
Wie zijn broeder liefheeft, blijft in 
het licht en hij komt niet ten val.

1 Joh 2, 10

hierin bestaat de liefde: niet Wij 
hebben God liefGehad, maar hij 

heeft ons liefGehad.
1 Joh 4, 10

liefde laat Geen ruimte voor vrees. 
de volmaakte liefde  
drijft de vrees uit.

1 Joh 4, 18

Wij hebben lief, omdat God ons 
het eerst heeft liefGehad.

1 Joh 4, 19

moGen uW harten steeds 
onverdeeld aan de heer onze God 

toebehoren.
1 K 8, 61

Wat Gij doet,  
doet alles ter ere Gods.

1 Kor 10, 31

als ik de liefde niet heb,  
ben ik niets.

1 Kor 13, 2

Weest standvastiG en 
onWankelbaar, en Gaat altijd voort 

met het Werk des heren.
1 Kor 15, 58

als ik zWak ben, dan ben ik sterk.
2 Kor 12, 10

de liefde van christus laat ons 
Geen rust.
2 Kor 5, 14

Wij leven in het Geloof,  
Wij zien hem niet.

2 Kor 5, 7

God houdt van een blijmoediGe 
Gever.

2 Kor 9, 7

hij bad tot de heer en deze 
verhoorde hem en verrichtte voor 

hem een Wonderteken.
2 Kr 32, 24

op al uW tochten heb ik u 
bijGestaan.

2 S 7, 9

de heer doet nooit iets zonder dat 
hij zijn besluit onthult aan zijn 

dienaars, de profeten.
Am 3, 7

zoekt mij en Gij zult leven.
Am 5, 4

God de heer zal over hen lichten.
Apk 22, 5

Wie ik liefheb, die bestraf en 
tuchtiG ik.

Apk 3, 19



In thIs Is love: not that we have 
loved God, but that he loved us

1 John 4:10

there Is no fear In love, but perfect 
love drIves out fear

1 John 4:18

Your heart must be whollY devoted 
to the lord, our God

1 Kgs 8:61

whatever You do, do everYthInG 
for the GlorY of God.

1 Cor 10:31

be fIrm, steadfast, alwaYs fullY 
devoted to the work of the lord

1 Cor 15:58

when I am weak, then I am stronG.
2 Cor 12:10

we walk bY faIth, not bY sIGht.
2 Cor 5:7

God loves a cheerful GIver.
2 Cor 9:7

I was wIth You wherever You went

2 Sam 7:9

Indeed, the lord God does 
nothInG wIthout revealInG hIs 

plan to hIs servants the prophets.
Amos 3:7

the lord God shall GIve them 
lIGht

Rev 22:5

those whom I love,  
I reprove and chastIse.

Rev 3:19

whoever loves hIs brother remaIns 
In the lIGht, and there Is nothInG 

In hIm to cause a fall.
1 John 2:10

we love because he fIrst loved us.
1 John 4:19

If I do not have love,  
I am nothInG.

1 Cor 13:2

for the love of chrIst Impels us

2 Cor 5:14

he praYed to the lord, who 
answered hIm bY GIvInG hIm a sIGn.

2 Chr 32:24

seek me, that You maY lIve

Amos 5:4



God zal alle tranen van hun oGen 
afWissen.
Apk 7, 17

zoekt hem nu met al uW krachten.
Bar 4, 28

Gij Weet toch dat de heer uW God 
alles Wat Gij doet GezeGend heeft.

Dt 2, 7

Weest niet anGstiG voor hen:  
de heer uW God is bij u.

Dt 7, 21

ik ben de heer, uW Geneesheer.
Ex 15, 26

ik heb mijn keuze op u laten 
vallen en u mijn bijzondere Gunst 

Geschonken.
Ex 33, 12

ik zal u met zuiver Water 
besprenkelen en Ge zult rein 

Worden.
Ez 36, 25

verheuGt u in de heer te allen tijd.
Fil 4, 4

ikzelf leef niet meer, christus is het 
die leeft in mij.

