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SPREEK,
WANT
UW
DIENAAR LUISTERT –
1 SAMUEL 3:10 // VEELEER
ZIJN ZIJ ZALIG DIE HET
WOORD VAN GOD HOREN
EN HET BEWAREN –
LUKAS 11:28 // LEID MIJ IN
UW WAARHEID EN LEER
MIJ, WANT U BENT DE GOD
VAN
MIJN
HEIL;
U
VERWACHT IK DE HELE
DAG – PSALM 25:5 // UW
WOORD WAS MIJ TOT
VREUGDE
EN
TOT
BLIJDSCHAP
IN
MIJN
HART – JEREMIA 15:16 //
ONTSLUIT MIJN OGEN EN
LAAT MIJ AANSCHOUWEN
DE WONDEREN VAN UW
WET – PSALM 119:18
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Z I J L AC H T

B ijb e lle esme thode

Zoek rust
Leer jezelf aan
om rustig te
worden voordat
je bijbelleest.
Ontspan je
lichaam, let op je
ademhaling en
leg je telefoon
weg.

In gesprek
Bid. Ga in gesprek met
God. Vraag Hem om tot
je te spreken als je Zijn
Woord leest. Wees je
ervan bewust dat God
spreekt.

Lezen
Lees rustig een stukje door.

Aandachtig lezen
Lees nogmaals, nu
met extra aandacht.
Vers voor vers. Denk
na over wat je leest.
Begrijp je alles? Zo
nee, zoek het op.
Onderstreep wat je
mooi vindt, stuur eens
een vers naar iemand
door ter bemoediging.
Hem prijzen
Prijs God! Prijs Hem met de
woorden die je zojuist hebt gelezen,
dank Hem voor het wonder dat
beschreven staat, of …; vul maar in
wat je hebt gelezen.

Je Bijbel
openen
Open je Bijbel.
Sla hem open
waar je was
gebleven, of zoek
een gedeelte op
dat je graag wilt
lezen.

Commit to memory
De kracht van het memoriseren
is ondenkbaar groot. Kies een
vers dat je wilt memoriseren en
herhaal dit vers enkele keren
gedurende de dag.

To do
Bedenk voor
jezelf één les uit
het bijbelgedeelte
die je vandaag in
de praktijk kunt
brengen. Ga daar
vandaag actief
mee aan de slag.
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de eerste brief van de apostel
paulus aan de gemeente van

korinTHE
afzEnDEr, gEaDrEssEErDEn, groET

1

Paulus, een geroepen apostel van Jezus
Christus door de wil van God, en
Sosthenes, de broeder,
2 aan de gemeente van God die in Korinthe
is, a aan de geheiligden in Christus Jezus,
b
geroepen heiligen, c met allen die de
Naam van onze Heere Jezus Christus aanroepen, in elke plaats, zowel hun als onze
Heere:
3 d genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.

DankzEgging voor DE gEnaDE van
goD
4 Ik dank mijn God altijd voor u, vanwege
de genade van God die u gegeven is in
Christus Jezus.
5 e U bent namelijk in alles rijk geworden
in Hem, in alle spreken en alle kennis,
6 naarmate het getuigenis van Christus
bevestigd is onder u,
7 zodat het u aan geen genadegave ontbreekt, f terwijl u de openbaring van onze
Heere Jezus Christus verwacht.
8 g God zal u ook bevestigen tot het einde
toe, zodat u onberispelijk zult zijn op de
dag van onze Heere Jezus Christus.
9 h God is getrouw, door Wie u geroepen
bent tot i de gemeenschap van Zijn Zoon
Jezus Christus, onze Heere.

vErDEElDHEiD in DE gEmEEnTE
10 Maar ik roep u ertoe op, broeders, door
de Naam van onze Heere Jezus Christus,
a

j

dat u allen eensgezind bent in uw spreken,* en dat er onder u geen scheuringen
zijn, maar dat u hecht aaneengesmeed
bent, één van denken en één van gevoelen.
11 Want mij is over u bekendgemaakt, mijn
broeders, door de huisgenoten van Chloë,
dat er ruzies onder u zijn.
12 Ik bedoel dit, dat ieder van u zegt: k Ik ben
van Paulus, ík van l Apollos, ík van Kefas,
en ík van Christus.
13 Is Christus verdeeld? Is Paulus soms voor
u gekruisigd? Of bent u in de naam van
Paulus gedoopt?
14 Ik dank God dat ik niemand van u gedoopt heb dan m Crispus en n Gajus,
15 zodat niemand kan zeggen dat ik in mijn
naam gedoopt heb.
16 Ik heb echter ook nog het huisgezin van
o
Stefanas gedoopt. Verder weet ik niet of
ik nog iemand anders gedoopt heb.
17 Want Christus heeft mij niet gezonden
om te dopen, maar om het Evangelie te
verkondigen, p niet met wijsheid van
woorden, opdat het kruis van Christus zijn
inhoud niet verliest.

