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Begin
Psalm 119:105 Uw
Woorden zijn voor mij als
een lamp in het donker, als
een licht in mijn leven.

Marcus 6:31 Jezus zei
tegen hen: ‘Kom, we gaan
naar een stille plek om wat
uit te rusten.’

Net als een
touw dat gemaakt is uit
drie losse touwen. Dat
trek je niet zomaar stuk.
Prediker 4:12

Streng 1
Handelingen 17:24
De God die de wereld
gemaakt heeft en alles
wat er leeft. Hij is de
heer van de hemel en
aarde.

Genesis 1:26
God zei: ‘Nu wil ik
mensen maken.
Ze moeten op mij
lijken.

Psalm 63:2
God, u bent
mijn God! Ik
zoek u.

Handelingen 17:26

Handelingen 17:27 Zo zorgt
hij ervoor dat de mensen hem
zoeken. Ze proberen hem te
vinden, ook al is dat moeilijk.
Toch is hij niet ver bij ons
vandaan. Want God laat ons
leven, bewegen en bestaan.

Handelingen
17:28
Wij lijken op
hem.

God heeft uit één mens alle
volken gemaakt. En hij gaf
de mensen de hele aarde
om op te leven. Hij bepaalde
waar ze moesten gaan
wonen en voor hoe lang.

Streng 1
Psalm 139:14 Ik dank
u daarvoor. Want het is
een wonder, zoals ik
gemaakt ben. Alles wat
u maakt is een wonder.
Dat weet ik heel goed.

Openbaring 4:11 Heer,
onze God, u hebt alles
gemaakt. De wereld bestaat
omdat u dat wilt. Iedereen
moet voor u juichen,
iedereen moet uw macht
prijzen. U verdient alle eer!

Psalm 115:15-16 De Heer
zal ons geluk en vrede
geven. Hij heeft de hemel
en de aarde gemaakt. De
hemel is van de Heer,
maar de aarde heeft Hij
aan de mensen gegeven.

Matteüs 19:26 Jezus
keek hen aan en zei: ‘Als
het van mensen afhangt,
kan niemand gered
worden. Maar het hangt
van God af, en dan kan
alles.’

Matteüs 28:18 Jezus
kwam dichterbij en zei
tegen de leerlingen:
‘God heeft mij alle
macht gegeven, in de
hemel en op de aarde.’

2 Korintiërs 6:18 Ik
zal jullie vader zijn,
en jullie zullen mijn
zonen en dochters
zijn. Dat zeg ik, de
machtige Heer.

Streng 2
Johannes 3: 16 Want Gods
liefde voor de mensen was zo
groot, dat hij zijn enige Zoon
gegeven heeft. Iedereen die in
Hem gelooft, zal niet sterven,
maar voor altijd leven.

Lucas 19:10 Want ik, de
Mensenzoon, ben
gekomen om mensen te
redden die verkeerde
dingen doen.

Romeinen 3:23-24 Want alle mensen
doen verkeerde dingen. Daardoor
leeft niemand dicht bij God. Maar God
wil de mensen redden, zomaar, voor
niets. Hij vergeeft de zonden van
iedereen die gelooft in Jezus Christus.
Zo goed wil God voor ons zijn.

1 Korintiërs 15:3-4 Luister! Het goede nieuws dat
ik jullie vroeger verteld heb, heb ik niet zelf
bedacht. Ik heb het van anderen gehoord. En in
de heilige boeken is er ook al over geschreven. Dit
is het goede nieuws: Jezus Christus is voor ons
gestorven, en daardoor worden onze zonden
vergeven. Na zijn dood is hij begraven, maar drie
dagen later is hij opgestaan uit de dood. Ook dat
staat in de heilige boeken.

Streng 2
2 Korintiërs 5:17 Iedereen
die bij Christus hoort, hoort
bij het nieuwe leven. De
oude tijd is voorbij, de
nieuwe tijd is gekomen.

Efeziërs 1:19+21 Dan zullen jullie
begrijpen hoe enorm groot zijn macht is,
en dat die macht in alle gelovigen aan
het werk is. Christus heerst nu over alle
hemelse machten en krachten. Hij is
belangrijker dan iedereen in onze tijd en
in de tijd die komt.

1 Johannes 2:2 Dankzij hem
(Jezus) wil God onze zonden
vergeven. En niet alleen
onze eigen zonden, maar die
van de hele wereld.

1 Johannes 1:9 Maar als we onze
zonde eerlijk aan God vertellen,
zal hij ons vergeven. Hij zal al het
kwaad uit ons weghalen, zodat we
helemaal rein worden. Want God
is trouw en rechtvaardig.

Streng 3
Efeziërs 1:13 Ook jullie in Efeze geloven
nu in Christus. Want jullie hebben de
waarheid over hem gehoord, namelijk het
goede nieuws dat hij jullie zal redden.
Omdat jullie dat geloven, hebben jullie de
heilige Geest gekregen. Dat is het teken
dat God lang geleden beloofd heeft.

2 Timoteüs 1:7 God heeft
ons zijn Geest gegeven. Niet
om bange mensen van ons te
maken, maar moedige
mensen, vol liefde en geduld.

