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Studie 32. De vijf christelijke zekerheden Bijbelteksten (HSV) bij Deltacursus 

Uitleg bij zekerheid 1 
1 Johannes 5:10-13. 10 Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het 
getuigenis in zichzelf; wie God niet gelooft, heeft Hem tot leugenaar 
gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God van 
Zijn Zoon getuigd heeft. 11 En dit is het getuigenis, namelijk dat 
God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn 
Zoon. 12 Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God 

niet heeft, heeft het leven niet.13 Deze dingen heb ik geschreven aan 
u die gelooft in de Naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u 
het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de Naam van de Zoon 
van God. 

Johannes 17:3. 3 En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de 
enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.

 

Uitleg bij zekerheid 2 
2 Korintiërs 5:21. 21 Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft 
Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerech-
tigheid van God in Hem. 

1 Petrus 3:12. 12 Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaar-
digen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht 
van de Heere is tegen hen die kwaad doen.  

Johannes 14:9-10. 9 Jezus zei tegen hem: Ben Ik zo'n lange tijd bij u, 
en kent u Mij niet, Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader 
gezien; en hoe kunt u dan zeggen: Laat ons de Vader zien?10 Gelooft 
u niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die 
Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar de Vader, Die in Mij 
blijft, Die doet de werken. 

Johannes 8:19. 19 Zij dan zeiden tegen Hem: Waar is Uw Vader? 
Jezus antwoordde: U kent Mij niet en evenmin Mijn Vader; als u 
Mij kende, zou u ook Mijn Vader kennen. 

Johannes 12:44. 44 Jezus nu riep en zei: Wie in Mij gelooft, gelooft 
niet in Míj maar in Hem Die Mij gezonden heeft. 

Johannes 13:20. 20 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als iemand hem 
ontvangt die Ik zal zenden, ontvangt hij Mij, en wie Mij ontvangt, 
ontvangt Hem Die Mij gezonden heeft. 

1 Johannes 5:14. 14 En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het 
toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden 
naar Zijn wil. 

Efeziërs 2:18. 18 Want door Hem hebben wij beiden door één Geest 
de toegang tot de Vader. 

Efeziërs 3:12. 12 In Hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang 
met vertrouwen, door het geloof in Hem. 

Hebreeën 4:14-16. 14 Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, 
Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten 
wij aan deze belijdenis vasthouden.15 Want wij hebben geen Hoge-
priester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar 
Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder 
zonde. 16 Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van 
de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om 
geholpen te worden op het juiste tijdstip.

 
Uitleg bij zekerheid 3 
Jakobus 1:2-4,12. 2 Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u 
in allerlei verzoekingen terechtkomt, 3 want u weet dat de beproe-
ving van uw geloof volharding teweegbrengt. 4 Maar laat die volhar-
ding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en ge-
heel oprecht, en in niets tekortschiet. 
12 Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd 
gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere 
beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben. 

Jakobus 1:13-15. 13 Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt: Ik 
word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met 
het kwade en Hijzelf verzoekt niemand. 14 Maar ieder mens wordt 
verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en ver-
lokt. 15 Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde, en 
wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. 

1 Johannes 2:15-17. 15 Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de 
wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader 
niet in hem. 16 Want al wat in de wereld is: de begeerte van het 
vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet 
uit de Vader, maar is uit de wereld. 17 En de wereld gaat voorbij met 
haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. 

Lucas 4:1-13. 1 Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de 
Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid, 2 En Hij at 
niets in die dagen en ten slotte, toen die voorbij waren, kreeg Hij 
honger. 3 En de duivel zei tegen Hem: Als U Gods Zoon bent, zeg 
dan tegen deze steen dat hij brood wordt. 4 Maar Jezus antwoordde 
hem: Er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, 
maar van elk woord van God. 5 En daarna bracht de duivel Hem op 
een hoge berg en liet Hem in een ogenblik tijd al de koninkrijken 
van de wereld zien. 6 En de duivel zei tegen Hem: Ik zal U al deze 
macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is 
aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil; 7 dus, als U 
mij zult aanbidden, zal het allemaal van U zijn. 

8 Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: Ga weg van Mij, satan, 
want er staat geschreven: U zult de Heere, uw God, aanbidden en 
Hem alleen dienen. 9 En hij bracht Hem naar Jeruzalem en zette 
Hem op het hoogste gedeelte van de tempel, en hij zei tegen Hem: 
Als U de Zoon van God bent, werp U dan vanhier naar beneden, 
10 want er staat geschreven dat Hij Zijn engelen voor U bevel zal 
geven om U te bewaren, 11 en dat zij U op de handen dragen zullen, 
opdat U Uw voet niet misschien aan een steen stoot. 12 Maar Jezus 
antwoordde en zei tegen hem: Er is gezegd: U zult de Heere, uw 
God, niet verzoeken. 13 En toen de duivel elke verzoeking beëindigd 
had, verliet hij Hem tot een bepaalde tijd. 

