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Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons
heeft geschonken! Wij worden kinderen van God
genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet
kent, komt doordat de wereld Hem niet kent.

Maar omdat God zo barmhartig is en de liefde die Hij
voor ons heeft opgevat zo groot, heeft Hij ons, terwijl
wij allen dood waren door onze zonden samen met
Christus levend gemaakt. Door genade bent u gered!

Wees niet bang, want Ik ben bij je,
vrees niet, want Ik ben je God.
Ik zal je sterken, Ik zal je helpen,
je steunen met mijn bevrijdende rechterhand.

1 Johannes 3:1

Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben,
want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is
uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft kent
God niet, want God is liefde.

Onderwerp u dus nederig aan Gods grote macht, dan
zal Hij u op de bestemde tijd verheﬀen. Leg de last van
uw zorgen op Hem, want u ligt Hem na aan het hart.

Galaten 5:22-23

Mattheüs 18: 19-20

Wanneer hebben wij gezien dat U ziek was of in de
gevangenis zat en zijn we naar U toe gekomen?” En de
koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat
jullie gedaan hebben voor een van de geringsten van
mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij
gedaan.”

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede,
geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof,
zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die
daar iets tegen heeft.

Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op
aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal
mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren.
Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen
zijn, ben Ik in hun midden.’

Jesaja 41:10

Efeziërs 2:4-5

Mattheüs 25:39-40

1 Petrus 5:6-7

De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God,
lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw
kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’
Lucas 10:27

1 Johannes 4: 7-8
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Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht
voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de
duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’
Johannes 8:12

“Moge de HEER u zegenen en u beschermen,
moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen
schijnen en u genadig zijn,
moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede
geven.”

De HEER is mijn licht, mijn behoud,
wie zou ik vrezen?
Bij de HEER is mijn leven veilig,
voor wie zou ik bang zijn?
Psalm 27:1

Numeri 6: 24-26

Leg je leven in de handen van de HEER,
vertrouw op Hem, Hij zal dit voor je doen:
het recht zal dagen als het morgenlicht,
de gerechtigheid stralen als de middagzon.

Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop
u hopen mag nu Hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister
is van de erfenis die de heiligen van Hem ontvangen, en
hoe overweldigend groot de krachtige werking van
Gods macht is voor ons die geloven.

Psalm 37: 5-6

elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven,
van de Vader van de hemellichten; bij Hem is nooit
enige verandering of verduistering waar te nemen.
Jakobus 1:17

Efeziërs 1:18-19

Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft
het niet in haar macht gekregen.

Zacht leidde Ik hen bij de teugels,
aan koorden van liefde trok Ik hen mee;
Ik verloste hen van het juk om hen te laten eten,
Ik hield hun het voer zelfs nog voor.

Johannes 1:5

Het aardse streven leidt tot de dood, maar het streven
waartoe de Geest aanzet leidt tot leven en vrede.
Romeinen 8:6

Hosea 11:4
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Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want
de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag
heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

In mijn bangste uur vertrouw ik op U.
Op God, wiens woord ik prijs,
op God vertrouw ik, angst ken ik niet,
wat kan een sterveling mij aandoen?

Spreuken 3:5-6

Romeinen 1:16

Vertrouw op de HEER met heel je hart,
steun niet op eigen inzicht.
Denk aan Hem bij alles wat je doet,
dan baant Hij voor jou de weg.

Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods
reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de
eerste plaats, maar ook voor andere volken.

Jullie hebben nu verdriet, maar Ik zal jullie terugzien, en
dan zul je blij zijn, en niemand zal jullie je vreugde
afnemen.
Johannes 16:22

Wie nederig zijn, zullen het land bezitten
en gelukkig leven in overvloed en vrede.
Psalm 37:11

Mattheus 6:34
Psalm 56:4-5

