DOOR JEZUS KRIJGEN WE NIEUW LEVEN
En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven
gegeven en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon
heeft, heeft het leven; wie de Zoon niet heeft, heeft
het leven niet.
1 Johannes 5:11,12

“Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer
gij naar Mij vraagt met uw ganse hart.”
Jeremia 29:13

Want zo zegt de Here, die de hemelen geschapen heeft –
Hij is God – die de aarde geformeerd en haar gemaakt
heeft, Hij heeft haar gegrondvest; niet tot een baaierd heeft
Hij haar geschapen, maar ter bewoning heeft Hij haar
geformeerd: Ik ben de Here en er is geen ander.
Jesaja 45:18

Want de wet van de Geest des levens heeft u in
Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en
des doods.
Romeinen 8:2
Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping;
het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is
gekomen.
2 Korintiërs 5:17

Opdat alle volken der aarde mogen weten, dat de Here God
is en niemand meer.
1 Koningen 8:60
Ik ben de Here, dat is mijn naam, en mijn eer zal Ik aan
geen ander geven noch mijn lof aan de gesneden beelden.
Jesaja 42:8

JEZUS GEEFT ONS LIEFDE, VREUGDE,
VREDE
Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap,
vrede.
Galaten 5:22a

GOD IS VOL MEDELIJDEN EN GENADE
Barmhartig en genadig is de Here, lankmoedig en rijk aan
goedertierenheid; ....zo hoog de hemel is boven de aarde, zo
machtig is zijn goedertierenheid over wie Hem vrezen.
Psalm 103:8, 11

Gij maakt mij het pad des levens bekend;
overvloedig van vreugde is bij uw aangezicht,
liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig.
Psalm 16:11
Wij dan, rechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede
met God door onze Here Jezus Christus.
Romeinen 5:1
DE HERE IS U TOT HULP
Werpt al uw bekommernissen op Hem, want Hij
zorgt voor u.
1 Petrus 5:7
Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond,
want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook
ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.
Jesaja 41:10
Want Hij, die in u is, is meerder dan die in de
wereld is.
- 1 Johannes 4:4b
JEZUS KOMT – WEES VOORBEREID
Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de
komst des Heren is nabij.
2 Korintiërs 7:1
Weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het
niet verwacht, komt de Zoon des mensen.
Lucas 12:40

Hebt u hulp nodig, maak dan
contact met:

ER IS MAAR EEN WARE GOD
De Here is onze God; de Here is één! Gij zult de Here, uw
God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel
en met geheel uw kracht.
Deuteronomium 6:4b, 5

HOE
KUNT U

GOD
LEREN
KENNEN?

Maar de goedertierenheid des Heren is van eeuwigheid tot
eeuwigheid over wie Hem vrezen, ... en aan zijn bevelen
denken om die te doen.
Psalm 103:17a, 18b
Wie is een God als Gij, die de ongerechtigheid vergeeft ....
maar een welbehagen heeft in goedertierenheid!
Micha 7:18
Het zijn de gunstbewijzen des Heren, dat wij niet
omgekomen zijn, want zijn goedertierenheid houden niet
op, elke morgen zijn zij nieuw, groot is uw trouw.
Klaagliederen 3:22, 23
Want als Hij bedroefd heeft, ontfermt Hij Zich naar de
grootheid van zijn gunstbewijzen.
Klaagliederen 3:32
GOD HOUDT VAN U
Van verre is de Here mij verschenen: Ja, Ik heb u liefgehad
met eeuwige liefde, daarom heb Ik u getrokken in
goedertierenheid.
Jeremia 31:3
Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het
woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil,
om u een hoopvolle toekomst te geven.
Jeremia 29:11
Ik heb u liefgehad, zegt de Here.
Maleachi 1:2a

Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen,
ontfermt Zich de Here over wie Hem vrezen.
Psalm 103:13
HET GEWELDIGSTE WAT U KUNT DOEN IN
UW LEVEN IS GOD LEREN KENNEN
Maar het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en
daden doen.
Daniël 11:32b
Maar wie roemen wil, roeme hierin, dat hij verstand
heeft en Mij kent, dat Ik de Here ben, die
goedertierenheid, recht en gerechtigheid op aarde doe;
want in zodanigen heb Ik behagen, luidt het woord des
Heren.
Jeremia 9:24
Het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de
vloek; kies dan het leven, ... door de Here, uw God lief
te hebben, naar zijn stem te luisteren en Hem aan te
hangen, want dat is uw leven.
Deuteronomium 30:19b, 20a
Want in liefde heb Ik behagen en niet in slachtoffer, in
kennis van God en niet in brandoffers.
Hosea 6:6
LEVEN ZONDER GOD IS FATAAL
De Here is met u, zolang gij met Hem zijt; indien gij
Hem zoekt, zal Hij Zich door u laten vinden; maar
indien gij Hem verlaat, zal Hij u verlaten.
2 Kronieken 15:2b
Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde
daarvan voert naar de dood.
Spreuken 16:25
Want indien God engelen, die gezondigd hadden, niet
gespaard heeft, maar hen, door hen in de afgrond te
werpen, aan krochten der duiternis heeft overgegeven
om hen tot het oordeel te bewaren; dan weet de Here
de godsvruchtigen uit de verzoeking te verlossen en de
ongerechtvaardigen te bewaren om hen op de dag des
oordeels te straffen.
2 Petrus 2:4, 9
Doch, indien gij naar de Here niet luistert en tegen het
bevel des Heren weerspannig zijt, dan zal de hand des
Heren tegen u zijn.
1 Samuel 12:15a
Wie in Mij niet blijft, is buiten geworpen als een rank
en is verdord, en men verzamelt ze en werpt ze in het
vuur en zij worden verbrand.
Johannes 15:6

OM GOD TE LEREN KENNEN MOETEN WE
HEM EERST ZOEKEN
Indien gij haar zoekt als ... verborgen schatten, dan
zult gij ... de kennis Gods vinden.
Spreuken 2:4, 5
Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult
vinden; klopt en u zal opengedaan worden.
Matteus 7:7
Maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem)
welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet
geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie
Hem ernstig zoeken.
Hrbreeën 11:6
Ik heb lief wie Mij liefhebben, wie mij ijverig
zoeken, zullen mij vinden.
Spreuken 8:17
GOD WIL DAT WE NAAR HEM TOEKOMEN
Want genadig en barmhartig is de Here, uw God:
Hij zal het aangezicht niet van u afwenden, indien
gij tot Hem wederkeert.
2 Kronieken 30:9b
Want Gij, o Here, zijt goed en gaarne vergevend,
rijk in goedertierenheid voor allen die U aanroepen.
Psalm 86:5
Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen.
Jakobus 4:8a
Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de
Here; al waren uw zonden als schaarlaken, zij
zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als
karmozijn, zij zullen worden als witte wol.
Jesaja 1:18
GOD IS HEILIG
Wie is als Gij, ... Here, ... heerlijk in heiligheid?
Exodus 15:11
Heilig, heilig, heilig is de Here der heerscharen, de
ganse aarde is van zijn heerlijkhied vol.
Jesaja 6:3b
Want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in
eeuwigheid troont en wiens naam de Heilige is: In
den hoge en in het heilige woon Ik.
Jesaja 57:15a
Wie zou niet vrezen, Here, en uw naam niet
verheerlijken? Immers, Gij alleen zijt heilig.
Openbaring 15:4a

GELOVIGEN MOETEN HEILIG LEVEN
Gij gelooft, dat God één is? Daaraan doet gij wel, (maar)
dat geloven de boze geesten ook en zij sidderen. Wilt gij
weten, gij dwaze mens, dat het geloof zonder werken niets
uitwerkt?
Jakobus 2:19, 20

DE ZONDE BRENGT SCHEIDING TUSSEN ONS EN
GOD
Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnen
gekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot
alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben.
Romeinen 5:12

Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een
leugenaar en in die is de waarheid niet. Hieraan zijn de
kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar: een
ieder, die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God,
evemin als wie zijn broeder niet liefheeft.
1 Johannes 2:4; 3:10

Maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen
tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht
voor u verborgen zijn, zodat gij niet hoort.
Jesaja 59:2

Maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt (zo)
ook gijzelf heilig in al uw wandel.
1 Petrus 1:15
Heilig zult gij zijn, want Ik, de Here, uw God, ben heilig.
- Leviticus 19:2b
WAT GOD HAAT
Deze zes dingen haat de Here, ja, zeven zijn Hem een
hartgrondige gruwel: hoogmoedige ogen, een valse tong,
handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat
heilloze plannen smeedt, voeten die zich haasten om naar
het kwade te snellen, wie leugens uitblaast als een vals
getuige en wie twist stookt tussen broeders.
Spreuken 6:16-19