Gal 2, 20

voor die vrijheid heeft christus 
ons vrijGemaakt.

Gal 5, 1

Gij Werd Geroepen tot vrijheid.
Gal 5, 13

de vrucht van de Geest is 
liefde, vreuGde, vrede, Geduld, 

vriendelijkheid, Goedheid, trouW, 
zachtheid en inGetoGenheid.

Gal 5, 22

ik zal u met Weldaden overladen.
Gn 32, 13

nu Ga ik mijn verbond aan met u 
en met uW naGeslacht.

Gn 9, 9

de rechtvaardiGe rechter blijft 
leven door zijn trouW.

Hab 2, 4

ik heb u uitverkoren.
Hag 2, 23

noG een korte tijd en hij die komen 
moet zal komen, zonder uitstel.

Heb 10, 37

het Geloof is een vaste Grond van 
Wat Wij hopen.

Heb 11, 1



turn now ten tImes the more  
to seek hIm.

Bar 4:28

surelY, the lord, Your God, 
has blessed You In all Your 

undertakInGs

Deut 2:7

I, the lord, am Your healer.
Exod 15:26

You are mY IntImate frIend;  
You have found favor wIth me.

Exod 33:12

rejoIce In the lord alwaYs.
Phil 4:4

Yet I lIve, no lonGer I, but chrIst 
lIves In me

Gal 2:20

You were called for freedom

Gal 5:13

In contrast, the fruIt of the 
spIrIt Is love, joY, peace, patIence, 

kIndness, GenerosItY, faIthfulness, 
Gentleness, self-control.

Gal 5:22

see, I am now establIshInG mY 
covenant wIth You and Your 

descendants after You

Gen 9:9

the just one who Is rIGhteous 
because of faIth shall lIve.

Hab 2:4

for, after just a brIef moment,  
he who Is to come shall come;  

he shall not delaY.
Heb 10:37

faIth Is the realIzatIon of what Is 
hoped for and evIdence of thInGs 

not seen.
Heb 11:1

God wIll wIpe awaY everY tear from 
theIr eYes.

Rev 7:17

therefore, do not be terrIfIed bY 
them, for the lord, Your God Is In 

Your mIdst

Deut 7:21

I wIll sprInkle clean water over 
You to make You clean

Ezek 36:25

for freedom chrIst set us free

Gal 5:1

I wIll be verY Good to You

Gen 32:13

I have chosen You

Hag 2:23



streeft naar vrede met alle mensen.
Heb 12, 14

Gij zult kracht ontvanGen van de 
heiliGe Geest om mijn GetuiGen te 

zijn.
Hnd 1, 8

zaliG de mens die standhoudt in de 
beproevinG.

Jak 1, 12

bidt voor elkaar, opdat Gij 
GenezinG mooGt vinden.

Jak 5, 16

het vuriG Gebed van een 
rechtvaardiGe vermaG veel.

Jak 5, 16

Gij moet GeduldiG zijn, en moediG, 
Want de komst van de heer is nabij.

Jak 5, 8

klaaGt elkaar niet aan.
Jak 5, 9

Wat God met u onderneemt zal 
een vollediG succes Worden.

Jdt 11, 6

bid je tot hem, hij zal je verhoren.
Job 22, 27

de heer doet Wat hij doen Wil.
Job 23, 13

luister noG eens aandachtiG en 
beschouW de WonderWerken van 

God.
Job 37, 14

alleen van horen zeGGen kende ik 
u, nu heb ik u Gezien met eiGen 

oGen.
Job 42, 5

niemand kan iets uit de hand van 
mijn vader roven.

Joh 10, 29

hij roept zijn schapen bij hun 
naam.

Joh 10, 3

laat uW hart niet verontrust 
Worden.
Joh 14, 1

het is de vader die, blijvend in mij, 
zijn Werk verricht.