2 Korintiërs 3:17 De heilige
Geest maakt mensen vrij, zodat
ze alles kunnen begrijpen.

Streng 3
Johannes 14:26 Dat zal gebeuren als
de heilige Geest komt. De Vader zal
hem als helper naar jullie toe sturen.
Dat doet hij voor mij. De heilige Geest
zal jullie herinneren aan alles wat ik
tegen jullie gezegd heb. En hij zal
zorgen dat jullie het begrijpen.

Romeinen 8:16 De
heilige Geest geeft ons
de zekerheid dat wij
Gods kinderen zijn.

Lucas 11:24-26 Jezus zei: ‘Stel je
eens voor: Een geest woont in een
man. Op een dag gaat die kwade
geest uit hem weg. Hij zoekt een plek
om te rusten, maar vindt die niet. Dan
denkt hij: Ik ga terug naar huis, naar
de man in wie ik eerst woonde. De
kwade geest komt terug en ziet dat
zijn huis schoon is. Het is klaar om in
te wonen. Dan roept hij er zeven
andere geesten bij, die nog erger zijn
dan hijzelf. En allemaal gaan ze in die
man wonen. Dan gaat het met hem
nog slechter dan daarvoor.

Streng 4
Psalm 62:9 Laten we op
God vertrouwen, en hem
onze zorgen vertellen.
Hij zal ons helpen.

Johannes 10:9-10 Die dieven (Satan)
wilden de schapen stelen, doden en
opeten. Maar ik (Jezus) ben gekomen
om de schapen naar buiten te
brengen, naar plaatsen met veel gras.
Dat betekent: ik ben gekomen om
mensen het eeuwige leven te geven.

Kolossenzen 1:10 Dat
betekent dat jullie veel
goede dingen zullen doen,
en God steeds beter zullen
leren kennen.

1 Johannes 3:8 en de
Zoon van God is naar de
wereld gekomen om het
werk van de duivel te
vernietigen.

Streng 4
Lucas 10:27 De man antwoordde: “Houd van de
Heer, je God, met je hele hart, met je hele ziel, met
je hele verstand en met al je kracht. En houd
evenveel van je medemensen als van jezelf.’
Hebreeën 13:5-6 Leef niet alleen voor het geld, en wees
tevreden met wat je hebt. God zorgt voor je, want hij heeft zelf
gezegd: ‘Ik zal bij je blijven, ik zal je niet in de steek laten.’ We
kunnen dus vol vertrouwen zeggen: ‘De Heer zal mij helpen.
Daarom ben ik niet bang. Mensen kunnen mij geen kwaad doen.’

Streng 5
Efeziërs 3:10 en nu heeft hij van Joden en
niet-Joden één kerk gevormd. Alle hemelse
machten kunnen daaraan zien hoe groot en
bijzonder Gods wijsheid is.
Hebreeën 10:25 Blijf ook naar de kerk
komen. Sommigen van jullie doen dat niet
meer, en dat is verkeerd. We moeten elkaar
steunen, juist nu.

Streng 5
1 Johannes 5:14 Als we bidden, mogen we
vol vertrouwen zijn. Want God luistert naar
ons als wij hem iets vragen dat past bij zijn
wil.
Openbaring 7:9 Daarna zag ik een grote groep
mensen uit de hele wereld, van alle volken en talen.
Het waren zo veel mensen dat niemand ze kon tellen.
…… Samen stonden ze voor de troon van God.

Streng 6
Marcus 16:15 Jezus zei
verder tegen de leerlingen:
‘Ga de hele wereld door,
en vertel het goede nieuws
aan iedereen.’

Marcus 1:17 Jezus zei
tegen hen: ‘Kom, ga met
mij mee. Ik zal jullie leren
om mensen te vangen in
plaats van vissen.’

Handelingen 22:15 Jij zult
alle mensen over hem
gaan vertellen. Je zult
vertellen wat je gezien en
gehoord hebt.

Streng 6
Matteüs 28:18-20 Jezus kwam dichterbij en zei tegen de
leerlingen: ‘God heeft mij alle macht gegeven, in de hemel
en op de aarde.’ Jullie moeten naar alle volken gaan, zodat
iedereen mijn leerling kan worden. Leer de mensen om
zich te houden aan alles wat ik jullie verteld heb.

Johannes 20:21 Jezus zei nog een keer
tegen hen: ‘Ik wens jullie vrede! De Vader
zelf heeft mij gestuurd, En nu ben ik het die
jullie stuurt.’

Extra
Deuteronomium 33:27
Bij de eeuwige God zijn
jullie veilig, hij draagt
jullie in zijn armen.

Amos 5:14 Doe wat goed is, en niet
wat slecht is. Want dan zullen jullie
echt leven. Jullie zeggen vaak: ‘God
is bij ons.’ Maar alleen als jullie
doen wat goed is, zal de Heer, de
machtige God, echt bij jullie zijn.

Galaten 4:8 Vroeger
kenden jullie God nog
niet. Toen werd jullie leven
beheerst door goden die
helemaal niet bestaan.

Extra
Filippenzen 4:4-5 Jullie moeten blij zijn, omdat jullie bij de
Heer horen. Ik zeg het nog eens: Wees altijd blij. Laat
iedereen merken dat jullie vriendelijk zijn. En bedenk goed:
de Heer is dicht bij ons.

2 Tessalonicenzen 3:3
De Heer is trouw, Hij zal
jullie kracht geven en
beschermen tegen de
macht van het kwaad.
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