DE wiJsHEiD van DE wErElD En van
goD
18 Want het woord van het kruis is voor hen
die verloren gaan wel dwaasheid, q maar
voor ons die behouden worden, is het een
kracht van God.
19 Want er staat geschreven: r Ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan en

Joh. 17:19; Hand. 15:9; 1 Thess. 4:7 b Rom. 1:7; Efez. 1:1 c 2 Tim. 2:22 d Rom. 1:7; 2 Kor. 1:2; Efez. 1:2;
1 Petr. 1:2 e Kol. 1:9 f Filipp. 3:20; Tit. 2:13 g 1 Thess. 3:13; 5:23 h 1 Kor. 10:13; 1 Thess. 5:24 i Jer.
32:40 enz.; Joh. 15:5; Gal. 2:20; 1 Joh. 1:3 j Rom. 12:16; 15:5; Filipp. 2:2; 3:16; 1 Petr. 3:8 k 1 Kor. 3:4
l
Hand. 18:24; 1 Kor. 16:12 m Hand. 18:8 n Rom. 16:23 o 1 Kor. 16:15,17 p 1 Kor. 2:1,4; 2 Petr. 1:16
q
Rom. 1:16 r Job 5:12; Jes. 29:14
1:10 eensgezind bent in uw spreken - Letterlijk: hetzelfde spreekt.
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het verstand van de verstandigen zal Ik
tenietdoen.
20 a Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld?
Heeft God niet de wijsheid van deze wereld
dwaas gemaakt?
21 b Want omdat, in de wijsheid van God, de
wereld door haar wijsheid God niet heeft
leren kennen, heeft het God behaagd door
de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven.
22 Immers, c de Joden vragen om een teken
en de Grieken zoeken wijsheid;
23 wij echter prediken Christus, de Gekruisigde, d voor de Joden een struikelblok en
voor de Grieken een dwaasheid.
24 Maar voor hen die geroepen zijn, zowel
Joden als Grieken, prediken wij Christus, de
kracht van God en e de wijsheid van God.
25 Want het dwaze van God is wijzer dan de
mensen en het zwakke van God is sterker
dan de mensen.
26 Let namelijk op uw roeping, broeders: f er
zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees,
niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken.
27 Maar het dwaze van de wereld heeft God
uitverkoren om de wijzen te beschamen, en
het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen.
28 En het onaanzienlijke van de wereld en
het verachte heeft God uitverkoren, en wat
niets is, om wat iets is teniet te doen,
29 opdat geen vlees voor Hem zou roemen.
30 Maar uit Hem bent u in Christus Jezus,
g
Die voor ons is geworden wijsheid van
God en gerechtigheid, heiliging en verlossing,
31 opdat het zal zijn zoals geschreven staat:
h
Wie roemt, laat hij roemen in de Heere.

karakTEr En DoEl van DE
prEDiking

2

En ik, broeders, toen ik bij u kwam,
i
ben niet gekomen om u met voortref-
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felijkheid van woorden of van wijsheid
het getuigenis van God te verkondigen,
2 want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus,
en Die gekruisigd.
3 j En ik was bij u in k zwakheid, met vrees
en veel beven.
4 En mijn spreken en mijn prediking l bestonden niet in overtuigende woorden
van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht,
5 opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, m maar in kracht van
God.
6 n En wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen,* maar een wijsheid
o
niet van deze wereld, en ook niet van de
leiders van deze wereld, p die tenietgedaan
worden.
7 Wij spreken echter q de wijsheid van God,
als een geheimenis; een wijsheid r die verborgen was en die God vóór alle eeuwen
voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid;
8 s een wijsheid die niemand van de leiders
van deze wereld gekend heeft. t Immers,
als zij die gekend hadden, zouden zij de
Heere der heerlijkheid niet gekruisigd
hebben.
9 Maar het is zoals geschreven staat: u Wat
geen oog heeft gezien en geen oor heeft
gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor
hen die Hem liefhebben.
10 v Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers
onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten
van God.
11 w Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens,
die in hem is? Zo kent ook niemand de
dingen van God dan de Geest van God.
12 En wij hebben niet ontvangen de geest
van de wereld, x maar de Geest Die uit God
is, opdat wij zouden weten de dingen die
ons door God genadig geschonken zijn.