Matteüs 6:13. 13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van 
de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijk-
heid, tot in eeuwigheid. Amen. 

Jakobus 1:13. 13 Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt: Ik 
word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met 
het kwade en Hijzelf verzoekt niemand.  

Jakobus 1:2-3. 2 Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in 
allerlei verzoekingen terechtkomt, 3 want u weet dat de beproeving 
van uw geloof volharding teweegbrengt. 

Jakobus 4:2. 2 U verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt ande-
ren en beijvert u om dingen te bemachtigen en kunt ze niet krijgen. 
U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt niet, omdat u niet bidt. 

Romeinen 1:24-25a. 24 Daarom ook heeft God hen in de begeerten 
van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder 
elkaar te onteren. 25a Zij hebben de waarheid van God vervangen 
door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schep-
per, 

Genesis 39:12. 12 dat zij hem bij zijn kleed pakte en zei: Slaap met 
me. Maar hij liet zijn kleed in haar hand achter, vluchtte en ging 
naar buiten. 
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Spreuken 4:14-15,23-27. 14 Kom niet op het pad van goddelozen, en 
begeef je niet op de weg van kwaaddoeners. 15 Verwerp die, ga die 
niet op, wijk daarvan af en ga voorbij! 
23 Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn 
de uitingen van het leven. 24 Doe weg van jou valsheid van mond en 
houd bedrog van lippen ver van je verwijderd. 25 Laten je ogen recht 
vooruitkijken en je oogleden zich recht vóór je houden. 26 Baan het 
spoor voor je voet, en laten al je wegen vaststaan. 27 Wijk niet af 
naar rechts of naar links, keer je voet af van het kwade!  

Spreuken 5:1-23. zie Bijbel  
1 Korintiërs 6:18. 18 Vlucht weg van de hoererij. Elke zonde die een 
mens doet, blijft buiten het lichaam, maar wie hoererij bedrijft, zon-
digt tegen zijn eigen lichaam. 

1 Korintiërs 10:14. 14 Daarom, mijn geliefden, vlucht weg van de 
afgodendienst. 

1 Timoteüs 6:9-11. 9 Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoe-
king en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de 
mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. 10 Want geld-
zucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn 
sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele smar-
ten doorstoken. 11 U echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht 
deze dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, 
liefde, volharding en zachtmoedigheid na. 

2 Timoteüs 2:22. 22 Maar ontvlucht de begeerten van de jeugd. Jaag 
rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na, samen met hen die de 
Heere aanroepen uit een rein hart. 

1 Petrus 4:3-4. 3 Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven 
lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen 
van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkge-
lagen en allerlei walgelijke afgoderij. 4 Daarbij bevreemdt het hun 
dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij 
belasteren u. 

Hebreeën 2:18. 18 Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij 
verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen. 

Matteüs 7:7-11. 7 Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vin-
den; klop, en er zal voor u opengedaan worden. 8 Want ieder die 
bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal open-
gedaan worden. 9 Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal 
geven, als hij om brood vraagt? 10 Of als hij hem om een vis vraagt, 
zal hij hem een slang geven? 11 Als u, die slecht bent, uw kinderen 
dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in 
de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot Hem bidden. 

Jakobus 4:8. 8 Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de 
handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen! 

Jakobus 4:7. 7 Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de 
duivel en hij zal van u wegvluchten. 

1 Petrus 5:8-9. 8 Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de 
duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou 
kunnen verslinden. 9 Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in 
de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de we-
reld opgelegd wordt. 

Prediker 4:9-10. 9 Twee zijn beter dan één, want samen krijgen zij 
een goede beloning voor hun zwoegen. 10 Want als zij vallen, helpt 
de één zijn metgezel overeind. Maar wee die ene die valt, terwijl er 
geen tweede is om hem overeind te helpen. 

Efeziërs 6:16. 16 Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee 
u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. 

Psalm 119:9,11. 9 Waarmee houdt een jongeman zijn pad zuiver? Als 
hij dat bewaart overeenkomstig Uw woord. 
11 Ik heb Uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen U niet 
zondig. 

Lucas 6:27-28. 27 Maar Ik zeg tegen u die dit hoort: Heb uw vijanden 
lief; doe goed aan hen die u haten. 28 Zegen hen die u vervloeken, 
en bid voor hen die u belasteren. 

