar 
zal Ik u mijn opdrachten voor het volk Israël geven. 

2 Ex 29:44-45 Ja, Ik zal de tabernakel, het altaar en Aäron en zijn zonen, mijn priesters,  
heiligen. Ik zal temidden van de Israëlieten wonen en hun God zijn. 

3 Heb 9:22 Wij mogen wel zeggen dat onder het oude verbond vrijwel alles door bloed  
gereinigd werd. Als er geen bloed vloeit, worden de zonden niet vergeven. 

4 Ex 20:22 Toen zei de HERE tegen Mozes: "Dit moet u aan de Israëlieten doorgeven:  
‘U hebt gezien dat Ik vanuit de hemel heb gesproken. U mag naast Mij  geen 
andere goden aanbidden. 

5 2 Sam 7:12-16 Want wanneer u sterft, zal Ik één van uw eigen zonen op uw troon zetten  
en Ik zal zijn koninkrijk sterk maken. Hij is degene die een tempel voor Mij 
zal bouwen. Het zal een huis zijn,  waaraan Ik mijn naam verbind. En zijn 
koninkrijk zal Ik tot in eeuwigheid  laten voortduren. Ik zal zijn vader zijn en 



hij zal mijn zoon zijn. Als hij zondigt, zal  Ik andere volken gebruiken om hem 
te straffen, maar Ik zal mijn liefde en vriendschap niet van hem terugtrekken 
zoals  Ik dat bij uw voorganger Saul deed. Uw familie zal voor eeuwig dit 
koninkrijk regeren. Uw troon zal niet  wankelen." 

6 1 Kon 22:18-19 Zich naar Josafat kerend, zei Achab klagend: "Heb ik u niet gezegd dat het zo 
zou gaan? Hij brengt me nooit eens goed nieuws. Het is altijd slecht." Micha 
sprak opnieuw en zei: "Luister naar wat de HERE verder nog te zeggen  
heeft. Ik zag de HERE op een troon zitten en de hemelse legers stonden om 
Hem heen. 

7 Rom 3:12 Alle mensen hebben zich van God afgekeerd; zij zijn met elkaar de verkeerde  
weg opgegaan! Niemand doet wat goed is, zelfs niet één. 

8 10 1 Jes 7:14 Goed dan, de Here zal Zelf een teken vaststellen: Een maagd zal een kind  
krijgen! en zij zal het kind Immanuël noemen (dit betekent ‘God is met ons’). 

2 Mat 1:19-20 Jozef wilde de verloving verbreken. Maar omdat hij een goed man was,  
besloot hij het in stilte te doen om haar de schande te besparen. Terwijl hij 
hierover lag na te denken, kreeg hij een droom en zag een  engel van God 
naast zich staan. "Jozef, zoon van David," zei de engel,  "u kunt gerust met 
Maria trouwen.” 

3 Luk 2:11 Vandaag is in Bethlehem de Redder geboren: Christus, de Here. 

4 Luk 2:40 Daar groeide het kind op tot een flinke, sterke jongen. Hij bleek een  
bijzondere wijsheid te hebben. De genade van God was op Hem. 

5 Luk 2:52 Hoe ouder Jezus werd, hoe meer wijsheid Hij kreeg. Hij stond in de gunst  bij 
God en de mensen.  

6 Joh 1:29-30 De volgende morgen zag hij Jezus aankomen. "Kijk," riep hij. "Het offerlam  
van God! Hij neemt de schuld van de wereld op Zich. Hem bedoelde ik toen 
ik zei: ‘Na mij komt Iemand Die er eerder was dan  ik. Want Hij was er al 
voordat ik geboren werd.’ 

7 1 Kor 13:12 Nu hebben wij nog geen heldere kijk op Christus, maar later zullen wij oog in 
oog met Hem staan. Ik ken Hem nu nog niet volkomen, maar dan zal ik Hem 
volledig kennen, zoals Hij mij door en door kent. 

9 11 1 Mat 4:4, 8-10 "Nee," antwoordde Jezus, "want in de Boeken staat dat eten niet het  
belangrijkste is, maar dat echt leven bestaat uit het gehoorzamen van  elk 
gebod van God."… 
De duivel gaf het niet op en nam Hem mee naar een heel hoge berg. Hij  liet 
Hem alle landen van de wereld zien, met al hun pracht en praal. "Dat zal ik U 
allemaal geven," zei hij, "als U voor mij neerknielt en  mij eert." "Ga weg, 
satan," zei Jezus. "Er staat immers in de Boeken: ‘Geef niemand  anders eer 
dan de Here, uw God. Doe alleen wat Hij zegt." 