a
Jes. 33:18 b Matt. 11:25; Luk. 10:21 c Matt. 12:38; 16:1; Joh. 4:48 d Matt. 11:6. Joh. 6:60,66 e Kol.
2:3 f Joh. 7:48; Jak. 2:5 g Jer. 23:5; Joh. 17:19 h Jes. 65:16; Jer. 9:23,24; 2 Kor. 10:17 i Vers 4; 1 Kor.
1:17 j Hand. 18:1 k Hand. 18:3; 2 Kor. 10:10 l Vers 1; 1 Kor. 1:17; 2 Petr. 1:16 m 2 Kor. 4:7 n Job 28:21
o
Jak. 3:15 p 1 Kor. 15:24 q Rom. 16:25 r 1 Kor. 4:1 s Matt. 11:25; Joh. 7:48; Hand. 13:27; 2 Kor. 3:14
t
Joh. 16:3; Hand. 3:17; 13:27; 1 Tim. 1:13 u Jes. 64:4 v Matt. 13:11; 2 Kor. 3:18 w Spr. 27:19; Jer. 17:9
x
Rom. 8:15
2:6 volwassenen - Letterlijk: volmaakten.
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13 Van die dingen spreken wij ook, a niet
met woorden die de menselijke wijsheid
ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen
met geestelijke dingen te vergelijken.
14 Maar de natuurlijke mens neemt de
dingen van de Geest van God niet aan,
want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan
ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden.
15 b De geestelijke mens beoordeelt wel
alle dingen, zelf echter wordt hij door
niemand beoordeeld.
16 c Want wie heeft de gedachten van de
Heere gekend, dat hij Hem zal onderrichten? Maar wij hebben de gedachten van
Christus.

waarscHuwing TEgEn
vErDEElDHEiD

3

En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn,
maar als tot mensen die nog vleselijk zijn,
als tot jonge kinderen in Christus.
2 d Ik heb u met melk gevoed en niet met
vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen; ja, u kunt dat ook nu nog niet,
3 want u bent nog vleselijk. e Als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleselijk en wandelt u dan niet naar de mens?
4 Want als iemand zegt: f Ik ben van Paulus, en een ander: Ik van Apollos, bent u
dan niet vleselijk?
5 Wie is Paulus dan, en wie is g Apollos,
anders dan dienaren, door wie u tot geloof gekomen bent, en dat zoals de Heere
aan ieder van hen gegeven heeft?
6 Ik heb geplant, h Apollos heeft begoten,
maar God heeft laten groeien.
7 Dus is dan noch hij die plant iets, noch
hij die begiet, maar God, Die laat groeien.
8 En hij die plant en hij die begiet, zijn één,
i
maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen
overeenkomstig zijn eigen inspanning.
9 Want Gods j medearbeiders zijn wíj.
Gods akker en Gods k bouwwerk bent ú.
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cHrisTus HET EnigE funDamEnT
10 Overeenkomstig de genade van God die
mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een
ander bouwt daarop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt.
11 Want niemand kan een ander fundament leggen dan l wat gelegd is, dat is
Jezus Christus.
12 Of nu iemand op dit fundament bouwt
met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of
stro,
13 ieders werk zal openbaar worden. m De
dag zal het namelijk duidelijk maken,
omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven.
14 Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij
loon ontvangen.
15 Als iemands werk verbrandt, zal hij
schade lijden. Hijzelf echter zal behouden
worden, maar wel zo: als door vuur heen.
16 n Weet u niet dat u Gods tempel bent en
dat de Geest van God in u woont?
17 Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten,
want de tempel van God is heilig, en deze
tempel bent u.
18 o Laat niemand zichzelf bedriegen. Als
iemand onder u denkt dat hij wijs is in
deze wereld, laat hij dwaas worden, opdat
hij wijs zal worden.
19 Want de wijsheid van deze wereld is
dwaasheid bij God, want er staat geschreven: p Hij vangt de wijzen in hun sluwheid.
20 En opnieuw: q De Heere kent de overwegingen van de wijzen, dat zij zinloos zijn.
21 Laat daarom niemand roemen in mensen, want alles is van u:
22 hetzij Paulus, hetzij Apollos, hetzij Kefas, hetzij de wereld, hetzij het leven, hetzij de dood, hetzij tegenwoordige dingen,
hetzij toekomstige dingen, alles is van u.
23 U echter bent van Christus en Christus
is van God.

