
AANBIDDING : Maar er komt een tijd en die is er al dat wie echt 
aanbidden, de Vader aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader wil 
mensen die hem zo aanbidden. God is geest, en wie hem aanbidden, 
moeten hem aanbidden in geest en waarheid. ' (Johannes 4:23,24)

ANGST "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." (Jesaja 41:10) 

"Hij is niet bang voor kwaadsprekers. In zijn hart is rust en vrede; hij 
vertrouwt volledig op de HERE. Zijn hele houding is onwankelbaar en 
angst kent hij niet. Zijn tegenstanders bekijkt hij met blijdschap." (Psalm 
112:7,8) 

"U verbergt mij. U spaart mij voor moeilijke omstandigheden. U vult mijn 
hart met lofliederen over mijn bevrijding." (psalm 32:7) 
ARBEID : Zolang het dag is, moeten we de daden verrichten van hem die 
mij gezonden heeft; straks komt de nacht en dan kan niemand werken. 
(Johannes 9:4)

ASTROLOGIE, horoscopen en occultisme
"Dus waarom probeert u de toekomst te leren kennen door spiritisme en 
waarzeggerij? Luister niet naar dat geklets en dat gemompel. Kunnen de 
levenden van de doden iets over de toekomst leren? Waarom vraagt u het 
uw God niet?" Jesaja 8: 19 

"Roep de horden boze geesten maar op, die u al die jaren hebt aanbeden. 
Doe een beroep op hen om u te helpen opnieuw angst in veler harten te 
zaaien. U hebt raadgevers genoeg: uw astrologen en sterrenkundigen, die u 
proberen te vertellen wat in de toekomst gebeuren gaat. Maar zij zijn net 
zo nutteloos als gedroogd gras dat verbrand wordt. Zij kunnen zichzelf niet 
eens verlossen. Van hen zult u echt geen hulp krijgen. Zij zijn een 
kolenvuur, waaraan u zich niet kunt warmen en dat geen licht geeft om bij 
te zitten", Jesaja 47: 12-14 
BELEDIGING
"Gelukkig zijn de mensen die vervolgd worden omdat zij Gods wil doen, 
want het Koninkrijk van de hemelen is voor hen. Gelukkig bent u als u 
beledigingen, vervolgingen, leugens en laster te verdragen krijgt omdat u 
bij Mij hoort. Wees er blij om en jubel het uit! Want in de hemel ligt een 
geweldige beloning voor u klaar. Vroeger zijn de profeten immers ook zo 
vervolgd … 
Maar Ik zeg: Houd ook van uw vijanden! En bid voor wie u vervolgen! Als 
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u dat doet, bent u echt zonen van uw hemelse Vader. Want Hij geeft het 
licht van de zon aan goede en slechte mensen. Hij laat het regenen voor 
schuldigen en onschuldigen." (Matheüs 5: 10-12 en 44-45)
BESLISSING : Tenslotte nog dit: Word sterk door één met de Here te zijn 
en Zijn grote kracht in u te laten werken.Bewapen u met alle wapens die 
God ons geeft. Dan zal de duivel met zijn slinkse streken u geen kwaad 
kunnen doen.Want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare 
wezens: De duivelse heersers en machten, die deze donkere wereld 
tiranniseren, een heel leger van boosaardige geesten in de onzichtbare 
wereld om ons heen.Bewapen u dus met al Gods wapens om u te kunnen 
verdedigen als de vijand aanvalt. Dan zult u, na grote dingen te hebben 
gedaan, ongeslagen uit de strijd tevoorschijn komen.Maak u klaar! Doe de 
gordel van de waarheid om en gesp het borstpantser van de 
rechtvaardigheid aan.Trek de schoenen aan van de bereidheid om het 
goede nieuws van de vrede met God bekend te maken.In elk gevecht zult u 
het geloof nodig hebben, als een schild waarop alle brandende pijlen van 
de duivel afketsen.U zult niet zonder de helm van de redding kunnen of 
zonder het zwaard van de Geest, het woord van God.Bid voortdurend en 
laat u daarbij leiden door de Heilige Geest. Verslap daarin niet, maar houd 
vol en bid onafgebroken voor de andere christenen (Efeziers 6:10=18)

BOOSHEID "Als u kwaad bent, laat dan geen wrok in uw hart opkomen, 
want dan zondigt u. Zorg ervoor dat u uw boosheid voor het einde van de 
dag weer kwijt bent. Geef de duivel geen schijn van kans." (Efezen 
4:26,27) 

"Beste broeders, vergeet niet dat het goed is om veel te luisteren, weinig te 
zeggen en niet snel kwaad te worden; want door kwaad te worden, kunnen 
wij Gods doel niet bereiken." (Jakobus 1:19,20) 
BIJBELLEZEN: Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin 
eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen 
(Johannes 5:39) 

BURGERRECHT : Iedereen moet zich aan de overheid onderwerpen. 
Want overheidsgezag is iets dat alleen maar bestaat bij de gratie van God. 
Ook het bestaande gezag is door God ingesteld.Wie zich dus verzet tegen 
het gezag, verzet zich tegen een instelling van God, en wie dat doen, 
hebben hun veroordeling aan zichzelf te wijten. Wie doet wat goed is, 
hoeft niet bang te zijn voor de overheid; alleen wie het kwade doet. Wilt u 
zonder angst voor haar leven? Doe dan wat goed is, en ze zal u 
prijzen.Want de overheid is een instrument dat God gebruikt voor uw 
eigen bestwil. Maar als u het kwade doet, hebt u alle reden om bang te 
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zijn. Het is niet voor niets dat de overheid het zwaard voert. Want de 
overheid is ook een instrument dat God gebruikt om wie het kwade doet, 
zijn verdiende straf te geven.Daarom moet u zich dus aan de overheid 
onderwerpen: niet alleen uit angst voor straf, maar ook ter wille van een 
goed geweten.Dat is ook de reden dat u belasting betaalt. Want de 
gezagdragers staan in dienst van God en doen wat hun plicht is.Geef ieder 
dus wat hem toekomt: belasting en accijns aan wie u belasting en accijns 
moet betalen; eerbied en ontzag aan wie u eerbied en ontzag verschuldigd 
bent (Romeinen 13:1-7). 

