Wie zijn broeder liefheeft, blijft in
het licht en hij komt niet ten val.
1 Joh 2, 10

Wij hebben lief, omdat God ons
het eerst heeft liefgehad.
1 Joh 4, 19

Als ik de liefde niet heb,
ben ik niets.
1 Kor 13, 2

Hierin bestaat de liefde: niet wij
God liefgehad, maar Hij
heeft ons liefgehad.

Liefde laat geen ruimte voor vrees.
De volmaakte liefde
drijft de vrees uit.

1 Joh 4, 10

1 Joh 4, 18

hebben

Mogen uw harten steeds
Heer onze God
toebehoren.

onverdeeld aan de

1 K 8, 61

Wat gij doet,
Gods.

doet alles ter ere

1 Kor 10, 31

Weest standvastig en
onwankelbaar, en gaat altijd voort
met het werk des

Heren.

Als ik zwak ben, dan ben ik sterk.
2 Kor 12, 10

1 Kor 15, 58

De liefde van Christus laat ons
geen rust.

Wij leven in het geloof,
wij zien Hem niet.

God houdt van een blijmoedige
gever.

2 Kor 5, 14

2 Kor 5, 7

2 Kor 9, 7

Op al uw tochten heb Ik u
bijgestaan.

De Heer doet nooit iets zonder dat
Hij Zijn besluit onthult aan Zijn
dienaars, de profeten.

Hij bad tot de Heer en deze
verhoorde hem en verrichtte voor
hem een wonderteken.

2 Kr 32, 24

2 S 7, 9

Zoekt Mij en gij zult leven.

God de Heer zal over hen lichten.

Am 5, 4

Apk 22, 5

Am 3, 7

Wie Ik liefheb, die bestraf en
tuchtig Ik.
Apk 3, 19

There is no fear in love, but perfect
love drives out fear

In this is love: not that we have
loved God, but that he loved us

1 John 4:18

1 John 4:10

Whatever you do, do everything
for the glory of God.

Your heart must be wholly devoted
to the Lord, our God

1 Cor 10:31

1 Kgs 8:61

When I am weak, then I am strong.
2 Cor 12:10

Be firm, steadfast, always fully
Lord

devoted to the work of the

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 15:58

1 Cor 13:2

God loves a cheerful giver.

We walk by faith, not by sight.

For the love of Christ impels us

2 Cor 9:7

2 Cor 5:7

2 Cor 5:14

Indeed, the Lord God does
nothing without revealing his

I was with you wherever you went

plan to his servants the prophets.

2 Sam 7:9

Amos 3:7

Those whom I love,
I reprove and chastise.

The Lord God shall give them

Rev 3:19

Rev 22:5

light

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

Weest niet angstig voor hen:
de Heer uw God is bij u.
Dt 7, 21

Zoekt Hem nu met al uw krachten.
Bar 4, 28

Ik ben de Heer, uw geneesheer.
Ex 15, 26

Ik zal u met zuiver water
Verheugt u in de Heer te allen tijd.

worden.

Fil 4, 4

Ez 36, 25

Gal 5, 1

Dt 2, 7

Ik heb Mijn keuze op u laten
Mijn bijzondere gunst
geschonken.

vallen en u

Ex 33, 12

besprenkelen en ge zult rein

Voor die vrijheid heeft Christus
ons vrijgemaakt.

Gij weet toch dat de Heer uw God
alles wat gij doet gezegend heeft.

Gij werd geroepen tot vrijheid.
Gal 5, 13

Ikzelf leef niet meer, Christus is het
die leeft in mij.
Gal 2, 20

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

Ik heb u uitverkoren.
Hag 2, 23

Nu ga ik Mijn verbond aan met u
en met uw nageslacht.

De rechtvaardige rechter blijft
leven door zijn trouw.

Gn 9, 9

Hab 2, 4

Nog een korte tijd en Hij die komen
moet zal komen, zonder uitstel.

Het geloof is een vaste grond van
wat wij hopen.

Heb 10, 37

Heb 11, 1

Surely, the Lord, your God,
has blessed you in all your
undertakings

Deut 2:7

You are my intimate friend;
You have found favor with me.
Exod 33:12

Yet I live, no longer I, but Christ
lives in me

Gal 2:20

In contrast, the fruit of the
Spirit is love, joy, peace, patience,
kindness, generosity, faithfulness,
gentleness, self-control.

Turn now ten times the more
to seek Him.

God will wipe away every tear from
their eyes.