a
Vers 4; 1 Kor. 1:17; 2 Petr. 1:16 b Spr. 28:5 c Jes. 40:13; Rom. 11:34 d Hebr. 5:12; 1 Petr. 2:2 e 1 Kor.
1:11; Gal. 5:19; Jak. 3:16 f 1 Kor. 1:12 g Hand. 18:24; 1 Kor. 1:12; 16:12 h Hand. 18:26; 19:1 i Ps. 62:13;
Jer. 17:10; 32:19; Matt. 16:27; Rom. 2:6; 14:12; 2 Kor. 5:10; Gal. 6:5; Openb. 2:23; 22:12 j 2 Kor. 6:1
k
Efez. 2:20; Kol. 2:7; 1 Petr. 2:5 l Jes. 28:16; Matt. 16:18 m Jes. 8:20; 48:10; Jer. 23:29; 1 Petr. 1:7; 4:12
n
1 Kor. 6:19; 2 Kor. 6:16; Hebr. 3:6; 1 Petr. 2:5 o Spr. 3:7; Jes. 5:21 p Job 5:13 q Ps. 94:11
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DiEnarEn van cHrisTus

4

Laat ieder mens ons zó beschouwen,
namelijk a als dienaren van Christus
en beheerders van de geheimenissen van
God.
2 En verder wordt van de beheerders verlangd b dat zij betrouwbaar blijken te zijn.
3 Maar het betekent zeer weinig voor mij
dat ik door u beoordeeld word of door
enig menselijk oordeel.* Ja, ik beoordeel
ook mijzelf niet.
4 Want ik ben mij van niets bewust, c maar
daardoor ben ik nog niet gerechtvaardigd. Wie mij echter beoordeelt, is de
Heere.
5 d Oordeel daarom niets vóór de tijd, totdat de Heere komt. e Hij zal ook wat in de
duisternis verborgen is aan het licht
brengen, en de voornemens van het hart
openbaar maken. En dan zal ieder van
God lof ontvangen.
6 Deze dingen nu, broeders, heb ik ter wille van u op mijzelf en Apollos toegepast,
met de bedoeling dat u van ons leert
f
niets te bedenken boven wat er geschreven staat, opdat niemand zich ten gunste
van de een boven de ander verheft.
7 Want wie maakt onderscheid tussen u?
g
En wat hebt u dat u niet hebt ontvangen?
En als u het ook ontvangen hebt, waarom
roemt u alsof u het niet ontvangen had?
8 U bent al verzadigd, u bent al rijk geworden, u bent al gaan regeren zonder ons.
Regeerde u ook maar, opdat ook wij met
u zouden mogen regeren!
9 Want ik denk dat God ons, de laatste
apostelen, heeft tentoongesteld h als mensen die ter dood veroordeeld zijn. Wij zijn
immers i een schouwspel geworden voor
de wereld en voor engelen en voor mensen.
10 j Wij zijn dwaas om Christus' wil, maar
u bent wijs in Christus, wij zwak, maar u
sterk, u geëerd, maar wij veracht.
11 Tot op dit moment lijden wij én honger
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én dorst, én zijn wij naakt, én worden wij
met vuisten k geslagen, én hebben wij
geen vaste woonplaats,
12 l én spannen wij ons in door met onze
eigen handen te werken. Worden wij uitgescholden, m dan zegenen wij. Worden
wij vervolgd, dan verdragen wij.
13 Worden wij belasterd, dan bidden wij.
Wij zijn geworden als het uitvaagsel van
de wereld en het afschraapsel van allen
tot nu toe.
14 Ik schrijf deze dingen niet om u te beschamen, maar n als mijn geliefde kinderen wijs ik u terecht.
15 Want al had u tienduizend leermeesters
in Christus, daarmee hebt u nog niet vele
vaders: o in Christus Jezus heb ík u immers door het Evangelie verwekt.
16 Ik roep u er dus toe op: p word mijn navolgers.
17 Daarom heb ik Timotheüs naar u toe
gestuurd, die mijn geliefde en trouwe
zoon is in de Heere. Hij zal u in herinnering brengen mijn wegen, die in Christus
zijn, zoals ik overal in elke gemeente onderwijs.
18 Maar sommigen hebben zich heel gewichtig voorgedaan, alsof ik niet naar u
toe zou komen.
19 Maar ik zal spoedig naar u toe komen,
q
zo de Heere wil. En ik zal dan van hen die
zich zo gewichtig hebben voorgedaan,
niet de woorden leren kennen, maar de
kracht.
20 r Want het Koninkrijk van God bestaat
niet in woorden, maar in kracht.
21 Wat wilt u? Moet ik met de roede naar
u toe komen, of in liefde en in een geest
van zachtmoedigheid?