Wijs allen op de plicht zich te onderwerpen aan overheid en gezag. Ze 
moeten gehoorzamen en bereid zijn alles te doen wat goed is.(Titus 3:1)

DEPRESSIE "Met verlangen keek ik uit naar de HERE; toen boog Hij 
Zich tot mij over en hoorde mijn roepen om hulp. Hij trok mij omhoog uit 
de diepte van de zonde en uit de modder van de wereld. Hij zette mij 
stevig op mijn voeten, op een rots. Dank zij Hem kan ik weer goed lopen. 
Hij leerde mij een nieuw lied, een lofzang voor onze God. Ik hoop dat 
velen mij zullen zien en ook ontzag voor de HERE zullen krijgen. Dat zij 
ook op Hem gaan vertrouwen." (Psalm 40:2-3)
"Wanneer Zijn kinderen roepen, luistert de HERE; Hij bevrijdt hen uit elke 
moeilijke situatie. De HERE is heel dicht bij mensen met groot verdriet; 
Hij helpt hen die terneergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen 
de gelovigen treffen, maar de HERE zal altijd voor uitredding zorgen." 
(Psalm 34:18-20) 
EENZAAMHEID "Ik ga rustig liggen en slaap vredig in; ik weet dat alleen 
U mij beschermt, HERE!" (Psalm 4:9) 

"Want de bergen kunnen wegzakken en de heuvels verdwijnen, maar mijn 
eeuwige ontfermende liefde zal u niet verlaten. Mijn belofte van vrede aan 
u zal nooit worden gebroken, zegt de HERE, Die Zich over u ontfermt." 
(Jesaja 54:10) 

"Ik zal u niet als ouderloze kinderen achterlaten. Ik kom bij u terug." 
(Johannes 14:18) 
EERBIED : Wijs allen op de plicht zich te onderwerpen aan overheid en 
gezag. Ze moeten gehoorzamen en bereid zijn alles te doen wat goed is (I 
Petrus 2:17)

EERBIEDVOOR OUDERS : Want God heeft gezegd: Eer uw vader en 
uw moeder, en: Wie vader of moeder vervloekt, zal de dood sterven 
(Mattheus 15:4)
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EEUWIG LEVEN '"Ik geef de doden het leven terug", zei Jezus tegen 
haar. "Ik ben Zelf het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, zelfs als hij 
gestorven is. Wie leeft en in Mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat?"' 
(Johannes 11:25,26) 

"Wij weten dat als ons lichaam sterft, wij een nieuw huis in de hemel 
krijgen, waar wij altijd mogen wonen. Dat is een huis door God gemaakt 
en niet door mensen. Wij ervaren nu nog wel allerlei moeilijkheden, maar 
kijken met verlangen uit naar de dag dat wij een hemels lichaam krijgen en 
dat zullen aantrekken als nieuwe kleren. Wij zullen niet als geesten zijn, 
maar een lichaam hebben. 
In ons aardse lichaam hebben wij het vaak moeilijk, maar wij zouden het 
vreselijk vinden om geen lichaam meer te hebben. Wij willen vanuit ons 
oude lichaam in ons nieuwe lichaam overgaan, zodat het sterfelijke door 
het leven wordt opgeheven. Daarvoor heeft God ons juist gemaakt en als 
onderpand heeft Hij ons de Heilige Geest gegeven." (2 Corinthiërs 5:1-5) 

FRUSTRATIE "U moet volhouden om de wil van God te doen. Als u dat 
doet, krijgt u wat Hij heeft beloofd." (Hebreeën 10:36) 

"Degenen die op Hem vertrouwen, die vaak hun gedachten aan de HERE 
wijden, zal Hij in volkomen vrede laten leven! Vertrouw altijd op de 
HERE God, want de Oppermachtige HERE is uw eeuwige toevlucht." 
(Jesaja 26:2,3)
GEBED : Op een keer was Jezus ergens in gebed. Toen hij zijn gebed had 
beëindigd, vroeg een van zijn leerlingen hem: 'Heer, leer ons bidden, zoals 
ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.'Jezus zei tegen hen: 'Als je 
bidt, zeg dan: Vader, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk 
komen.Geef ons elke dag het brood dat we nodig hebben.En vergeef ons 
onze zonden, want ook wij vergeven iedereen die schuldig is tegenover 
ons; en laat niet toe dat wij op de proef gesteld worden.'En hij ging verder: 
'Veronderstel: iemand van jullie heeft een vriend en gaat midden in de 
nacht naar hem toe om hem te vragen: Vriend, kun je me aan drie broden 
helpen?Want een andere vriend is op reis bij me langs gekomen en ik heb 
niets te eten voor hem.Zou die vriend hem dan uit zijn huis toeroepen: Val 
me niet lastig! De deur is allang op slot en mijn kinderen en ik liggen in 
bed; ik kan nu niet opstaan om ze je te geven.Ik verzeker jullie: zelfs al 
zou hij niet opstaan om ze te geven omdat het zijn vriend was, dan zal hij 
nog opstaan omdat de ander het durft te vragen. Hij zal hem geven wat hij 
nodig heeft.Daarom zeg ik jullie: vraag en je zult krijgen, zoek en je zult 
vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan.Ja, iedereen die vraagt, 
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zal krijgen, en wie zoekt, zal vinden en voor wie aanklopt, zal worden 
opengedaan.Is er een vader onder jullie die zijn kind een slang zal geven 
als het om vis vraagt? Of een schorpioen, als het om een ei vraagt?
Ondanks jullie slechtheid weten jullie je kinderen dus goede dingen te 
geven. Hoeveel meer zal dan de Vader in de hemel de heilige Geest geven 
aan wie hem erom vragen!' (Lucas 11:1-13)

GEDULD : Om de wil van God te doen en om te krijgen wat hij belooft, 
hebt u volharding nodig (Hebreeën 10:36)

GEHOORZAAMHEID : Als je mij liefhebt, zul je je aan mijn geboden 
houden.Op mijn verzoek zal de Vader jullie een ander zenden om jullie bij 
te staan, iemand die altijd bij jullie blijft: de Geest van de waarheid. De 
wereld kan hem niet ontvangen, omdat ze hem niet ziet of kent. Maar jullie 
kennen hem, want hij woont bij jullie en zal in jullie zijn.Ik laat jullie niet 
als wezen achter; ik kom bij jullie terug.Nog even, en dan ziet de wereld 
mij niet meer. Maar jullie blijven mij zien, omdat ik leef en ook jullie 
zullen leven.Dan zullen jullie weten dat ik in mijn Vader ben, en jullie in 
mij en ik in jullie.Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, die heeft mij 
lief, en als iemand mij liefheeft, zal mijn Vader hem liefhebben. Ook ik zal 
hem liefhebben en mij aan hem doen kennen. 'Judas niet Judas Iskariot 
vroeg: 'Heer, hoe komt het dat u zich wel aan ons zult doen kennen en niet 
aan de wereld?'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.Wie mij niet 
liefheeft, houdt zich niet aan mijn woorden. Wat jullie mij horen zeggen, 
zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader die mij gezonden 
heeft (Johannes 14:15-24)

Men moet God meer gehoorzamen dan mensen,' antwoordden Petrus en de 
apostelen (Handelingen 5:29)

GELD "Mijn God zal uit Zijn rijkdom in Christus Jezus u alles geven wat 
u nodig hebt." Filippenzen 4: 19 

"Iemand die van geld houdt, heeft nooit genoeg. Wat een dwaasheid om te 
denken dat geld gelukkig maakt". Prediker 5: 9 