Joh 14, 10

Wie in mij Gelooft zal ook zelf de 
Werken doen die ik doe.

Joh 14, 12

als iemand mij liefheeft zal hij mijn 
Woord onderhouden; mijn vader 

zal hem liefhebben en Wij zullen tot 
hem komen en verblijf bij hem nemen.

Joh 14, 23



You wIll receIve power when the 
holY spIrIt comes upon You,  
and You wIll be mY wItnesses

Acts 1:8

blessed Is the man who perseveres 
In temptatIon

Jas 1:12

the fervent praYer of a rIGhteous 
person Is verY powerful.

Jas 5:16

You too must be patIent.  
make Your hearts fIrm, because the 

comInG of the lord Is at hand.
Jas 5:8

If You follow the words of Your 
maIdservant, God wIll successfullY 

perform a deed throuGh You

Jdt 11:6

entreat hIm and he wIll hear You

Job 22:27

lIsten to thIs. stand and consIder 
the marvels of God!

Job 37:14

bY hearsaY I had heard of You, but 
now mY eYe has seen You.

Job 42:5

he calls hIs own sheep bY name

John 10:3

do not let Your hearts be 
troubled.

John 14:1

whoever belIeves In me wIll do  
the works that I do

John 14:12

whoever loves me wIll keep mY 
word, and mY father wIll love 

hIm, and we wIll come to hIm and 
make our dwellInG wIth hIm.

John 14:23

strIve for peace wIth everYone

Heb 12:14

confess Your sIns to one another 
and praY for one another, that 

You maY be healed.
Jas 5:16

do not complaIn, brothers,  
about one another

Jas 5:9

what he desIres, that he does.
Job 23:13

no one can take them out of the 
father’s hand.

John 10:29

the father who dwells In me Is 
doInG hIs works.

John 14:10



de heiliGe Geest zal u alles leren.
Joh 14, 26

vrede laat ik u na, mijn vrede Geef 
ik u. laat uW hart niet verontrust 

of kleinmoediG Worden.
Joh 14, 27

ik ben de WeG, de Waarheid en het 
leven.
Joh 14, 6

‘Wie mij ziet, ziet de vader’,  
zeGt jezus.

Joh 14, 9

niet Gij hebt mij uitGekozen,  
maar ik u.

Joh 15, 16

zoals de vader mij heeft liefGehad, 
zo heb ik ook u liefGehad.  

blijft in mijn liefde.
Joh 15, 9

vraaGt en Gij zult verkrijGen, opdat 
uW vreuGde volkomen zij.

Joh 16, 24

doet maar Wat hij u zeGGen zal.
Joh 2, 5

zozeer heeft God de Wereld 
liefGehad, dat hij zijn eniGGeboren 

zoon heeft GeGeven.
Joh 3, 16

allen zullen door God 
onderricht Worden.

Joh 6, 45

ik veroordeel u niet, Ga heen en 
zondiG van nu af niet meer.

Joh 8, 11

als jezus u vrijmaakt, zult Gij 
Werkelijk vrij zijn.

Joh 8, 36

Wilt Gij ook soms leerlinGen van 
hem Worden?

Joh 9, 27

Wees zeer sterk en moediG!
Joz 1, 7

voordat ik u in de moederschoot 
vormde, koos ik u uit.

Jr 1, 5

het volk overstelp ik met mijn 
Gaven.
Jr 31, 14

mijn liefde voor u duurt eeuWiG, 
ik blijf u altijd trouW.

Jr 31, 3

ik zal er vreuGde in vinden hen 
GelukkiG te maken.

Jr 32, 41



peace I leave wIth You;  
mY peace I GIve to You.  
do not let Your hearts  
be troubled or afraId.

John 14:27

I am the waY and the truth  
and the lIfe.

John 14:6

It was not You who chose me, but 
I who chose You

John 15:16

as the father loves me, so I also 
love You. remaIn In mY love.