zEDEloosHEiD in DE gEmEEnTE

5

Men hoort algemeen dat er hoererij
onder u voorkomt, en wel zo'n vorm
van hoererij waarvan zelfs onder de

a
Matt. 24:45; 2 Kor. 6:4; Kol. 1:25; Tit. 1:7 b Luk. 12:42 c Ex. 34:7; Job 9:2; Ps. 143:2 d Matt. 7:1; Rom.
2:1 e Dan. 7:10; Openb. 20:12 f Spr. 3:7; Rom. 12:3 g Joh. 3:27; Jak. 1:17 h Ps. 44:23; Rom. 8:36;
2 Kor. 4:11 i Hebr. 10:33 j 1 Kor. 2:3 k Hand. 23:2 l Hand. 18:3; 20:34; 1 Thess. 2:9; 2 Thess. 3:8
m
Matt. 5:44; Luk. 6:28; 23:34; Hand. 7:60; Rom. 12:14 n 1 Thess. 2:11 o Hand. 18:11; Gal. 4:19; Filem.
vs. 10; Jak. 1:18 p 1 Kor. 11:1; Filipp. 3:17; 1 Thess. 1:6; 2 Thess. 3:9 q Hand. 18:21; Hebr. 6:3; Jak. 4:15
r
1 Kor. 2:4; 1 Thess. 1:5; 2 Petr. 1:16
4:3 menselijk oordeel - Letterlijk: menselijke dag.
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heidenen geen sprake is, namelijk dat
iemand a de vrouw van zijn vader heeft.
2 En u doet zich zo gewichtig voor. Kunt u
niet beter treuren, om dan hem die deze
daad begaan heeft, uit uw midden weg te
doen?
3 b Ik heb, hoewel afwezig met het lichaam, maar aanwezig met de geest, namelijk reeds besloten – alsof ik aanwezig
was – om hem die dat zo gedaan heeft,
4 in de Naam van onze Heere Jezus
Christus, als u en mijn geest bijeengekomen zijn, in de kracht van onze Heere
Jezus Christus,
5 c over te geven aan de satan, tot verderf
van het vlees, opdat de geest behouden
zal worden op de dag van de Heere Jezus.
6 Uw roem is niet goed. d Weet u niet dat
een klein beetje zuurdeeg het hele deeg
doorzuurt?
7 Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat
u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers
ongezuurd, want ook ons e Paaslam* is
voor ons geslacht: Christus.
8 Laten wij dus f feestvieren, niet met g oud
zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van
slechtheid en boosaardigheid, maar met
ongezuurde broden van oprechtheid en
waarheid.
9 Ik heb u geschreven in de brief h dat u
zich niet moet inlaten met ontuchtplegers.
10 Echter, niet in het algemeen met de ontuchtplegers van deze wereld, of met de
hebzuchtigen, of rovers, of afgodendienaars, want dan zou u uit de wereld moeten gaan.
11 Maar nu heb ik u geschreven dat u zich
niet moet inlaten met iemand die, terwijl
hij een broeder wordt genoemd, een ontuchtpleger is, of een hebzuchtige, of een
afgodendienaar, of een lasteraar, of een
dronkaard, of een rover. i Met zo iemand
moet u zelfs niet eten.
12 Het is toch niet aan mij om hen die bui-
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ten zijn te oordelen? Oordeelt u immers
niet alleen hen die binnen zijn?
13 Maar hen die buiten zijn, oordeelt God.
j
En doe de kwaaddoener uit uw midden
weg.