Matteüs 5:38-42. 38 U hebt gehoord dat er gezegd is: Oog voor oog 
en tand voor tand. 39 Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet 
bieden aan de boze; maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem 
ook de andere toe; 40 en als iemand u voor het gerecht wil dagen en 
uw onderkleding nemen, geef hem dan ook het bovenkleed; 41 en 
wie u zal dwingen één mijl te gaan, ga er twee met hem. 42 Geef aan 
hem die iets van u vraagt, en keer u niet af van hem die van u lenen 
wil. 

Johannes 8:3-11. 3 En de schriftgeleerden en de Farizeeën brachten 
een vrouw bij Hem die op overspel betrapt was. 4 En toen ze haar in 
het midden hadden doen staan, zeiden zij tegen Hem: Meester, deze 
vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. 5 In de 
wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen; U dan, 
wat zegt U? 6 En dit zeiden zij om Hem te verzoeken, opdat zij iets 
hadden om Hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de 
vinger in de aarde. 7 En toen zij Hem dit bleven vragen, richtte Hij 
Zich op en zei tegen hen: Wie van u zonder zonde is, laat die als eer-
ste de steen op haar werpen. 8 En opnieuw bukte Hij en schreef in 
de aarde. 9 Maar toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd 
waren, gingen zij weg, de één na de ander, te beginnen bij de oudsten 
tot de laatsten; en Jezus werd alleen achtergelaten, en de vrouw die in 
het midden stond. 10 Jezus nu richtte Zich op en toen Hij niemand 
zag dan de vrouw, zei Hij tegen haar: Vrouw, waar zijn die aankla-
gers van u? Heeft niemand u veroordeeld? 11 En zij zei: Niemand, 
Heere. En Jezus zei tegen haar: Dan veroordeel Ik u ook niet; ga 
heen en zondig niet meer. 

Matteüs 4:3-4. 3 En de verzoeker kwam bij Hem en zei: Als U Gods 
Zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. 4 Maar Hij 
antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood 
alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. 

Handelingen 16:18. 18 En dat deed zij vele dagen lang. Maar Paulus, 
die zich daaraan ergerde, keerde zich om en zei tegen de geest: Ik ge-
bied u in de Naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan! En hij 
ging op hetzelfde moment uit haar weg. 

Matteüs 26:41. 41 Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de 
geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. 

1 Timoteüs 6:9-10. 9 Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoe-
king en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de 
mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. 10 Want geld-
zucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn 
sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele smar-
ten doorstoken. 

Job 31:1. 1 Ik heb een verbond gesloten met mijn ogen; hoe kan ik 
dan begerig naar een jonge vrouw kijken? 

Genesis 39:9-10. 9 Niemand heeft meer aanzien in dit huis dan ik; en 
hij heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat u zijn vrouw bent. 
Hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen 
God? 10 En het gebeurde, toen zij Jozef dag in dag uit aansprak en 
hij niet naar haar luisterde om met haar te slapen en bij haar te zijn, 

Johannes 8:3-8. 3 En de schriftgeleerden en de Farizeeën brachten een 
vrouw bij Hem die op overspel betrapt was. 4 En toen ze haar in het 
midden hadden doen staan, zeiden zij tegen Hem: Meester, deze 
vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. 5 In de 
wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen; U dan, 
wat zegt U? 6 En dit zeiden zij om Hem te verzoeken, opdat zij iets 
hadden om Hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de 
vinger in de aarde. 7 En toen zij Hem dit bleven vragen, richtte Hij 
Zich op en zei tegen hen: Wie van u zonder zonde is, laat die als eer-
ste de steen op haar werpen. 8 En opnieuw bukte Hij en schreef in 
de aarde.  
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Uitleg bij zekerheid 4 
Romeinen 3:25a. 25a Hem heeft God openlijk aangewezen als middel 
tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. 

Jesaja 53:5. 5 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 geko-
men. 

Psalm 32:5. 5 Mijn zonde maakte ik U bekend,  
mijn ongerechtigheid bedekte ik niet.  
Ik zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor de HEERE.  
En Ú vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. 

Johannes 5:24. 24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord 
hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig le-
ven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan 
in het leven. 

2 Korintiërs 5:21. 21 Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft 
Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerech-
tigheid van God in Hem. 

Micha 7:18-19. 18 Wie is een God als U, Die de ongerechtigheid 
vergeeft, Die voorbijgaat aan de overtreding van het overblijfsel van 
Zijn eigendom? Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan Zijn toorn, 
want Hij vindt vreugde in goedertierenheid. 19 Hij zal Zich weer 
over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen, ja, U 
zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee. 