"Het leven met God brengt veel op.Zeker als je ook blij bent met alles wat 
je hebt. Per slot van rekening hebben wij bij onze geboorte niets 
meegebracht; en als wij sterven, zullen wij ook niets kunnen meenemen. 
Daarom moeten wij tevreden zijn zolang wij maar voeding en onderdak 
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hebben. 
Maar wie graag rijk wil worden, komen al gauw in verleiding om 
verkeerde dingen te doen. Zij verlangen naar onnodige en verkeerde 
dingen en gaat tenslotte verloren. 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." 
1 Timotheus 6: 6-10 
GELOOF : Toen Jezus Kafarnaum binnenging, kwam een Romeins 
officier naar hem toe die zijn hulp inriep: 'Heer, mijn bediende ligt thuis 
ziek op bed. Hij is verlamd en lijdt vreselijke pijn.'Jezus antwoordde hem: 
'Ik ga mee en ik zal hem genezen.'Maar de officier zei: 'Heer, wie ben ik 
dat u bij me thuis wilt komen? U hoeft maar een enkel woord te zeggen en 
mijn bediende wordt beter.Want ik sta wel onder bevel van anderen, maar 
ik heb ook zelf soldaten onder mij. Zo zeg ik tegen de een: Ga, en hij gaat, 
en tegen een ander: Kom, en hij komt, en tegen mijn knecht: Doe dit, en 
hij doet het.'Jezus was verbaasd over wat hij hoorde en zei tegen de 
mensen die hem volgden: 'Ik verzeker u: in Israël ben ik iemand met zo'n 
groot geloof nog niet tegengekomen.Ja, uit het oosten en het westen zullen 
velen komen en aan tafel gaan met Abraham, Isaak en Jakob in het 
hemelse koninkrijk.Maar zij die in het koninkrijk thuishoren, worden 
eruitgegooid, de duisternis in. Daar zullen ze huilen en knarsetanden.' En 
tegen de officier zei Jezus: 'Ga naar huis; moge het gebeuren, omdat u 
gelooft.' En op datzelfde moment werd de bediende beter (Mattheus 8:5-
13)

Toen zei Jezus tegen hen: 'Heb geloof in God.Ik verzeker jullie: wie tegen 
deze berg zou zeggen: kom omhoog en stort je in zee, en in zijn hart niet 
zou twijfelen maar geloven dat wat hij zegt, gebeurt het zal gebeuren. 
Daaromzeg ik jullie: bij alles waar je in je gebed om vraagt, geloof dat je 
het al gekregen hebt en je zult het krijgen Marcus 11:22-24)

GELUK : Gelukkig zij die zich arm weten voor God: voor hen is het 
hemelse koninkrijk.Gelukkig zij die verdriet hebben: God zal hen 
troosten.Gelukkig zij die zachtmoedig zijn: zij zullen het land in bezit 
krijgen.Gelukkig zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid: God zal 
hen verzadigen.Gelukkig zij die met anderen medelijden hebben: God zal 
ook met hen medelijden hebben.Gelukkig zij die een zuiver hart hebben: 
zij zullen God zien.Gelukkig zij die zich inzetten voor vrede: God zal hen 
zijn kinderen noemen.Gelukkig zij die vervolgd worden omdat ze Gods 
wil doen: voor hen is het hemelse koninkrijk.Gelukkig bent u als men u 
uitscheldt, u vervolgt en u op allerlei manieren belastert, omdat u 
volgelingen van mij bent:juich van blijdschap, want een grote beloning 
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staat u te wachten in de hemel. Zo heeft men vroeger ook de profeten 
vervolgd. ' Mettheus 5:3-12)

GETROUWHEID : Zijn heer zeide tot hem: Wel gedaan, gij goede en 
getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u 
stellen; ga in tot het feest van uw heer (Mattheus 25:23)

GODSVRUCHT : Want Gods genade is verschenen tot redding van alle 
mensen.Ze voedt ons op en leert ons dat we ons moeten afkeren van ons 
goddeloze leven en onze wereldse verlangens en dat we bezonnen, 
rechtvaardig en vroom moeten leven in deze wereld,in afwachting van het 
geluk waar we op hopen: de verschijning van de heerlijkheid van onze 
grote God en redder, Christus Jezus.Hij heeft zijn leven voor ons gegeven 
om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid en om ons te maken tot een 
volk, dat gereinigd is van zonde, hem alleen toebehoort en zich inzet voor 
het goede (Titus 2:11-14) 

GOEDHEID : Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en 
geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid 
en geduld (Kolossensen 3:12)

HEILIGHEID : Omgordt dus de lendenen van uw verstand, weest nuchter, 
en vestigt uw hoop volkomen op de genade, die u gebracht wordt door de 
openbaring van Jezus Christus.Voegt u, als gehoorzame kinderen, niet 
naar de begeerten uit de tijd uwer onwetendheid, maar gelijk Hij, die u 
geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook gijzelf heilig in al uw wandel; er 
staat immers geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig (I Petrus 1:13-
16) 

HOOP : Vestigt uw hoop volkomen op de genade, die u gebrachtt door de 
openbaring van Jezus Christus (I Petrus 1:13)

HUWELIJK "Onderwerp u aan elkaar uit ontzag voor Christus. Vrouwen, 
voeg u naar uw man net zoals u zich voegt naar de Here... Mannen, geef 
uw vrouw dezelfde liefde als Christus aan Zijn Gemeente gaf, toen Hij 
Zich volledig voor haar opofferde. Christus zonderde Zijn Gemeente voor 
Zichzelf af. Zijn woord was als een bad dat haar reinigde. 
Hij wilde dat de Gemeente stralend voor Hem zou staan; volmaakt, zonder 
vlek of rimpel. Zij moest heilig en zuiver zijn. Zo moeten ook de mannen 
hun vrouw liefhebben en verzorgen als hun eigen lichaam. Want als de 
man zijn vrouw liefheeft, heeft hij ook zichzelf lief". Efeziërs 5: 21, 22, 
25-28 
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"Vrouwen, doe wat uw man van u vraagt, ook als u een man hebt die 
zelfniet doet wat God van Hem vraagt. Als hij ziet hoe zuiver u leeft en 
hoeveel ontzag u voor God hebt, zal hij zonder woordenvoor de Here 
gewonnen worden. Daarbij moet u niet te veel aandacht aan uw uiterlijk 
besteden. Het gaat niet om een mooi kapsel, dure sieraden of schitterende 
kleren. Het gaat om uw innerlijke instelling. Een sieraad dat voor God 
grote en blijvende waarde heeft, is een vriendelijk en evenwichtig 
karakter. Dat was het sieraad van de gelovige vrouwen van vroeger, die op 
God vertrouwden en deden wat hun man van hen vroeg. 
Denk eens aan Sara, die haar man Abraham in alles gehoorzaamde en hem 
als hoofd van het gezin respecteerde. Volg haar voorbeeld door goed te 
doen en u niet bang te laten maken: dan bent u dochters van haar. 
En wat de mannen betreft: U moet voorzichtig met uw vrouw omgaan. U 
weet dat zij minder weerstand heeft dan u. Geef haar de eer die haar 
toekomt, omdat God haar net als u het eeuwige leven geeft. Anders zal er 
een belemmering in uw gebedsleven optreden." 
1 Petrus 3: 1-7 

"Een man zal zijn vader en moeder verlaten om te trouwen. Hij en zijn 
vrouw zijn dan aan elkaar verbonden. Luister goed, Ik zeg u: Iemand die 
zijn vrouw verlaat en daarna opnieuw trouwt, pleegt overspel. Tenzij zijn 
eerste vrouw gemeenschap met een andere man heeft gehad." Mattheus 
19: 5, 9 