Bar 4:28

Rev 7:17

I, the Lord, am your healer.
Exod 15:26

Therefore, do not be terrified by
Lord, your God is in

them, for the

your midst

Deut 7:21

Rejoice in the Lord always.
Phil 4:4

I will sprinkle clean water over
you to make you clean

Ezek 36:25

You were called for freedom

For freedom Christ set us free

Gal 5:13

Gal 5:1

Gal 5:22

The just one who is righteous
because of faith shall live.
Hab 2:4

Faith is the realization of what is

See, I am now establishing my
covenant with you and your

I will be very good to you

descendants after you

Gen 32:13

Gen 9:9

not seen.

For, after just a brief moment,
he who is to come shall come;
he shall not delay.

Heb 11:1

Heb 10:37

hoped for and evidence of things

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

Jak 1, 12

Bidt voor elkaar, opdat gij
genezing moogt vinden.

rechtvaardige vermag veel.

Jak 5, 16

Jak 5, 16

Jak 5, 8

Klaagt elkaar niet aan.

Wat God met u onderneemt zal
een volledig succes worden.

Bid je tot Hem, Hij zal je verhoren.

Jak 5, 9

Het vurig gebed van een

Zalig de mens die standhoudt in de
beproeving.

Jdt 11, 6

Luister nog eens aandachtig en

Gij moet geduldig zijn, en moedig,
Heer is nabij.

want de komst van de

Job 22, 27

God.

Alleen van horen zeggen kende ik
U, nu heb ik U gezien met eigen
ogen.

Job 37, 14

Job 42, 5

Niemand kan iets uit de hand van
Mijn Vader roven.

Hij roept Zijn schapen bij hun
naam.

Laat uw hart niet verontrust
worden.

Joh 10, 29

Joh 10, 3

Joh 14, 1

Het is de Vader die, blijvend in Mij,
Zijn werk verricht.

Wie in Mij gelooft zal ook zelf de
werken doen die Ik doe.

Joh 14, 10

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.

De Heer doet wat Hij doen wil.
Job 23, 13

beschouw de wonderwerken van

Joh 14, 23

Blessed is the man who perseveres
in temptation

Jas 1:12

You too must be patient.
Make your hearts firm, because the
coming of the Lord is at hand.

You will receive power when the
holy Spirit comes upon you,

Strive for peace with everyone

and you will be my witnesses

Heb 12:14

Acts 1:8

The fervent prayer of a righteous
person is very powerful.
Jas 5:16

Jas 5:8

Entreat him and he will hear you
Job 22:27

If you follow the words of your
God will successfully

maidservant,

perform a deed through you

Jdt 11:6

By hearsay I had heard of you, but
now my eye has seen you.

Listen to this. Stand and consider
the marvels of God!

Job 42:5

Job 37:14

Do not let your hearts be
troubled.

He calls his own sheep by name

John 14:1

Whoever loves me will keep my
Father will love
him, and we will come to him and
make our dwelling with him.
word, and my

John 14:23

John 10:3

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

Whoever believes in me will do
the works that I do

The Father who dwells in me is
doing his works.

John 14:12

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.

Ik ben de Weg, de Waarheid en het
Leven.
Joh 14, 6

Joh 14, 27

‘Wie Mij ziet, ziet de Vader’,
zegt Jezus.

Niet gij hebt Mij uitgekozen,
maar Ik u.

Joh 14, 9

Joh 15, 16

Vraagt en gij zult verkrijgen, opdat
uw vreugde volkomen zij.

Doet maar wat Hij u zeggen zal.

Joh 16, 24

Joh 2, 5

Zoals de Vader Mij heeft liefgehad,
zo heb Ik ook u liefgehad.
Blijft in Mijn Liefde.
Joh 15, 9

Zozeer heeft God de wereld
Hij Zijn eniggeboren
Zoon heeft gegeven.

liefgehad, dat

Joh 3, 16

Allen zullen door God
onderricht worden.

Ik veroordeel u niet, ga heen en
zondig van nu af niet meer.

Als Jezus u vrijmaakt, zult gij
werkelijk vrij zijn.

Joh 6, 45

Joh 8, 11

Joh 8, 36

Wilt gij ook soms leerlingen van
Hem worden?

Wees zeer sterk en moedig!

Voordat Ik u in de moederschoot
vormde, koos Ik u uit.

Joh 9, 27

Joz 1, 7

Jr 1, 5

Het volk overstelp Ik met Mijn
gaven.

Mijn liefde voor u duurt eeuwig,
Ik blijf u altijd trouw.

Ik zal er vreugde in vinden hen
gelukkig te maken.

Jr 31, 14

Jr 31, 3

Jr 32, 41

I am the way and the truth
and the life.
John 14:6

Peace I leave with you;
my peace I give to you.
Do not let your hearts
be troubled or afraid.

