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WEEK 1

Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als
we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.Hebreeën 4:16

01 

En Jezus zei tot hem: 'Waarom noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan God alleen'
(Marcus 10:18).

02 

Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade,
die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus
Jezus heeft verlost.Romeinen 3:23-24

03 

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die
in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3:16

04 

Wie zijn fouten verbergt, zal geen voorspoed kennen,wie ze toegeeft en vermijdt, krijgt
vergeving. Spreuken 28:13

05

Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger
moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk
overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven.Romeinen 12:3

06

Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille
van mij, die zal het behouden. Matteüs 10:39

07



Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan
uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich
erop laten voorstaan.Efeziërs 2:8-9

08

WEEK 2

Aan u is de genade geschonken niet alleen in
Christus te geloven, maar ook omwille van hem
te lijden.Filippenzen 1:29

14

Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze daden,
maar omdat hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al vóór alle tijden
gegeven in Christus Jezus.2 Timoteüs 1:9

09

Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Ze leert ons dat we
goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in
deze wereld moeten leven.Titus 2:11-12

10

De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder
de genade.Romeinen 6:14

11

Maar groei in de genade en in de kennis van
onze Heer en redder Jezus Christus. Hem komt
de eer toe, nu en in eeuwigheid. Amen.2
Petrus 3:18

13

Maar hij zei: ‘Je hebt niet meer dan mijn
genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in
zwakheid.’ Dus laat ik mij veel liever voorstaan
op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus
in mij zichtbaar wordt.2 Korintiërs 12:9

12



WEEK 3

Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de
Heer is en niet voor de mensen, want u weet dat u van
de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen - uw
meester is Christus!Kolossenzen 3:23-24

21 

Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd,leer mij uw
paden te gaan.Psalm 25:4

U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar
veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te
ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en
hem welgevallig is.Romeinen 12:2

16

Wie zich laat terechtwijzen, is op weg naar een gelukkig
leven,wie zich niet berispen laat, bevindt zich op een
dwaalspoor.Spreuken 10:17

17

Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn
leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van
God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft
prijsgegeven.Galaten 2:20

18

Wie rechtvaardigheid en trouw nastreeft,ontvangt leven,
rechtvaardigheid en eer.Spreuken 21:21

20

Blijf kalm en wacht op de HEER,erger je niet aan wie
slaagt in het leven,aan wie met listen te werk gaat.Psalm
37:7

19

15



WEEK 4

Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke
kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u
schittert als sterren aan de hemel. Houd daarbij vast aan het woord dat leven
brengt.Filippenzen 2:14-16a

28

Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in
Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken,
zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen.1 Petrus 5:10

24

Ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven, als ik mijn levenstaak
maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb:
getuigen van het evangelie van Gods genade.Handelingen 20:24

25

En verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u
daardoor groeit en uw redding bereikt.1 Petrus 2:2

27

Niets is zo onbetrouwbaar als het hart,onverbeterlijk is het, wie zal het kennen?Ik, de HEER,
ben het die het hart doorgrondt,die nieren toetst,die ieder naar zijn levenswandel
beloont,aan ieder geeft wat hij verdient.Jeremia 17:9-10

26

Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige
mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd.Efeziërs 5:15-16

Laat ons uw genade zien, Heer, onze God.Bevestig het werk van onze handen,het werk van
onze handen, bevestig dat.Psalm 90:17

23

22



Sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt, maar wees voor de
gelovigen een voorbeeld in wat je zegt, in je levenswijze, in liefde, geloof en zuiverheid.1
Timoteüs 4:12

Leg je leven in de handen van de HEER,vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen:het recht
zal dagen als het morgenlicht,de gerechtigheid stralen als de middagzon.Psalm 37:5-6
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De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de heilige
Geest zij met u allen.2 Korintiërs 13:13
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