"Hij zei: "Als een man zijn vrouw verlaat en met een ander trouwt, pleegt 
hij overspel. En als een vrouw haar man verlaat en met een ander trouwt, 
pleegt ook zij overspel". 
Markus 10: 11,12 
JALOEZIE "Maar als u door jaloezie en ruzie vol wrok zit, kunt u zich 
nergens op beroemen; dan zou u de waarheid geweld aandoen. Want 
jaloezie en egoïsme lijken in de verste verte niet op Gods wijsheid; nee, zij 
zijn aards, ongeestelijk en duivels. 
Waar jaloezie en eerzucht zijn, vindt u ook wanorde en meer van dat 
kwaad." (Jakobus 3:14-16) 

"Maak u niet druk als iemand rijk wordt en zijn bezittingen alleen maar 
toenemen. Wanneer hij sterft kan hij niets meenemen en zijn bezit kan hem 
niet volgen." (Psalm 49:17,18)
LAGE EIGENWAARDE "God schiep daarop de mens als Zijn evenbeeld. 
Als man en vrouw schiep Hij hen." (Genesis 1:27) 
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"U moet net zoveel van uw medemens houden als van uzelf. Belangrijker 
geboden dan deze twee zijn er niet." (Markus 12:31) 

"Als Gods boodschapper zeg ik tegen ieder van u: Beoordeel uzelf eerlijk 
en denk niet te hoog van uzelf; bepaal uw eigen waarde naar de mate van 
het geloof dat u van God ontvangen hebt. Een menselijk lichaam bestaat 
uit vele delen en die delen doen niet allemaal hetzelfde. Zo is het ook met 
ons. 
Al zijn we met velen, door onze verhouding tot Christus vormen wij één 
lichaam. En wij zijn stuk voor stuk leden van dat lichaam. Wij horen bij 
elkaar." (Romeinen 12:3-5) 
LEIDING "Ik loof de HERE, Die mij steeds de weg wees. Zelfs wanneer 
ik slaap, leidt Hij mij. Dag en nacht is de HERE de grootste in mijn leven; 
omdat Hij mij leidt, struikel ik niet". Psalm 16: 7,8 

"En als u Gods paden verlaat en afdwaalt, zult u een stem achter u horen 
zeggen: "Nee, dit is de weg, hier moet u lopen". Jesjaja 30: 21 

"Hij zal de beste weg die men maar kiezen kan, tonen aan hen die zich in 
hun afhankelijkheid tot Hem richten. Als wij Hem dan gehoorzamen, zal 
elk pad waarop Hij ons leidt, getooid zijn met Zijn liefdevolle goedheid en 
waarheid". Psalm 25: 9,10 

"Maar naar dat nieuws moet u niet alleen luisteren, u moet er ook naar 
handelen. Maar als u blijft kijken naar Gods wet voor vrije mensen, zult u 
die niet alleen goed onthouden maar er ook naar leven en God zal u 
zegenen in alles wat u doet". Jakobus 1: 22, 25 
LIEFDE : Hij antwoordde en zeide: Gij zult de Here, uw God, liefhebben 
uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met 
geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf (Lucas 10:27)

Al sprak ik de talen van mensen en engelen: als ik geen liefde had, was ik 
niet meer dan een schetterende trompet, een galmend bekken.Al had ik de 
gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen en wist ik alles wat 
er te weten is, ja, al had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen: als ik 
geen liefde had, was ik niets.Al gaf ik mijn hele bezit weg voor eten voor 
de armen, al gaf ik mijn lichaam en kon ik me daarop beroemen: als ik 
geen liefde had, zou het me niets baten.Liefde is geduldig en vriendelijk. 
Liefde is niet jaloers, vervalt niet in grootspraak, in eigendunk.Ze gedraagt 
zich niet grof, ze is niet uit op het eigen belang. Ze raakt niet beledigd, ze 
rekent het kwaad niet aan.Ze verheugt zich niet in onrecht, ze vindt 
vreugde in de waarheid.Ze kan alles verdragen, ze blijft geloven, blijft 
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hopen, nooit geeft ze het op.De liefde zal nooit ophouden te bestaan! Het 
profeteren zal verdwijnen, het spreken in klanken zal verstommen, alles 
wat wij weten, zal afgedaan hebben.Want beperkt is ons kennen en 
beperkt ons profeteren.Wanneer het volmaakte komt, zal wat beperkt is, 
verdwijnen.Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een 
kind, redeneerde ik als een kind. Toen ik een man werd, legde ik af wat 
kinderlijk was.Nu kijken we nog in een spiegel, we zien niet rechtstreeks, 
maar dan staan we oog in oog. Nu is mijn kennis nog beperkt, maar dan 
zal ik volledig kennen. Zoals ikzelf door God gekend word.Zo resten ons 
dan: geloof en hoop en liefde. 
Deze drie. Maar de liefde is de grootste (I Corinthen 13:1-13)
"Zoals de Vader van Mij houdt, houd Ik van u. Blijf u bewust van mijn 
liefde. Zorg ervoor dat Ik van u kan blijven houden, door te doen wat Ik 
zeg. Want de Vader is van Mij blijven houden, doordat Ik heb gedaan wat 
Hij zei. 
Leef vanuit Zijn liefde. Ik heb dit gezegd met de bedoeling dat mijn 
blijdschap in u zal zijn. U zult grote blijdschap ervaren. Ik zeg dat u net 
zoveel van elkaar moet houden als Ik van u gehouden heb. Wie zijn leven 
voor zijn vrienden overheeft, heeft de grootste liefde. U bent mijn vrienden 
als u doet wat Ik zeg. Ik noem u niet langer slaven, want een heer neemt 
zijn slaven niet in vertrouwen. 
Maar Ik noem u vrienden, omdat Ik u alles heb verteld wat Ik van mijn 
Vader gehoord heb. U hebt niet Mij uitgekozen, maar Ik heb u uitgekozen. 
Ik heb u aangewezen om erop uit te gaan en blijvende vrucht voort te 
brengen, zodat mijn Vader u alles zal geven wat u Hem vraagt in mijn 
naam." Johannes 15: 9-16 

"Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon 
heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar 
eeuwig leven heeft". Johannes 3: 16 

"God heeft ons laten zien hoe groot Zijn liefde voor ons is, door Zijn enige 
Zoon naar deze slechte wereld te sturen. Door Hem wilde God ons nieuw 
leven geven. De liefde waarover het hier gaat, is niet onze liefde voor 
God, maar Zijn liefde voor ons. Daarom stuurde Hij Zijn Zoon, Die de 
straf voor onze zonden op Zich heeft genomen om de verhouding tussen 
God en ons weer goed te maken. Omdat God ons zo heeft liefgehad, 
moeten wij elkaar ook liefhebben. 
Niemand heeft God ooit gezien, maar als wij elkaar liefhebben, leeft God 
in ons, dan is Zijn liefde volledig in ons aanwezig. En Hij heeft ons Zijn 
Heilige Geest gegeven: daardoor weten wij dat wij één met Hem zijn en 
Hij één met ons is. Omdat wij met eigen ogen hebben gezien, getuigen wij 
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ervan dat God Zijn Zoon gestuurd heeft als Redder van de wereld. Ieder 
die dit gelooft en zegt dat Jezus de Zoon van God is, blijft één met God.
Wij hebben de liefde van God leren kennen: daarom vertrouwen wij op die 
liefde, die God voor ons heeft. God is liefde. Wie blijft liefhebben, blijft 
één met God. Als de liefde in ons haar doel bereikt, kunnen wij vol 
vertrouwen de dag van het grote oordeel tegemoet zien, omdat wij in deze 
wereld leven zoals Christus er leefde. 
In de liefde is geen plaats voor angst. Integendeel, de volmaakte liefde 
verdrijft de angst. Angst houdt altijd verband met straf. Wie nog angst 
kent, kent de volmaakte liefde nog niet. Dat wij Hem liefhebben, komt 
doordat Hij ons het eerst heeft liefgehad. Als iemand zegt dat hij van God 
houdt, maar een hekel aan zijn broeder heeft, is hij een leugenaar. Als hij 
niet van zijn broeder houdt, die hij kan zien, hoe kan hij dan van God 
houden Die hij nooit heeft gezien? God heeft duidelijk gezegd dat wij niet 
alleen van Hem moeten houden, maar ook van onze broeder". 1 Johannes 
4: 9-21 