John 15:9

do whatever he tells You.
John 2:5

for God so loved the world that 
he Gave hIs onlY son

John 3:16

neIther do I condemn You.  
Go, and from now on  
do not sIn anY more.

John 8:11

If the son frees You, then You wIll 
trulY be free.

John 8:36

onlY be stronG and steadfast

Josh 1:7

before I formed You In the womb  
I knew You

Jer 1:5

wIth aGe-old love I have loved 
You; so I have kept mY mercY 

toward You.
Jer 31:3

I wIll take delIGht In doInG Good 
to them

Jer 32:41

the holY spIrIt wIll teach You 
everYthInG

John 14:26

whoever has seen me has seen  
the father.

John 14:9

ask and You wIll receIve, so that 
Your joY maY be complete.

John 16:24

theY shall all be tauGht bY God.
John 6:45

do You want to become hIs 
dIscIples, too?

John 9:27

mY people shall be fIlled wIth mY 
blessInGs

Jer 31:14



ik Genees hen Weer en schenk hun 
een onvermoed duurzaam Geluk.

Jr 33, 6

volG de WeG die ik u Wijs, dan zal 
het u Goed Gaan.

Jr 7, 23

plotselinG, onverWacht,  
Grijpt de heer voor u in.

Js 29, 6

in stille berustinG liGt uW reddinG, 
in rustiG vertrouWen uW kracht.

Js 30, 15

de heer brenGt u reddinG.
Js 35, 4

mijn ellende is in vrede verkeerd.
Js 38, 17

zij, die bouWen op de heer, 
vernieuWen hun kracht.

Js 40, 31

Wees niet bevreesd, ik sta u bij.
Js 41, 13

ik blijf u draGen, ik zal u torsen, 
ik zal u redden.

Js 46, 4

de heer heeft mij in de schaduW 
van zijn hand GeborGen.

Js 49, 2

in de heer zult Gij uW GenoeGen 
vinden.
Js 58, 14

uW Wonden Groeien spoediG dicht.
Js 58, 8

uW misdaden brenGen een scheidinG 
te WeeG tussen u en uW God.

Js 59, 2

Gij zult herkennen dat ik, de heer, 
uW redder ben.

Js 60, 16

de heer zelf zal uW licht zijn voor 
eeuWiG, en uW God Wordt uW 

luister.
Js 60, 19

de Geest van de heer  
verGezelde hen.

Js 63, 14

zoals een moeder haar kind 
troost, zo zal ik u troosten.

Js 66, 13

vraaG de heer uW God  
om een teken.

Js 7, 11



walk exactlY In the waY I command 
You, so that You maY prosper.

Jer 7:23

suddenlY, In an Instant, You shall 
be vIsIted bY the lord of hosts

Isa 29:6

here Is Your God, he comes to 
save You.

Isa 35:4

peace In place of bItterness!
Isa 38:17

do not fear, I wIll help You.
Isa 41:13

I wIll carrY You, and I wIll lIft 
You up, I wIll carrY You to safetY.

Isa 46:4

You shall delIGht In the lord

Isa 58:14

Your wound shall quIcklY be 
healed

Isa 58:8

You shall know that I, the lord, 
am Your savIor

Isa 60:16

the lord wIll be Your lIGht 
forever, Your God wIll be Your 

GlorY.
Isa 60:19

as a mother comforts her chIld, 
so I wIll comfort You

Isa 66:13

ask for a sIGn from the lord,  
Your God

Isa 7:11

I wIll heal them and reveal to them 
an abundance of lastInG peace.