Hebreeën 10:17-18. 17 en aan hun zonden en hun wetteloze 
daden zal Ik beslist niet meer denken. 18 Waar er nu verge-
ving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig. 

Lucas 15:20-24. 20 En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen 
hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was 
met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel 
hem om de hals en kuste hem.21 En de zoon zei tegen hem: Vader, 
ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer 
waard uw zoon genoemd te worden. 22 Maar de vader zei tegen zijn 
slaven: Haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan en 
geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. 23 En 
breng het gemeste kalf en slacht het, en laten we eten en vrolijk zijn. 
24 Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. En 
hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. 

2 Samuel 12:13-14. 13 Toen zei David tegen Nathan: Ik heb gezon-
digd tegen de HEERE. En Nathan zei tegen David: De HEERE 
heeft ook uw zonde weggenomen; u zult niet sterven. 14 Omdat u 
echter door deze zaak de vijanden van de HEERE zeer hebt doen 
lasteren, zal wel de zoon die u geboren is, zeker sterven. 

Psalm 51:9. 9 Ontzondig mij met hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, 
dan zal ik witter zijn dan sneeuw. 

Jesaja 1:18. 18 Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt 
de HEERE.  
Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw;  
al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. 

Hebreeën 9:14. 14 hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die 
door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, 
uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen! 

Psalm 51:12-15. 12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in 
mijn binnenste een standvastige geest. 13 Verwerp mij niet van voor 
Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg. 14 Geef 
mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van 
vrijmoedigheid. 15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zon-
daars zullen zich tot U bekeren. 

Johannes 8:11. 11 En zij zei: Niemand, Heere. En Jezus zei tegen 
haar: Dan veroordeel Ik u ook niet; ga heen en zondig niet meer. 

Romeinen 6:6,13,19. 6 Dit weten wij toch, dat onze oude mens met 
Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou 
worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. 
13 En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van 
ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen 
die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van 
gerechtigheid zijn voor God. 
19 Ik spreek op menselijke wijze vanwege de zwakheid van uw vlees. 
Want zoals u uw leden beschikbaar gesteld hebt ten dienste van de 
onreinheid en van de ene wetteloosheid tot de andere wetteloosheid, 
stel zo nu uw leden beschikbaar ten dienste van de gerechtigheid, tot 
heiliging.

 
Uitleg bij zekerheid 5 
Psalm 73:16-17. 16 Toch heb ik nagedacht om dit te kunnen begrij-
pen, maar het was moeite in mijn ogen, 17 totdat ik Gods heiligdom 
binnenging en op hun einde lette. 

Matteüs 10:32-33. 32 Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, 
die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. 
33 Maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal Ik ook 
verloochenen voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. 

Handelingen 17:11. 11 En dezen waren edeler van gezindheid dan die 
in Thessalonica, want zij ontvingen het Woord met grote bereidwil-
ligheid en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die din-
gen zo waren.  

Nehemia 1:11. 11 Och, Heere, laat Uw oor toch opmerkzaam zijn op 
het gebed van Uw dienaar, en op het gebed van Uw dienaren, die er 
vreugde in vinden Uw Naam te vrezen. Doe Uw dienaar vandaag 
toch slagen en geef hem barmhartigheid bij deze man. Ik was name-
lijk de schenker van de koning. 

1 Korintiërs 10:31. 31 Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe 
alles tot eer van God. 

Spreuken 16:3. 3 Vertrouw uw werken aan de HEERE toe, en uw 
plannen zullen bevestigd worden.  

Spreuken 16:7. 7 Als de HEERE behagen schept in iemands wegen, 
zal Hij zelfs zijn vijanden vrede met hem doen sluiten. 

Kolossenzen 4:2-4. 2 Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin 
waakzaam met dankzegging. 3 Bid meteen ook voor ons dat God 
voor ons de deur van het Woord opent, om van het geheimenis van 
Christus te spreken, om welke oorzaak ik ook gebonden ben, 4 opdat 
ik dit geheimenis mag openbaren zoals ik erover moet spreken. 

Jeremia 32:17,27. 17 Ach, Heere HEERE! Zie, Ú hebt de hemel en 
de aarde gemaakt door Uw grote kracht en door Uw uitgestrekte 
arm. Niets is voor U te wonderlijk.  
27 Zie, Ik ben de HEERE, God van alle vlees. Zou ook maar iets 
voor Mij te wonderlijk zijn? 

 