"De liefde is geduldig; de liefde is vriendelijk; de liefde is niet jaloers. Zij 
doet niet gewichtig en is niet trots; zij kwetst niet, is niet egoïstisch en 
voelt zich nooit beledigd; zij neemt niemand iets kwalijk; zij is niet blij 
met onrecht, maar juist met de waarheid. 
De liefde beschermt altijd, heeft altijd vertrouwen, verwacht het altijd van 
God en houdt stand. Kortom, er zijn drie dingen die blijven: Geloof, hoop 
en liefde. Maar de liefde is het voornaamste. 1 Corinthiërs 13: 4-7; 13 :4-
7;13

LIJDEN EN DE DOOD "Over wat er gebeurt met christenen die sterven, 
willen wij u niet in het onzekere laten. U hoeft over hen geen verdriet te 
hebben, zoals de mensen die zonder hoop leven. Want omdat wij geloven 
dat Jezus na Zijn dood weer levend is geworden, geloven wij ook dat God 
de gestorven christenen met Christus zal laten terugkomen." (I 
Thessalonicenzen 4:13,14) 

"De HERE is heel dicht bij mensen met groot verdriet; Hij helpt hen die 
terneergeslagen zijn." (Psalm 34:19) 

"Wat ik u nu verder vertel, heeft God tot nog toe verborgen gehouden: 
Wij, als gelovigen, zullen niet allemaal sterven, maar wel allemaal in een 
oogwenk een nieuw lichaam krijgen op het moment dat de laatste trompet 
schalt. 
Ja, er zal het machtig geluid van een trompet te horen zijn; en dan zullen 
de doden voor altijd levend worden gemaakt en wijzelf zullen een nieuw 
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lichaam krijgen. Ons vergankelijke, sterfelijke lichaam zal verwisseld 
worden voor een onvergankelijk, onsterfelijk lichaam. Wanneer dat 
gebeurt, wordt werkelijkheid wat in de Boeken staat: 'De dood is 
opgeslokt in Gods grote overwinning. 
Dood, je kunt de overwinning wel vergeten. Dood, wat voor kwaad zul je 
nu nog doen?'" (1 Corinthiërs 15:51-55) 

LIJDZAAMHEID : Als je hoort van oorlogen en onlusten, laat je dan niet 
bang maken. Dat moet allemaal eerst gebeuren, maar het betekent niet 
onmiddellijk het einde.'En hij ging verder: 'Het ene volk zal strijden tegen 
het andere, het ene rijk tegen het andere.Er zullen zware aardbevingen 
zijn, epidemieën en hongersnoden, dan hier en dan daar; en ook aan de 
hemel zullen verschrikkelijke dingen en grote wondertekenen 
gebeuren.Maar voordat dit allemaal gebeurt, zullen ze jullie afranselen en 
vervolgen, je uitleveren aan synagogen en gevangenissen. Ze zullen jullie 
voor koningen en bestuurders leiden om mijn naam;dan komt het moment 
dat je van mij zult getuigen.Maar, en vergeet dat nooit, maak je vooraf 
geen zorgen hoe je je moet verdedigen.Want ik zal jullie de woorden in de 
mond geven, woorden van wijsheid die geen van je tegenstanders kan 
aanvallen of tegenspreken.Zelfs je ouders, broers, familie en vrienden 
zullen je verraden. Sommigen van jullie zal men doden.Iedereen zal jullie 
haten, vanwege mijn naam.Maar er zal geen haar van je hoofd verloren 
gaan.Door vol te houden zul je je leven redden (Lucas 21:9-19)

Lijd met de anderen als eengoed soldaat van Christus Jezus (2 Timotheus 
2:3)

MATIGHEID : We moeten dan ook niet slapen zoals de rest van de 
mensen, maar waken en nuchter blijven.Want wie slaapt doet dat 's-nachts, 
en wie zich bedrinkt evenzo.Maar laten wij, die behoren tot de dag, 
nuchter zijn. We moeten ons met het geloof en de liefde uitrusten als met 
een pantser, en met de hoop op redding als met een helm 
(IThessalonicenzen 5:6-8)

NEDERIGHEID : Jezus vertelde nog een gelijkenis. Deze was bedoeld 
voor mensen die zichzelf voor rechtvaardig hielden en die op alle anderen 
neerkeken.'Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden; de een was 
een Farizeeër, de ander een tollenaar.De Farizeeër ging daar staan en bad 
bij zichzelf: O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen: 
hebzuchtig, oneerlijk en overspelig, of zoals die tollenaar daar!Ik vast 
tweemaal per week en sta het tiende deel af van al mijn inkomsten.Maar 
de tollenaar bleef achteraf staan en durfde zelfs zijn ogen niet naar de 
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hemel op te slaan. Hij zei, terwijl hij zich op de borst sloeg: O God, ik ben 
een zondaar. Wees mij genadig!En ik zeg u: deze man, en niet de 
Farizeeer, ging vrij van schuld naar huis. Want ieder die zichzelf verheft, 
zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert, zal verheven worden.' 
(Lucas 18:9-14)

Doe niets uit eigenbelang of ijdelheid maar wees bescheiden en acht 
anderen belangrijker dan uzelf.Laat ieder niet alleen de belangen van 
zichzelf in het oog houden, maar ook die van anderen.U moet die 
gezindheid hebben die ook Christus Jezus had.Hij had de gestalte van 
God, maar heeft zich niet willen vastklampen aan zijn gelijkheid met 
God.Hij heeft zijn grootheid opgegeven door de gestalte van een slaaf te 
aanvaarden en aan mensen gelijk te worden. Hij leefde als een mens en hij 
vernederde zich door gehoorzaam te worden tot in de dood, de dood aan 
een kruis.Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de allerhoogste 
titel geschonken, zodat iedereen in de hemel, op de aarde en onder de 
aarde, de knieën zou buigen voor hem die Jezus heet en allen openlijk 
zouden uitroepen, tot eer van God, de Vader: Jezus Christus is de Heer 
(Filippenzen 2:3-11) 

ONGEDULD "Word stil voor de HERE en verwacht alles van Hem. Wees 
niet jaloers op de man die slechte plannen beraamt en wie het 
ogenschijnlijk goed gaat." (Psalm 37:7) 