Jer 33:6

bY waItInG and bY calm You shall 
be saved, In quIet and In trust 

shall be Your strenGth.
Isa 30:15

theY that hope In the lord wIll 
renew theIr strenGth

Isa 40:31

he concealed me, shIelded bY hIs 
hand.
Isa 49:2

It Is Your crImes that separate You 
from Your God

Isa 59:2

the spIrIt of the lord GuIded them.
Isa 63:14



beWaart uzelf in Gods liefde, in 
afWachtinG van de barmhartiGheid 

van jezus.
Jud 1, 21

doet aan tedere ontferminG, 
Goedheid, deemoed, zachtheid en 

Geduld.
Kol 3, 12

verricht uW Werk WelGemoed.
Kol 3, 23

mijn hart prijst hooG de heer, van 
vreuGde juicht mijn Geest om God 

mijn redder.
Lc 1, 46

GelukkiG de oGen die zien Wat Gij 
ziet.

Lc 10, 23

vrede aan dit huis!
Lc 10, 5

heer, leer ons bidden.
Lc 11, 1

Waar uW schat is, daar zal ook 
uW hart zijn.

Lc 12, 34

het rijk Gods is midden onder u.
Lc 17, 21

bidt, dat Gij niet op de bekorinG 
inGaat.
Lc 22, 46

vader, in uW handen beveel ik mijn 
Geest.

Lc 23, 46

hun oGen GinGen open en zij 
herkenden hem.

Lc 24, 31

brandde ons hart niet in ons 
terWijl hij onderWeG met ons sprak 

en ons de schriften ontsloot?
Lc 24, 32

Wat zoekt Ge de levende bij de 
doden? hij is verrezen

Lc 24, 5-6

vaar nu naar het diepe.
Lc 5, 4

Wees barmhartiG zoals uW vader 
barmhartiG is.

Lc 6, 36

 uW Geloof heeft u Gered, Ga in 
vrede.
Lc 7, 50

Waar is uW Geloof?
Lc 8, 25



put on heartfelt compassIon, 
kIndness, humIlItY, Gentleness, and 

patIence

Col 3:12

whatever You do, do from the 
heart

Col 3:23

blessed are the eYes that see what 
You see.
Luke 10:23

peace to thIs household.
Luke 10:5

where Your treasure Is, there also 
wIll Your heart be.

Luke 12:34

the kInGdom of God  
Is amonG You.

Luke 17:21

father, Into Your hands I 
commend mY spIrIt

Luke 23:46

theIr eYes were opened and theY 
recoGnIzed hIm

Luke 24:31

whY do You seek the lIvInG one 
amonG the dead?  
he has been raIsed

Luke 24:5-6

put out Into deep water and lower 
Your nets

Luke 5:4

Your faIth has saved You, Go In 
peace.

Luke 7:50

where Is Your faIth?
Luke 8:25

keep Yourselves In the love of God 
and waIt for the mercY of our 

lord jesus chrIst

Jude 1:21

mY soul proclaIms the Greatness of 
the lord, mY spIrIt rejoIces In God 

mY savIor.
Luke 1:46-47

lord, teach us to praY

Luke 11:1

Get up and praY that You maY not 
underGo the test.

Luke 22:46

were not our hearts burnInG 
wIthIn us whIle he spoke to us on 
the waY and opened the scrIptures 

to us?
Luke 24:32

be mercIful, just as also Your 
father Is mercIful.

Luke 6:36



laat de kinderen tot bij mij komen 
en houdt ze niet teGen.

Mc 10, 14

toen keek jezus hem liefdevol aan.
Mc 10, 21

Weest niet banG, maar blijf 
Geloven.
Mc 5, 36

ik Geloof,  
kom mijn onGeloof te hulp!

Mc 9, 24

als iemand de eerste Wil zijn, moet 
hij laatste van allen en dienaar van 

allen zijn.
Mc 9, 35

voor niets hebt Gij ontvanGen, 
voor niets moet Gij Geven.

Mt 10, 8

kleinGeloviGe, Waarom heb je 
GetWijfeld?

Mt 14, 31

Weest Gerust, ik ben het.  
vreest niet.

Mt 14, 27

Gij hebt een Groot Geloof! uW 
verlanGen Wordt inGeWilliGd.