The holy Spirit will teach you
everything

John 14:26

John 14:27

As the Father loves me, so I also
love you. Remain in my love.

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

Whoever has seen me has seen
the Father.

John 15:9

John 15:16

John 14:9

For God so loved the world that
he gave his only Son

Do whatever He tells you.

Ask and you will receive, so that
your joy may be complete.

John 3:16

If the Son frees you, then you will
truly be free.
John 8:36

Before I formed you in the womb
I knew you
Jer 1:5

I will take delight in doing good
to them

Jer 32:41

John 2:5

Neither do I condemn you.
Go, and from now on
do not sin any more.

John 16:24

They shall all be taught by God.
John 6:45

John 8:11

Only be strong and steadfast
Josh 1:7

With age-old love I have loved
you; so I have kept my mercy
toward you.
Jer 31:3

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.

Volg de weg die Ik u wijs, dan zal
het u goed gaan.

Plotseling, onverwacht,
grijpt de Heer voor u in.

Jr 33, 6

Jr 7, 23

Js 29, 6

In stille berusting ligt uw redding,
in rustig vertrouwen uw kracht.

De Heer brengt u redding.

Mijn ellende is in vrede verkeerd.

Js 35, 4

Js 38, 17

Wees niet bevreesd, Ik sta u bij.

Ik blijf u dragen, Ik zal u torsen,
Ik zal u redden.

Js 30, 15

Zij, die bouwen op de Heer,
vernieuwen hun kracht.
Js 40, 31

Js 41, 13

Js 46, 4

De Heer heeft mij in de schaduw
van Zijn hand geborgen.

In de Heer zult gij uw genoegen
vinden.

Js 49, 2

Js 58, 14

Uw misdaden brengen een scheiding
te weeg tussen u en uw God.

Gij zult herkennen dat Ik, de Heer,
uw redder ben.

Js 59, 2

Js 60, 16

De Geest van de Heer
vergezelde hen.

troost, zo zal Ik u troosten.

Vraag de Heer uw God
om een teken.

Js 63, 14

Js 66, 13

Js 7, 11

Zoals een moeder haar kind

Uw wonden groeien spoedig dicht.
Js 58, 8

De Heer zelf zal uw licht zijn voor
eeuwig, en uw God wordt uw
luister.
Js 60, 19

Suddenly, in an instant, you shall
be visited by the Lord of hosts

Walk exactly in the way I command
you, so that you may prosper.

I will heal them and reveal to them
an abundance of lasting peace.

Isa 29:6

Jer 7:23

Jer 33:6

Peace in place of bitterness!

Here is your God, He comes to
save you.

By waiting and by calm you shall
be saved, in quiet and in trust
shall be your strength.

Isa 38:17

I will carry you, and I will lift
I will carry you to safety.

you up,

Isa 46:4

Your wound shall quickly be
healed

Isa 58:8

The Lord will be your light
God will be your
glory.

Isa 35:4

Do not fear, I will help you.
Isa 41:13

You shall delight in the Lord
Isa 58:14

They that hope in the Lord will
renew their strength

Isa 40:31

He concealed me, shielded by his
hand.
Isa 49:2

am your savior

It is your crimes that separate you
from your God

Isa 60:16

Isa 59:2

Ask for a sign from the Lord,
your God

As a mother comforts her child,
so I will comfort you

The spirit of the Lord guided them.

Isa 7:11

Isa 66:13

forever, your

Isa 60:19

You shall know that I, the Lord,

Isa 30:15

Isa 63:14

Bewaart uzelf in Gods liefde, in

Doet aan tedere ontferming,

afwachting van de barmhartigheid

goedheid, deemoed, zachtheid en

Verricht uw werk welgemoed.

van Jezus.

geduld.

Kol 3, 23

Jud 1, 21

Kol 3, 12

Mijn hart prijst hoog de Heer, van
vreugde juicht mijn geest om God
mijn redder.

Gelukkig de ogen die zien wat gij
ziet.

Lc 1, 46

Heer, leer ons bidden.
Lc 11, 1

Lc 10, 23

Waar uw schat is, daar zal ook
uw hart zijn.
Lc 12, 34

Vrede aan dit huis!
Lc 10, 5

Het Rijk Gods is midden onder u.
Lc 17, 21

Bidt, dat gij niet op de bekoring
ingaat.

Vader, in uw handen beveel Ik mijn
geest.

Hun ogen gingen open en zij
herkenden Hem.

Lc 22, 46

Lc 23, 46

Lc 24, 31

Wat zoekt ge de Levende bij de
doden? Hij is verrezen

Vaar nu naar het diepe.