"Broeders, wacht geduldig tot de Here terugkomt, zoals een boer tot de 
herfst wacht om zijn oogst binnen te halen. Wees dus geduldig en houd 
moed, want het duurt niet lang meer voordat de Here komt." (Jakobus 
5:7,8)
ONRUST
"Mijn vrede laat Ik bij u achter. Die vrede is heel anders dan die van de 
wereld. Wees dus nooit meer bang of ongerust." (Johannes 14:27) 

"Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles. Vertel God al uw 
problemen en verlangens en vergeet vooral niet Hem te danken voor alles 
wat Hij doet. Dan zult u de vrede van God ervaren, een vrede die ons 
menselijk besef te boven gaat en die de wacht houdt over uw hart en 
gedachten, omdat u in Christus Jezus bent." (Filipenzen 4:6,7) 

ONTMOEDIGING "Laat uw hart niet bezwaard worden. Vertrouw op 
God en vertrouw ook op Mij. Waar mijn Vader woont, zijn vele huizen. 
Als dat niet zo was, zou Ik het u wel gezegd hebben. Ik ga er nu heen om 
alles voor u in orde te maken. Wanneer Ik daarmee klaar ben, kom Ik 
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terug om u op te halen. Dan mag u voor altijd bij Mij zijn." (Johannes 
14:1-3) 
"Wees sterk! Wees moedig! U hoeft geen angst voor hen te hebben! Want 
de HERE, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de 
steek laten." (Deuteronomium 31:6) 
ONZEKERHEID "Wat kunnen wij hier nog over zeggen? Als God aan 
onze kant staat, wie zal dan tegen ons zijn? God heeft immers Zijn eigen 
Zoon niet ontzien, maar Hem uitgeleverd terwille van ons allemaal. Zal 
Hij, nu Hij Zijn Zoon heeft gegeven, ons dan ook niet alles geven?" 
(Romeinen 8:31,32) 

"Ik houd u bij de rechterhand (Ik, de HERE, uw God) en zeg tegen u: 
Wees niet bang, Ik ben hier om u te helpen." (Jesaja 41:13) 

"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.'" 
(Hebreeën 13:6) 
ONRECHT "Houd altijd een zuiver geweten. Dan zullen de mensen die 
kwaad van u spreken en u beledigen, vol schaamte moeten bekennen dat 
zij ongelijk hebben gehad. Het is beter goed te doen en ervoor te lijden als 
God dat wil, dan kwaad te doen. Christus heeft ook geleden. Hij is 
eenmaal voor onze zonden gestorven, als een onschuldige voor de 
schuldigen. Hij heeft dat gedaan om ons bij God terug te brengen. Maar 
hoewel Zijn lichaam gestorven is, is het door de Geest weer levend 
gemaakt." 1 Petrus 3: 16-18 

"Onze God is een en al ontferming. Hij heeft u allen geroepen om deel te 
hebben aan dezelfde eeuwige heerlijkheid als Christus. Nadat het een 
korte tijd heel moeilijk is geweest, zal Hij u persoonlijk overeind helpen 
op de plaats waar u hoort te staan. Hij zal u zó sterk maken, dat u nooit 
meer hoeft te wankelen. Voor Hem is alle macht, voor altijd en eeuwig. 
Amen". 1 Petrus 5: 10,11
OPRECHTHEID : Ik vraag in mijn gebed, dat uw liefde steeds groter 
wordt en gepaard mag gaan met kennis en volledig inzicht,10 zodat u kunt 
beoordelen waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver 
en onberispelijk zijn (Filippenzen 1:9v) 

OUDERS EN KINDEREN "Kinderen gehoorzaam je ouders. Dat is goed 
omdat de Here hun gezag over jullie heeft gegeven. "Eer je vader en je 
moeder"Dat is het eerste van de Tien Geboden en er is een belofte aan 
verbonden: als je je vader en moeder eert, zal het je goed gaan en zul je 
een lang leven hebben." Ouders, behandel uw kinderen zo dat zij niet 
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dwars en haatdragend worden. Voed ze zo op dat ze de Here leren volgen 
en liefhebben." Efeziërs 6: 1-4
OVERVLOEDIG LEVEN : De dief komt alleen om te stelen, te doden en 
uit te roeien. Ik ben gekomen om mijn schapen leven in overvloed te geven 
(Johannes 10:10)

OVERWINNING : Dit heb ik jullie gezegd om jullie vrede te doen vinden 
bij mij. In deze wereld krijgen jullie het zwaar te verduren. Maar houd 
moed! Ik heb de wereld overwonnen!' (Johannes 16:33)

Wie overwint, maak ik tot een zuil in de tempel van mijn God, een zuil die 
daar niet meer zal verdwijnen. Dan grif ik in hem de naam van mijn God 
en de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de 
hemel, vanuit mijn God neerdaalt, en mijn nieuwe naam (Openbaringen 
3:12)

PLICHT : Zo zeiden ze tegen Jezus: ' Meester, wij weten dat u bij alles 
wat u leert, rechtuit spreekt, zonder aanzien des persoons; u leert echt wat 
God van ons wil.Onze vraag is: mogen we aan de keizer belasting betalen 
of niet?' Maar hij doorzag hun bedoelingen en zei: 'Laat me eens een 
Romeinse munt zien. Wiens afbeelding en opschrift staan erop?' 'Van de 
keizer,' antwoordden ze. 'Geef dan de keizer wat de keizer toekomt, en 
God wat God toekomt,' zei hij (Lucas 20:21-25)

PIJN "'Abba! Vader!' zei Hij. 'Voor U is alles mogelijk. Neemt U die beker 
bij Mij vandaan. En toch, niet wat Ik wil, maar wat U wilt moet 
gebeuren.'" (Markus 14:36) 

"Onze moeilijkheden en pijn zijn uiteindelijk niet zo groot en zullen ook 
niet zo lang duren. Maar het gevolg ervan is dat wij voor altijd in Gods 
heerlijke nabijheid zullen leven … 
De openbaringen die God mij heeft gegeven, zijn werkelijk buitengewoon. 
Maar omdat Hij niet wilde dat ik mij daardoor iets zou gaan verbeelden, 
heeft Hij mij pijnlijk laten vernederen door een handlanger van satan, die 
mij als met vuisten slaat. Dat is een 'doorn in mijn vlees'. Nee, God zal niet 
toelaten dat ik mij wat ga verbeelden. Drie keer heb ik de Here gesmeekt 
dit lijden te laten ophouden. Maar de Here antwoordde telkens weer: 'Dat 
Ik altijd bij u ben, is genoeg. Wanneer u zelf zwak bent, kan mijn kracht 
zich tenvolle ontplooien.' Daarom durf ik mij toch op mijn zwakheden te 
beroemen. Omdat dan de kracht van Christus in mij gezien kan worden. 
Daarom kan ik zelfs blij zijn over zwakheden, beledigingen, noodsituaties, 
vervolgingen en moeilijkheden, die ik terwille van Christus moet 
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verdragen. 
Want als ik zwak ben, ben ik pas sterk." (2 Korinthiërs 4:17 en 12:7-10) 
RECHTVAARDIGHEID : Zalig die hongeren en dorsten naar de 
gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden (Mattheus 5:6)

Zoek eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid, dan krijgt u al het 
andere erbij (Mattheus 6:33)