2 Joh 21:24-25 Ik, Johannes, heb dit geschreven. Alles wat ik verteld heb, is waar. Jezus 
heeft trouwens nog veel meer gedaan. Maar als dat allemaal opgeschreven  
werd, zou de wereld misschien wel te klein zijn voor al die boeken. 

3 Joh 3:18 Wie zijn vertrouwen op Jezus stelt, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet  
gelooft, is al veroordeeld omdat hij geen vertrouwen heeft gehad in de  
naam van Gods enige Zoon. 

4 Joh 8:12 Jezus richtte Zich weer tot de mensen en zei: "Ik ben het licht van de  
wereld. Wie Mij volgt, zal nooit in het donker rondtasten, maar leven  in het 
licht."  

5 Mk 3:2-6 De Farizeeërs hielden Hem goed in het oog. Zij wachtten tot Hij de man  zou 
genezen. Dan zouden ze een aanklacht tegen Hem kunnen indienen. jezus 
riep de man naar voren. "Mag men op de sabbat iemand helpen?"  vroeg Hij 
aan de Farizeeërs. "Of moet je hem in de kou laten staan? Is  het een dag om 
mensen te redden of een dag om te doden?" Zij zeiden niets. Jezus keek 
boos om Zich heen. Wat een harde kerels waren dit! Het deed Hem pijn dat 
zij zo onverschillig waren voor de ellende van andere mensen. Tegen de 
ongelukkige man zei Hij: "Steek uw  hand uit." De man deed het en zijn hand 
werd op slag weer gezond! De Farizeeërs liepen meteen de synagoge uit en 



gingen naar de leden van  de partij van Herodes om met hen te overleggen 
hoe zij Jezus uit de weg  konden ruimen. 

6 Joh 6:35 Jezus antwoordde: "Ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij Mij komt,  zal 
nooit meer honger krijgen. Wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst krijgen. 

7 Joh 6:38-39 Ik ben niet uit de hemel gekomen om mijn eigen wil te doen, maar de wil  
van God Die Mij gestuurd heeft. God wil niet dat Ik één van deze mensen, 
die Hij aan Mij gegeven heeft,  verlies, maar dat Ik ze op de laatste dag uit de 
dood terughaal.  

10 12 1 dailyverses.net/nl Bijbeltekst van de dag 

2 Joh 10:9-11 Ik ben de deur en wie door Mij binnenkomt, zal veilig zijn. Hij zal in  en uit 
kunnen gaan en voedsel vinden. De dief komt alleen om te stelen, te doden 
en uit te roeien. Ik ben  gekomen om mijn schapen leven in overvloed te 
geven. Ik ben de goede herder. De goede herder geeft Zijn leven voor zijn 
schapen. 

3 Joh 11:26 Wie leeft en in Mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat?" 

4 Rom 8:1-2 Het is duidelijk dat mensen die van Christus Jezus zijn, niet veroordeeld  
zullen worden. Doordat u met Christus Jezus verbonden bent, geldt voor u 
de nieuwe wet:  De wet van de Geest, de wet van het leven. U bent 
losgemaakt uit de  wurgende greep van de zonde en bevrijd uit de macht 
van de dood. 

5 Mk 10:43-45 Maar onder jullie moet het anders gaan. Wie groot wil zijn, moet jullie  
dienaar worden. En wie de voornaamste wil zijn, moet ieders slaaf worden. 
Want zelfs Ik, de Mensenzoon, ben niet gekomen om Mij te laten dienen.  
Nee, Ik ben gekomen om te dienen en mijn leven te geven als losgeld voor  
velen." 

6 1 Tim 6:10 Want de liefde voor het geld is de eerste stap naar allerlei andere  zonden. 
Sommige mensen hebben zich daarvoor zelfs van God afgewend en  zich 
veel ellende op de hals gehaald. 

7 Mk 14:24 "Dit is mijn bloed, dat voor vele mensen zal vloeien," zei Hij. "Het  bezegelt 
het nieuwe verbond tussen God en de mens. 

11 13 1 Mat 26:53-54 Besef je niet dat Ik mijn Vader zou kunnen vragen duizenden engelen te  
sturen om ons te verdedigen? En Hij zou ze sturen. Maar hoe kan dan in 
vervulling gaan wat over deze dingen is geschreven?" 