rEcHTszakEn TussEn broEDErs

6

Durft iemand van u, die een geschil
heeft met een ander, zijn recht te zoeken bij de onrechtvaardigen en niet bij de
heiligen?
2 k Weet u niet dat de heiligen de wereld
zullen oordelen? En als door u de wereld
geoordeeld wordt, zou u dan ongeschikt
zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken?
3 Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen?
4 Als u dus rechtszaken hebt over alledaagse dingen, stel dan hen aan die in de gemeente niet in aanzien zijn.
5 Tot beschaming zeg ik u dit. Is er dan onder u niemand die wijs is, zelfs niet één, die
in staat zou zijn een oordeel te vellen in
een geschil tussen zijn broeders?
6 Integendeel, de ene broeder spant tegen
de andere broeder een rechtszaak aan, en
dat voor ongelovigen.
7 Dan is er al volledig sprake van verlies
onder u, dat u onder elkaar rechtszaken
hebt. l Waarom lijdt u niet liever onrecht?
Waarom laat u zich niet liever benadelen?
8 U echter doet onrecht en benadeelt, en
dat nog wel aan broeders!
9 Of weet u niet dat onrechtvaardigen het
Koninkrijk van God niet zullen beërven?
10 Dwaal niet! m Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen,
mannen die met mannen slapen, dieven,
hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en
rovers zullen het Koninkrijk van God niet
beërven.
11 n Sommigen van u zijn dat wel geweest,
maar u bent o schoongewassen, maar u
bent geheiligd, maar u bent gerechtvaar-

a
Lev. 18:8; Deut. 27:20 b Kol. 2:5 c 1 Tim. 1:20 d Gal. 5:9 e Jes. 53:7; Joh. 1:29; 1 Kor. 15:3 f Ex.
12:3,15 g Deut. 16:3 h Deut. 7:2; Matt. 18:17; 2 Kor. 6:14; Efez. 5:11; 2 Thess. 3:14 i Num. 12:14; Matt.
18:17; 2 Thess. 3:14; 2 Joh. vs. 10 j Deut. 13:5 k Matt. 19:28; Luk. 22:30 l Spr. 20:22; Matt. 5:39; Rom.
12:17; 1 Thess. 5:15; 1 Petr. 3:9 m Gal. 5:19; Efez. 5:5; Openb. 22:15 n Efez. 2:2; Kol. 3:7; Tit. 3:3
o
Hebr. 10:22
5:7 Paaslam - Letterlijk: Pascha.

Waarover wil je lezen?
Slapeloosheid
Psalm 4:9
Vermoeidheid
Jesaja 40:30-31
Mattheüs 11:28-30

Blijdschap
Psalm 118:24
Psalm 16:11

Onrust
Johannes 14:27
Filippenzen 4:6-7

Geloofstwijfel
Markus 9:24

Boosheid
Efeze 4:26-27
Jakobus 1:19-20

Vrede
Numeri 6:24-26

Eenzaamheid
Hebreeën 13:5-6

Minderwaardigheid
Genesis 1:27
Markus 12:31
Romeinen 12:3-5

Pijn
2 Korinthe 1:3-4
Romeinen 8:18
Galaten 6:2
Filippenzen 3:10

Pijn
Markus 14:36
2 Korinthe 12:7-10
Ziekte
Jakobus 5:14-15
Psalm 41:4
Zorgen
Jesaja 26:3-4
1 Petrus 5:7
Lukas 12:22-28

Depressie
Psalm 40:2-3
Psalm 34:18-19
Dood
Johannes 11:25-26
2 Korinthe 5:1-5
Romeinen 8:18

Dankbaarheid
1 Korinthe 15:57
1 Kronieken 16:34
Kolossenzen 3:17

Angst
Jesaja 41:10
Psalm 112:7-8
Hebreeën 13:6

Gebroken hart
Psalm 51:19

Schuld
1 Johannes 1:9
Jesaja 44:22
Jesaja 1:18
Efeze 1:7
Hebreeën 8:12

Vertrouwen
Jeremia 17:7-8
Psalm 56:4
Financiën
2 Korinthe 9:7
1 Timotheüs 6:6
Mattheüs 6:19-20
Hebreeën 13:5

Verdriet
Mattheüs 5:4
Openbaring 21:3-4
Psalm 39:13

Verlangen
Psalm 38:10

Mo
g

Verleiding
1 Korinthe 10:13
Jakobus 1:12-13
Jakobus 4:7
Hebreeën 2:18

Jaloezie
Psalm 49:16-17
Jakobus 3:14-16
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