REINHEID : Dat is ons beloofd, vrienden. Laten we ons dan zuiveren van 
alles wat ons naar lichaam en ziel bezoedelt, en ons volledig wijden aan 
God in eerbied voor hem (2 Corinthen 7:1)

REINHEIDIN DENKEN : Tenslotte, broeders en zusters, overweeg 
steeds wat waar en verheven is, rechtvaardig en zuiver, beminnelijk en 
eervol, alles wat deugdzaam is en lof verdient (Filippenzen 4:8)

RENTMEESTERSCHAP : Nu wordt van een beheerder natuurlijk geëist 
dat hij betrouwbaar is (1 Cirinthen 4:2)

Denk eraan: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal 
overvloedig oogsten.Laat iedereen geven waartoe hij in zijn hart heeft 
besloten, zonder gevoelens van spijt of dwang. Want God houdt van een 
blijmoedige gever (2 Corinthen 9:6,7)

SCHULDGEVOEL "Maar als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw 
en rechtvaardig ons die te vergeven. Hij reinigt ons van alle zonde." (1 
Johannes 1:9) 

"Ik heb uw zonden laten verdwijnen als ochtendmist in de middagzon! 
Keer terug naar Mij, want Ik heb de losprijs voor u betaald." (Jesaja 
44:22) 

"Kom nu en laten wij de zaak rechtzetten, zegt de HERE; al waren uw 
zonden rood als scharlaken, Ik maak ze wit als sneeuw. Uw vuurrode 
zonden zullen worden als witte wol." (Jesaja 1:18) 

"Gods Zoon heeft Zijn leven en Zijn bloed gegeven om ons van de zonde 
te verlossen. Alles wat wij hebben misdaan, is ons daardoor vergeven. 
Wat een ongelofelijke genade!" (Efezen 1:7) 

"Ik zal hun overtredingen vergeven en niet meer aan hun zonden denken." 
(Hebreeën 8:12) 
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STANDVASTIGHEID : Daarom, mijn dierbare broeders en zusters, sta 
pal en wees onwrikbaar. Zet u steeds volledig in voor het werk dat de 
Heer u opdraagt, in het besef dat in verbondenheid met de Heer uw 
inspanning niet voor niets is (1 Corinthen 58) 

TEVREDENHEID : Nu is de godsdienst inderdaad een grote rijkdom, 
voor wie tevreden is met wat hij heeft (1 Timotheus 6:6)

TOEWIJDING : Broeders en zusters, omdat God zo goed voor ons is, 
roep ik u op, uzelf aan te bieden als een levende en heilige offergave die 
hij graag aanvaardt. Dat is úw ware eredienst; loop niet mee in het gareel 
van deze wereld. U moet andere mensen worden met een nieuwe 
gezindheid. Dan kunt u beoordelen wat God wil, wat goed is en volmaakt 
en wat hem aangenaam is (Romeinen 12:1,2)

UITPUTTING "Maar zij die hun hoop op de HERE hebben gevestigd, 
zullen hun krachten weer terugkrijgen. Zij stijgen op met vleugels als van 
arenden; zij zullen voortsnellen, maar niet moe worden; zij zullen 
wandelen zonder uitgeput te raken." (Jesaja 40:30) 

:Als de lasten u drukken en u vermoeid raakt, kom dan bij Mij. Ik zal u 
rust geven. Voeg u naar Mij en wees mijn discipel, want Ik ben vriendelijk 
en nederig van hart. Bij Mij zult u diepe innerlijke rust vinden. Wat Ik van 
u vraag is nooit te zwaar en de last die u voor Mij moet dragen, is licht." 
VERGEVING : En wanneer gij staat te bidden, vergeeft wat gij tegen 
iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader in de hemelen uw 
overtredingen vergeve.Indiengij echter niet vergeeft, zal ook uw Vader, 
die in de hemelen is, uw overtredingen niet vergeven (Marcus 11:25,26) 

Laat alle gevoelens van wrok, drift en woede varen. Schreeuw en vloek 
niet, maar vermijd iedere vorm van slecht gedrag.Wees goed en hartelijk 
voor elkaar en vergeef elkaar zoals God u heeft vergeven in Christus 
(Efese 4:31,32)

VERLEIDING "De beproevingen die u hebt ondergaan, zijn niet 
ongewoon. God is trouw; Hij zal ervoor zorgen dat de beproevingen u niet 
teveel worden. Hij zal ook een uitweg uit de beproevingen geven, zodat u 
er tegen opgewassen bent." (I Corinthiërs 10:13) 

"Gelukkig is hij die telkens verleidingen weerstaat en niet doet wat 
verkeerd is, want later zal hij als beloning de kroon krijgen, die God 
beloofd heeft aan wie Hem liefhebben: Het eeuwige leven. Maar als u 
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moeite hebt om de zonde het hoofd te bieden, moet u niet zeggen dat God 
u in de verleiding brengt. 
God heeft nooit de neiging iets slechts te doen en Hij brengt niemand in 
verleiding … Onderwerp u dus aan God, maar verzet u tegen de duivel en 
hij zal van u wegvluchten." (Jakobus 1:12-13 en 4:7) 

"Omdat Hij Zelf geleden heeft en verzoeking heeft gekend, weet Hij wat 
het is om te lijden en verzocht te worden; daarom kan Hij ons zo goed 
helpen." (Hebreeën 2:18) 
VERTROUWEN
"Vertrouw met heel je hart op de HERE en verwacht het niet van je eigen 
verstand. Laat God delen in alles wat je doet, dan kan Hij je levensweg 
bepalen". Spreuken 3: 5, 6 

"Ik weet uit ervaring wat het is om te leven in gebrek en in overvloed. Ik 
ben met allerlei omstandigheden vertrouwd, zowel met verzadigd zijn als 
met honger lijden en zowel met meer dan voldoende te hebben als gebrek 
te lijden. Ik ben in staat alles te doen door Christus, Die mij daarvoor de 
kracht geeft". Filippenzen 4: 12, 13 
VOLHARDING : Jezus begon hun te zeggen: 'Pas op, laat niemand jullie 
op een dwaalspoor brengen!Want er zullen velen komen die mijn naam 
gebruiken en zullen zeggen: Ik ben het, en ze zullen velen op een 
dwaalspoor brengen.Als je hoort van oorlogen, als oorlogsgeruchten je 
bereiken, raak dan niet in paniek. Dat moet allemaal gebeuren, maar het 
einde is het nog niet.Het ene volk zal strijden tegen het andere, het ene rijk 
tegen het andere. Er zullen aardbevingen zijn, dan hier, dan daar, en 
hongersnoden. Dat is het begin van de weeën.Pas op, dit staat jullie zelf te 
wachten: ze zullen jullie uitleveren aan de rechtbanken en je mishandelen 
in de synagogen; en je zult staan voor bestuurders en koningen om mij, om 
tegenover hen van mij te getuigen.Want eerst moet het evangelie aan alle 
volken bekendgemaakt worden.En wanneer ze je wegvoeren om je voor 
het gerecht te brengen, maak je dan geen zorgen om wat je moet zeggen. 
Zeg wat je op dat ogenblik ingegeven wordt, want jij bent het niet die 
spreekt, maar de heilige Geest.Men zal zijn eigen broer verraden en de 
dood insturen en een vader zijn kind. En kinderen zullen zich tegen hun 
ouders keren en hen doden.En jullie zullen door iedereen worden gehaat 
vanwege mijn naam. Maar wie volhoudt tot het einde, zal worden gered 
(Marcus 13:5-13)

