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WEEK 1

Romeinen 10:9 Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat

God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden

01 

1 Johannes 1:9 Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de

zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid

02 

Hebreeën 10:17 en aan hun zonden en hun wetteloze daden zal Ik beslist niet meer

denken

03 

Hebreeën 4:16. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der

genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen

te gelegener tijd"  "in wie wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen

hebben door het geloof in Hem" (Efeziërs 3:12).. Jac.4:8 Nadert tot God, en Hij zal tot

u naderen.

04 

Psalm 23:1 De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in

grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt

mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam

05



Spreuken 3:5-6 Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht

niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken.

07

WEEK 1 & 2

1 Korinthe 10:13 Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is

getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal

met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. 

08

Filippenzen 4:13 Alle dingen kan ik aan door

Christus, Die mij kracht geeft.

09

1 Johannes 5:14: ‘Wij kunnen ons vol

vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid

dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen

dat in overeenstemming is met zijn wil

10

Jakobus 1:5 En als iemand van u in wijsheid

tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God,

Die aan ieder overvloedig geeft en geen

verwijten maakt, en ze zal hem gegeven

worden.

11

Psalm 23:1 De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in

grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel, Hij

leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam

06

Filippenzen 4:19 Maar mijn God zal u,

overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles

wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus

Jezus

12



WEEK 2 & 3

Hebreeën 13:5 Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees
tevreden met wat u hebt, want Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal u
beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten.

15

Johannes 5:24: ‘Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik
zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven;
over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood
overgegaan naar het leven.’

16

Johannes 10:10 De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten
en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben
en overvloed hebben.

17

Romeinen 8:39 ‘…noch hoogte, noch diepte, noch enig ander
schepsel zal ons kunnen scheiden van de liefde van God in
Christus Jezus, onze Heere.’ 

14

Psalm 18:30-31 Want met U ren ik door een legerbende, met mijn
God spring ik over een muur. Gods weg is volmaakt, het woord van
de HEERE is gelouterd, Hij is een schild voor allen die tot Hem de
toevlucht nemen. 

13

Mattheüs 24:13: ‘Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden
gered.’ Als je het moeilijk hebt 

18

Mattheüs 11:28: ‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder
lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.

19

Mattheüs 28:20b: ‘En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle
dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.

20



2 Petrus 1:3-4 Zijn goddelijke macht heeft ons alles

geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de

kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit

en wonderbaarlijke kracht. Hiermee zijn ons kostbare, rijke

beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat

de wereld beheerst als gevolg van de begeerte, en opdat u

deel zou krijgen aan de goddelijke natuur.

23

Romeinen 8:37 Maar in dit alles zijn wij meer dan

overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad

22

Mattheus 18:19-20 Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de

aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten

deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is.

wantwaar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn,

daar ben Ik in hun midden

21

WEEK 3 & 4

1 korinthe 15: 55-58 Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is

uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde, en

de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, Die ons

de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.

Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig,

onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in

de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de

Heere.

24

Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand. 1

Tessalonicenzen 5:24

25

2 Petrus 3:9 De Heer is niet traag met het nakomen van zijn

belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld

met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand

verloren gaat.

26



Jesaja 33:24: ‘Geen inwoner zal zeggen: “Ik ben ziek.”’

28

Psalm 46:9: ‘Hij [God] maakt overal op aarde een eind aan oorlogen. Hij breekt de

boog en versplintert de speer, de strijdwagens verbrandt hij met vuur.’

27

Openbaring 21:4: ‘Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn,

geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ 

29

Openbaring 3:5 Wie overwint zal zich ook in het wit kleden. Ik zal zijn naam niet uit

het boek van het leven schrappen, maar juist voor hem getuigen ten overstaan van

mijn Vader en zijn engelen.

30

WEEK 4

Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden.

Openbaring 22:12 Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, ik kom spoedig! ’Amen.

Kom, Heer Jezus! Openbaring 22:20
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