Brandde ons hart niet in ons
Hij onderweg met ons sprak
en ons de Schriften ontsloot?

terwijl

Lc 24, 32

Lc 24, 5-6

Wees barmhartig zoals uw Vader
barmhartig is.

 Uw geloof heeft u gered, ga in
vrede.

Lc 6, 36

Lc 7, 50

Lc 5, 4

Waar is uw geloof?
Lc 8, 25

Whatever you do, do from the
heart

Col 3:23

Peace to this household.
Luke 10:5

Put on heartfelt compassion,

Keep yourselves in the love of God

kindness, humility, gentleness, and

and wait for the mercy of our

patience

Lord Jesus Christ

Col 3:12

Jude 1:21

Blessed are the eyes that see what
you see.

My soul proclaims the greatness of
the Lord, my spirit rejoices in God
my savior.

Luke 10:23

Luke 1:46-47

The kingdom of God
is among you.

Where your treasure is, there also
will your heart be.

Luke 17:21

Luke 12:34

Their eyes were opened and they

Father, into your hands I

recognized him

commend my spirit

Get up and pray that you may not
undergo the test.

Luke 24:31

Luke 23:46

Luke 22:46

Put out into deep water and lower
your nets

Luke 5:4

Where is your faith?
Luke 8:25

Why do you seek the living one
among the dead?
He has been raised
Luke 24:5-6

Lord, teach us to pray
Luke 11:1

Were not our hearts burning
within us while he spoke to us on
the way and opened the scriptures
to us?

Luke 24:32

Your faith has saved you, go in
peace.

Be merciful, just as also your
Father is merciful.

Luke 7:50

Luke 6:36

Laat de kinderen tot bij Mij komen
en houdt ze niet tegen.
Mc 10, 14

Ik geloof,
kom mijn ongeloof te hulp!

Mc 9, 24

Toen keek Jezus hem liefdevol aan.
Mc 10, 21

Als iemand de eerste wil zijn, moet
hij laatste van allen en dienaar van
allen zijn.

Mc 9, 35

Weest niet bang, maar blijf
geloven.
Mc 5, 36

Voor niets hebt gij ontvangen,
voor niets moet gij geven.
Mt 10, 8

Kleingelovige, waarom heb je
getwijfeld?

Weest gerust, Ik ben het.
Vreest niet.

Gij hebt een groot geloof! Uw
verlangen wordt ingewilligd.

Mt 14, 31

Mt 14, 27

Mt 15, 28

Zijt ge kwaad omdat Ik goed ben?

Heer, open onze ogen!

Mt 20, 15

Mt 20, 33

Gij hebt maar een leraar,
de Christus.

Niet zoals Ik wil, maar zoals Gij
wilt.

Zalig de zuiveren van hart, want
zij zullen God zien.

Mt 26, 39

Mt 5, 8

Oordeelt niet.

voor u doen, doet dat ook voor

Mt 7, 1

hen.

Alles wat gij wilt dat de mensen

Mt 7, 12

Mt 23, 10

Zalig die de vrede brengen, want
zij zullen kinderen van God
genoemd worden.
Mt 5, 9

Als Gij wilt, Heer, kunt Gij mij
reinigen.
Mt 8, 2

Let the children come to me,

Do not be afraid, just have faith.

Jesus, looking at him, loved him

Mark 5:36

Mark 10:21

Without cost you have received,
without cost you are to give.

shall be the last of all and the

I do believe, help my unbelief!

servant of all.

Mark 9:24

Matt 10:8

do not prevent them

Mark 10:14

If anyone wishes to be first, he

Mark 9:35

Great is your faith! Let it be done
for you as you wish.

Take courage, it is I, do not be
afraid.

O you of little faith, why did you
doubt?

Matt 15:28

Matt 14:27

Matt 14:31

You have but one master,
the Messiah.

Lord, let our eyes be opened.

Are you envious because I am
generous?

Matt 23:10

Blessed are the peacemakers, for
they will be called children of

God.
Matt 5:9

Matt 20:33

Blessed are the clean of heart, for
they will see God.
Matt 5:8

Lord, if you wish, you can make me
clean.

Do to others whatever you would
have them do to you.

Matt 8:2

Matt 7:12

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.

Heb goede moed, Mijn zoon, uw
zonden zijn u vergeven.

Mt 9, 13

Mt 9, 2

Hij make u talrijk, de Heer, talrijk
uzelf en uw kinderen.

Beter is het te gaan tot de Heer,
dan op een mens te vertrouwen.

Met heel mijn hart blijf ik U
zoeken.