2 Jes 53:7 Hij werd in een hoek gedreven en mishandeld, maar zei geen woord. Hij  
werd als een lam naar de slachtbank geleid; zoals een schaap onder het  
scheren geen geluid maakt, stond ook Hij zwijgend voor degenen die Hem  
veroordeelden. 

3 Jes 53:5 Maar Hij werd doorstoken en verbrijzeld terwille van onze zonden. Hij  werd 
zwaar gestraft zodat wij vrede konden hebben; Hij werd geslagen en  
daardoor werden wij genezen! 

4 Ps 22:17-19 Er staan honden om mij heen; misdadigers omringen mij. Zij doorsteken 
mijn handen en voeten. Ik kan mijn beenderen tellen; Zij vermaken zich door 
naar mij te komen kijken. Zij verdelen mijn kleren onder elkaar en loten wie 
mijn mantel mag hebben. 

5 Luk 23:47-48 De Romeinse officier begreep dat God de hand in dit alles had en zei vol  
ontzag: "Deze Man was werkelijk onschuldig." De vele mensen die naar de 
kruisiging waren komen kijken, gingen naar  huis nadat ze dit allemaal 
hadden gezien. Ze sloegen zich op de borst  van berouw en verdriet. 

6 Joh 20:17-18 "Raak Mij niet aan," zei Jezus. "Want Ik ben nog niet teruggekeerd naar  mijn 
Vader. Ga naar mijn broeders en vertel hun dat Ik terugga naar mijn  Vader, 
Die ook jullie Vader is. Naar mijn God, Die ook jullie God is." Maria ging snel 
naar Jezus’ discipelen. "Ik heb de Here gezien!" zei ze  en vertelde hun wat 
Hij tegen haar gezegd had. 

7 Luk 24:6-7 Hij is hier niet. Hij leeft weer! Herinnert u zich niet wat Hij heeft  gezegd 
toen u nog met Hem in Galilea was? Hij zei immers dat Hij door verraad in de 



handen van slechte mensen zou  vallen en door hen gekruisigd zou worden. 
Maar ook dat hij op de derde  dag uit de dood zou opstaan." 
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13 15 1 Heb 10:20 Omdat Hij Zich voor ons heeft opgeofferd, is er voor ons een nieuwe weg  
naar het leven gekomen, dwars door het gordijn heen dat het Allerheiligste  
van het Heilige scheidde; en dat gordijn is Zijn lichaam. 

2 1 Joh 1:9 Maar als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en rechtvaardig ons  
die te vergeven. Hij reinigt ons van alle zonde. 

3 Fil 4:8-9 Broeders, richt daarom uw gedachten op alles wat waar, eervol, 
rechtvaardig, zuiver en mooi is en wat goed bekend staat, kortom alles wat 
deugdzaam en loffelijk is. Breng niet alleen in praktijk wat u van mij geleerd 
hebt, maar ook wat  u van mij gehoord en gezien hebt; dan zal de God van 
de vrede met u  zijn. 

4 2 Pet 1:6-7 Leer uw eigen verlangens opzij te zetten en geduldig vol te houden, zodat  u 
God kunt dienen. Dan bent u klaar om een vriend te zijn voor uw 
medechristenen en om alle  mensen lief te hebben.  

5 Kol 3:16-17 Laat uw hart vol zijn van Christus’ woord. Zijn woorden zullen uw leven  
verrijken en u wijsheid geven. Leer ze aan elkaar, wijs elkaar ermee  terecht 
en zing erover in psalmen, lofgezangen en geestelijke liederen.  Zing zo met 
een dankbaar hart voor de Here. Wat u ook zegt of doet, doe het in de naam 
van de Here Jezus en dank ook  God, de Vader, in Zijn naam. 

6 Rom 10:9-10 Want als u zegt dat Jezus Christus uw Heer is en als u met uw hele hart  
gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u gered worden. Door 
met uw hele hart op Christus te vertrouwen, wordt u rechtvaardig verklaard. 
En door daarvoor uit te komen, wordt u gered. 

7 Opb 22:20-21 Hij, Die dit alles bekend heeft gemaakt, zegt: "Ja, Ik kom al spoedig."  Amen. 
Ja, Here Jezus, kom!  Ik wens u allen de genade van de Here Jezus Christus 
toe. Amen. 

 