Voorwaar, weerspannigheid is zonde der toverij en
ongezeggelijkheid is afgoderij en dienen van terafim.
Omdat gij het woord des Heren verworpen hebt, heeft Hij u
verworpen.
1 Samuel 15:23a
GODS TOORN OVER DE ZONDE
Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle
goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de
waarheid in ongerechtigheid ten onder houden.
Romeinen 1:18

Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de
moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de
afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel,
die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.
Openbaring 21:8

Vervuld van allerlei onrechtvaardigheid, boosheid,
hebzuchten slechtheid, vol nijd, moord, twist, list en
kwaadaardigheid; oorblazers, lasteraars, haters van God,
verwatenen, overmoedigen, grootsprekers, vindingrijk in
het kwaad, hun ouders ongehoorzaam; onverstandig,
onbestendig, zonder hart of barmhartigheid. Immers,
hoewel zij de rechteis van God kenden, namelijk, dat zij,
die zulke dingen bedrijven, de dood verdienen, doen zij ze
niet alleen zelf, maar schenken ook nog hun bijval aan wie
ze bedrijven.
Romeinen 1:29-32

Beraamt in uw hart elkanders onheil niet, en hebt geen
valse eed lief, want dit alles haat Ik, luidt het woord des
Heren.
Zacharia 8:17

HET OORDEEL KOMT
En zoals het de mensen beschikt is, éénmaal te sterven en
daarna het oordeel.
Hebreeën 9:27

MENSEN VOLDOEN NIET AAN GODS VEREISTEN
Maar Ik ken u: gij hebt de liefde Gods niet in uzelf.
Johannes 5:42

Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen
spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des
oordeels.
Matteüs 12:36

Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid
Gods.
Romeinen 3:23
Wij allen dwaalden als schapen, wij wenden ons ieder naar
zijn eigen weg.
Jesaja 53:6a
Wie kan bestaan voor het aangezicht van de Here, deze
heilige God?
- 1 Samuel 6:20b.

Want God zal elke daad doen komen in het gericht over al
het verborgene, hetzij goed, hetzij kwaad.
Prediker 12:14
Zó zal het gaan bij de voleinding der wereld. De engelen
zullen uitgaan om de bozen uit het midden der
rechtvaardigen af te zonderen, en zij zullen hen in de vurige
oven werpen; daar zal het geween zijn en het
tandengeknars.
Matteus 13:49, 50

WE KUNNEN ONS NIET VERBERGEN VOOR
GOD
De ogen des Heren zijn aan alle plaatsen, opmerkzaam
acht gevend op kwaden en goeden.
Spreuken 15:3
Here, Gij doorgrond en kent mij; Gij kent mijn zitten
en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn
gedachten; Gij onderzoek mijn gaan en mijn liggen,
met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd. Want er is geen
woord op mijn, of, zie, Here, Gij kent het volkomen.
Psalm 139:1-4
En geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle
dingen liggen open en bloot voor de ogen van Hem,
voor wie wij rekenschap hebben af te leggen.
Hebreeën 4:13
GOD VOORZAG ONS VAN EEN LAM:
ZIJN ZOON JEZUS CHRISTUS
En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed
gereinigd, en zonder bloedstorting geschied er geen
vergeveing.
Hebreeën 9:22
Maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op Hem
doen neerkomen.
Jesaja 53:6b
Wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver
of goud, zijt vrijgekocht .... maar met het kostbare
bloed van Christus, als van een onberispelijk en
vlekkeloos lam.
- 1 Petrus 1:18a, 19
WE MOETEN ONS BEKEREN
Bekeert u en wendt u af van al uw overtredingen, dan
zal u dat niet een struikelblok tot ongerechtigheid
worden.
Ezechiël 18:30b
De goddeloze verlate zijn weg en de onrechtvaardige
man zijn gedachten en hij bekere zich tot de Here, dan
zal Hij Zich over hem ontfermen – en tot onze God,
want Hij vergeeft veelvuldig.
Jesaja 55:7
Opdat zij zich bekeren, een ieder van zijn boze weg,
en Ik hun... zonde vergeve.
Jeremia 36:3b
Kom tot berouw en bekering, opdat uw zonden
uitgedelgd worden.
Handelingen 3:19a