VREEDZAAM : Vrede laat ik bij jullie achter; mijn vrede geef ik jullie, 
een andere vrede dan de wereld geeft. Maak je niet ongerust en wees niet 
bang (Johannes 14:27)

18



Stel alles in het werk om met iedereen in vrede te leven (Romeinen 12:18)

VREUGDE : Maar wees niet blij omdat de geesten je gehoorzamen; wees 
liever blij omdat jullie namen staan opgetekend in de hemel.'(Lucas 10:20)

Dit heb Ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap 
vervuld worde (Johannes 15:11)

VRIENDEN "Wie met verstandige mensen omgaat, wordt verstandig: wie 
met slechte mensen omgaat, komt op het verkeerde pad" Spreuken 13: 20 
VRUCHTGAARHEID : Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de 
wijnbouwer.Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij af; de 
vruchtdragende ranken snoeit hij bij om ze nog meer vrucht te doen 
dragen.Jullie zijn al bijgesnoeid door de woorden die ik tot jullie 
gesproken heb.Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank kan alleen maar 
vrucht dragen als hij aan de wijnstok zit niet uit zichzelf. Zo kunnen ook 
jullie alleen maar vrucht dragen als je in mij blijft.Ik ben de wijnstok, jullie 
zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, draagt hij veel vrucht; 
los van mij zijn jullie tot niets in staat.Wie niet in mij blijft, wordt 
weggegooid als een rank en verdort. Zulke ranken worden bij elkaar 
geharkt en in het vuur gegooid en verbrand.Als jullie in mij blijven en mijn 
woorden in jullie blijven, kun je alles vragen wat je wilt, en je zult het 
krijgen.Het is de glorie van mijn Vader als je veel vrucht draagt en je zo 
mijn leerlingen toont (Johannes 15:1-8) 

VRIJHEID : Tegen de Joden die in hem geloofden, zei Jezus: ' Als u mijn 
woorden vasthoudt, bent u werkelijk volgelingen van mij; u zult de 
waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken.'Ze antwoordden hem: 
'We stammen af van Abraham, en we zijn nooit iemands slaaf geweest. 
Waarom zegt u dan: U zult vrij worden?'Jezus zei tegen hen: 'Ik verzeker 
u, iedereen die zondigt, is een slaaf van de zonde.De slaaf heeft geen 
blijvende plaats in huis, de zoon wel.Pas als de Zoon u vrij zal maken, zult 
u werkelijk vrij zijn.(Johannes 8:31-36)

WAAKZAAMHEID : Het is als met een man die een verre reis gaat 
maken, het beheer over zijn huis overlaat aan zijn dienaars, ieder zijn taak 
geeft en de man bij de poort opdraagt te waken.Waak dan ook: want je 
weet niet wanneer de heer des huizes terugkeert:'savonds, midden in de 
nacht, bij het kraaien van de haan of 'smorgens vroeg.Hij staat ineens voor 
je, zorg dus dat hij je niet slapend aantreft.En wat ik tegen jullie zeg, zeg 
ik tegen allen: waak.' (Marcus 13:34-37)

19



WAARHEID : Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het 
leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij (Johannes 14:6

Laten zij aan u gewijd zijn door de waarheid; uw woord is de waarheid 
(Johannes 17:17)

Dan zullen we niet langer onmondige kinderen zijn die als golven op en 
neer deinen en heen en weer bewogen worden door elke wind, dat wil 
zeggen: door elke leer waarmee sluwe mensen met hun valse wijsheden 
ons op dwaalwegen brengen.Door ons aan de waarheid te houden zullen 
we in liefde volledig toegroeien naar hem die het hoofd is: Christus 
(Efeziërs 4:14,15)

IJVER : Doe uw best en wees niet lui. Dien de Heer met een vurig hart. 
Wees blij om wat u mag verwachten. Volhard als u verdrukt wordt. Houd 
niet op met bidden.Lenig de nood van hen die God toebehoren en ontvang 
vreemdelingen gastvrij.Smeek Gods zegen af over hen die u vervolgen; ja, 
wens hun alle goeds toe in plaats van hen te vervloeken.Wees blij met wie 
blij zijn en verdrietig met wie verdrietig zijn.Wees eensgezind. Doe niet uit 
de hoogte, maar blijf gewoon. Wees niet zelfingenomen.Vergeld geen 
kwaad met kwaad. Heb het goede voor met alle mensen.Stel alles in het 
werk om met iedereen in vrede te leven.Neem geen wraak, vrienden, maar 
laat God rechter zijn. Want er staat geschreven: Ik ben het die wraak 
neemt; ik zal het hun vergelden, zegt de Heer.Nee, als uw vijand honger 
heeft, geef hem dan te eten, en als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. 
Daarmee brengt u hem in verlegenheid en maakt u hem beschaamd.Laat 
niet het kwade u overwinnen, maar overwin het kwade door het goede )
Romeinen 12 11-21) 
ZIEKTE "Als iemand ziek is, laat hij de voorgangers van de gemeente 
vragen bij hem te komen om met hem te bidden en hem namens de Here 
met olie te zalven. Als zij in geloof bidden, zal de zieke genezen worden; 
de Here zal hem gezond maken. En als hij gezondigd heeft, zal de Here 
het hem vergeven." (Jakobus 5:14,15) 

"Als hij ziek wordt, zal de HERE hem steunen; tijdens zijn ziekte wordt 
hij door U veranderd." (Psalm 41:4)
ZORGEN "Degenen die op Hem vertrouwen, die vaak hun gedachten aan 
de HERE wijden, zal Hij in volkomen vrede laten leven! Vertrouw altijd 
op de HERE God, want de Oppermachtige HERE is uw eeuwige 
toevlucht." (Jesaja 26:3,4) 
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"Geef al uw zorgen en problemen over aan God, want Hij houdt van u en 
zorgt voor u." (I Petrus 5:7) 

"Jezus zei tegen Zijn discipelen: 'Maak je geen zorgen over je 
levensonderhoud, over wat je zult eten of aantrekken. Want het leven is 
meer dan voedsel en kleding alleen. Kijk eens naar de kraaien. Die zaaien 
en oogsten niet en ze hebben geen voorraadkamers of schuren. Toch gaat 
het hen goed, want God geeft ze te eten. 
Wel, jullie betekenen toch veel meer voor Hem dan die vogels! Waar zijn 
zorgen trouwens goed voor? Kun je je leven erdoor verlengen? Natuurlijk 
niet. Als je dat nog niet eens kunt, waarover zul je je dan zorgen maken? 
Kijk eens naar de lelies. Die spinnen niet en weven niet. Toch zijn zij 
mooier dan koning Salomo in al zijn pracht en praal. 
Als God de planten die vandaag in het veld staan en morgen verbrand 
worden, zo mooi aankleedt, zal Hij jullie dan geen kleren geven? Bange 
twijfelaars!'" (Lucas 12:22-28) 
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