Ps 115, 14

Ps 118, 8

Ps 119, 10

Zelf kan ik slechts op Uw genade
vertrouwen.
Ps 13, 6

Heer, Gij doorgrondt en Gij kent
Gij verstaat mijn gedachten van
verre.

mij,

Volg Mij.
Mt 9, 9

Uw hand geleidt mij, Uw
rechterhand houdt mij vast.

Ps 139, 10

Ps 139, 1-2

Hoezeer heb ik U lief, Heer, mijn
sterke!

Gij zijt Mijn zoon, Ik riep heden u
in het leven.

De Heer is mijn herder, mij zal niets
ontbreken.

Ps 18, 2

Ps 2, 7

Ps 23, 1

Voorspoed en zegen verlaten mij
nooit, elke dag van mijn leven.

Leer mij, Heer, te onderscheiden
Uw wegen, de paden te zien
die Gij wijst.

Ps 23, 6

Heer, ik stel mijn vertrouwen op U.
Ps 55, 24

Ps 25, 4-5

Stort uw hart bij Hem uit,
Hij is onze enige toevlucht.
Ps 62, 9

U loof ik, zonder einde,
Gij brengt de vervulling.

want

Ps 52, 11

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

Follow me.
Matt 9:9

With all my heart I seek you
Ps 119:10

Your hand guides me, your right
hand holds me fast.
Ps 139:10

Courage, child, your sins are
forgiven.
Matt 9:2

Better to take refuge in the Lord
than to put one’s trust in mortals.
Ps 118:8

Lord, you have probed me, you
know me: you understand my
thoughts from afar.

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

Ps 139:1-2

The Lord is my shepherd, there is
nothing I lack.

You are my son, today I have
begotten you.

Ps 23:1

Ps 2:7

I will thank you forever for what
you have done.

Make known to me your ways,
Lord, teach me your paths.

Goodness and mercy will pursue

Ps 52:11

Ps 25:4

Ps 23:6

You, Lord, help and comfort me.

Pour out your hearts to God our
refuge!

I put my trust in You.

Ps 86:17

Ps 62:9

I love you, Lord, my strength
Ps 18:2

me all the days of my life

Ps 55:24

Niemand zal ons kunnen scheiden
van de Liefde Gods, die is in Jezus
Christus onze Heer.

Vrede is uw deel,
wees niet bevreesd.

God bevordert in alles het heil van
die Hem liefhebben.

Re 6, 23

Rom 8, 28

Vreest niet, laat uw handen niet
verslappen. De Heer uw God is
binnen uw muren!

Wie gerechtigheid doet ontvangt
wat hij verdient.

Vertrouw op God en Hij zal u
helpen.

Sir 16, 14

Sir 2, 6

Geef u niet over aan droefheid.

Schaam u niet uw zonden te
bekennen.

Sef 3, 16-17

Luistert, zonen, naar het oordeel
van uw vader.
Sir 3, 1

Zalig zij die u liefhebben!
Tob 13, 14

Wees niet bang.
Tob 6, 18

Hebt de Waarheid en de Vrede lief.
Zach 8, 19

Sir 30, 21

Deel je brood met de hongerige en
je kleren met de naakte.
Tob 4, 16

Rom 8, 39

Sir 4, 26

Win de raad in van wijze mensen en
sla hun goede raad
niet in de wind.

Tob 4, 18

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

Ik heb gebeden en er werd mij
de geest van wijsheid kwam tot mij.

Wis 11, 23

Wis 7, 7

inzicht gegeven, ik heb gesmeekt en

Nor height, nor depth, nor any
other creature will be able to

God
in Christ Jesus our Lord.

separate us from the love of

All things work for good for
those who love God
Rom 8:28

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

Rom 8:39

Whoever does good has a reward;

Do not fear, do not be
Lord, your God,

Trust in God, and he will help you

each receives according to their

Sir 2:6

deeds.

is in your midst

Sir 16:14

Zeph 3:16-17

Do not give in to sadness

Children, listen to me, your father

Sir 30:21

Sir 3:1

Happy are those who love you

of any useful advice.

Give to the hungry some of your
food, and to the naked some of
your clothing.

Tob 4:18

Tob 4:16

I prayed, and prudence was given
me; I pleaded and the spirit of
Wisdom came to me.

You overlook sins for the sake of
repentance.

Do not be ashamed to
acknowledge your sins

Sir 4:26

Seek counsel from every wise
person, and do not think lightly

Wis 7:7

Wis 11:23

discouraged! The

Tob 13:14

Do not worry.
Tob 6:18

Love faithfulness and peace!
Zech 8:19