Mt 15, 28

zijt Ge kWaad omdat ik Goed ben?
Mt 20, 15

heer, open onze oGen!
Mt 20, 33

Gij hebt maar een leraar,  
de christus.

Mt 23, 10

niet zoals ik Wil, maar zoals Gij 
Wilt.

Mt 26, 39

zaliG de zuiveren van hart, Want 
zij zullen God zien.

Mt 5, 8

zaliG die de vrede brenGen, Want 
zij zullen kinderen van God 

Genoemd Worden.
Mt 5, 9

oordeelt niet.
Mt 7, 1

alles Wat Gij Wilt dat de mensen 
voor u doen, doet dat ook voor 

hen.
Mt 7, 12

als Gij Wilt, heer, kunt Gij mij 
reiniGen.

Mt 8, 2



jesus, lookInG at hIm, loved hIm

Mark 10:21

do not be afraId, just have faIth.
Mark 5:36

If anYone wIshes to be fIrst, he 
shall be the last of all and the 

servant of all.
Mark 9:35

wIthout cost You have receIved, 
wIthout cost You are to GIve.

Matt 10:8

take couraGe, It Is I, do not be 
afraId.

Matt 14:27

Great Is Your faIth! let It be done 
for You as You wIsh.

Matt 15:28

lord, let our eYes be opened.
Matt 20:33

You have but one master,  
the messIah.

Matt 23:10

blessed are the clean of heart, for 
theY wIll see God.

Matt 5:8

blessed are the peacemakers, for 
theY wIll be called chIldren of 

God.
Matt 5:9

do to others whatever You would 
have them do to You.

Matt 7:12

lord, If You wIsh, You can make me 
clean.
Matt 8:2

let the chIldren come to me,  
do not prevent them

Mark 10:14

I do belIeve, help mY unbelIef!
Mark 9:24

o You of lIttle faIth, whY dId You 
doubt?

Matt 14:31

are You envIous because I am 
Generous?
Matt 20:15

not as I wIll, but as You wIll.
Matt 26:39

stop judGInG

Matt 7:1



ik Wil liever barmhartiGheid dan 
offers.
Mt 9, 13

heb Goede moed, mijn zoon, uW 
zonden zijn u verGeven.

Mt 9, 2

volG mij.
Mt 9, 9

hij make u talrijk, de heer, talrijk 
uzelf en uW kinderen.

Ps 115, 14

beter is het te Gaan tot de heer, 
dan op een mens te vertrouWen.

Ps 118, 8

met heel mijn hart blijf ik u 
zoeken.
Ps 119, 10

zelf kan ik slechts op uW Genade 
vertrouWen.

Ps 13, 6

heer, Gij doorGrondt en Gij kent 
mij, Gij verstaat mijn Gedachten van 

verre.
Ps 139, 1-2

uW hand Geleidt mij, uW 
rechterhand houdt mij vast.

Ps 139, 10

hoezeer heb ik u lief, heer, mijn 
sterke!
Ps 18, 2

Gij zijt mijn zoon, ik riep heden u 
in het leven.

Ps 2, 7

de heer is mijn herder, mij zal niets 
ontbreken.

Ps 23, 1

voorspoed en zeGen verlaten mij 
nooit, elke daG van mijn leven.

Ps 23, 6

leer mij, heer, te onderscheiden 
uW WeGen, de paden te zien  

die Gij Wijst.
Ps 25, 4-5

u loof ik, zonder einde,  
Want Gij brenGt de vervullinG.

Ps 52, 11

heer, ik stel mijn vertrouWen op u.
Ps 55, 24

stort uW hart bij hem uit,  
hij is onze eniGe toevlucht.

Ps 62, 9

Gij heer, helpt mij en troost mij.
Ps 86, 17



couraGe, chIld, Your sIns are 
forGIven.

Matt 9:2

follow me.
Matt 9:9

better to take refuGe In the lord 
than to put one’s trust In mortals.

Ps 118:8

wIth all mY heart I seek You

Ps 119:10

lord, You have probed me, You 
know me: You understand mY 

thouGhts from afar.
Ps 139:1-2

Your hand GuIdes me, Your rIGht 
hand holds me fast.

Ps 139:10

You are mY son, todaY I have 
beGotten You.

Ps 2:7

the lord Is mY shepherd, there Is 
nothInG I lack.

Ps 23:1

make known to me Your waYs, 
lord, teach me Your paths.

Ps 25:4

I wIll thank You forever for what 
You have done.

Ps 52:11

pour out Your hearts to God our 
refuGe!
Ps 62:9

You, lord, help and comfort me.
Ps 86:17

I desIre mercY, not sacrIfIce.
Matt 9:13

maY the lord Increase Your 
number, Yours and Your 

descendants.
Ps 115:14

but I trust In Your mercY.
Ps 13:6

I love You, lord, mY strenGth

Ps 18:2

Goodness and mercY wIll pursue 
me all the daYs of mY lIfe

Ps 23:6

I put mY trust In You.
Ps 55:24



vrede is uW deel,  
Wees niet bevreesd.

Re 6, 23

God bevordert in alles het heil van 
die hem liefhebben.

Rom 8, 28

niemand zal ons kunnen scheiden 
van de liefde Gods, die is in jezus 

christus onze heer.
Rom 8, 39

vreest niet, laat uW handen niet 
verslappen. de heer uW God is 

binnen uW muren!
Sef 3, 16-17

Wie GerechtiGheid doet ontvanGt 
Wat hij verdient.

Sir 16, 14

vertrouW op God en hij zal u 
helpen.
Sir 2, 6

luistert, zonen, naar het oordeel 
van uW vader.

Sir 3, 1

Geef u niet over aan droefheid.
Sir 30, 21

schaam u niet uW zonden te 
bekennen.

Sir 4, 26

zaliG zij die u liefhebben!
Tob 13, 14

deel je brood met de honGeriGe en 
je kleren met de naakte.

Tob 4, 16

Win de raad in van Wijze mensen en 
sla hun Goede raad  

niet in de Wind.
Tob 4, 18

Wees niet banG.
Tob 6, 18

Gij telt de zonden van de mensen 
niet, om hen tot inkeer te laten 

komen.
Wis 11, 23

ik heb Gebeden en er Werd mij 
inzicht GeGeven, ik heb Gesmeekt en 
de Geest van Wijsheid kWam tot mij.

Wis 7, 7

hebt de Waarheid en de vrede lief.
Zach 8, 19



all thInGs work for Good for 
those who love God

Rom 8:28

nor heIGht, nor depth, nor anY 
other creature wIll be able to 

separate us from the love of God 
In chrIst jesus our lord.

Rom 8:39

whoever does Good has a reward; 
each receIves accordInG to theIr 

deeds.
Sir 16:14

trust In God, and he wIll help You

Sir 2:6

do not GIve In to sadness

Sir 30:21

do not be ashamed to 
acknowledGe Your sIns

Sir 4:26

GIve to the hunGrY some of Your 
food, and to the naked some of 

Your clothInG.
Tob 4:16

seek counsel from everY wIse 
person, and do not thInk lIGhtlY 

of anY useful advIce.
Tob 4:18

You overlook sIns for the sake of 
repentance.

Wis 11:23

I praYed, and prudence was GIven 
me; I pleaded and the spIrIt of 

wIsdom came to me.
Wis 7:7

You are safe. do not fear.
Jud 6:23

do not fear, do not be 
dIscouraGed! the lord, Your God, 

Is In Your mIdst

Zeph 3:16-17

chIldren, lIsten to me, Your father

Sir 3:1

happY are those who love You

Tob 13:14

do not worrY.
Tob 6:18

love faIthfulness and peace!
Zech 8:19


