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LEUGENS EN STRIJD 
IN JE DENKEN

Kolossenzen 3:2-3 Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u
bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. 
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Romeinen 12:2 En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de
vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke
en volmaakte wil van God is. 
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2 Korinthe 10:5 Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen
de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de
gehoorzaamheid aan Christus, 

03

Filippenzen 4:8 Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al
wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets
prijzenswaardigs is, bedenk dat. 

04

Romeinen 8:5-6 Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar
zij die naar de Geest zijn, de dingen van de Geest.Want het denken van het vlees is de
dood, maar het denken van de Geest is leven en vrede. 
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Spreuken 29:11 Een dwaas geeft uiting aan al zijn gevoelens, een wijze houdt ze in toom.
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2 Korinthiers 6:10 We hebben verdriet maar toch zijn we altijd verheugd, we zijn arm maar
toch maken we velen rijk, we bezitten niets maar toch hebben we alles.

07

VERDRIET

Lukas 10: 41-42 De Heer zei tegen haar: ‘Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je
veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen, en dat
zal haar niet worden ontnomen.

14

Matteüs 5:4 Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.

08

Romeinen 12:15 Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. 

09

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden.
Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in
Christus Jezus bewaren. Filippenzen 4:6-7

10

1 Petrus 5:7 U mag uw zorgen op hem
afwentelen, want u ligt hem na aan het hart.

12

Mattheus 6:33-34 Maar zoek eerst het Koninkrijk
van God en Zijn gerechtigheid, en al deze
dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees
dan niet bezorgd over de dag van morgen,
want de dag van morgen zal voor zichzelf
zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen
kwaad.
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ZORGEN/PIEKEREN

Psalm 94:19 Toen ik door zorgen werd
overstelpt, was uw troost de vreugde van mijn
ziel.
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ANGST

Psalm 118:6 Met de HEER aan mijn zijde heb ik niets te
vrezen, wat kunnen mensen mij doen?

Mattheus 10:28 Wees niet bang voor hen die wel het
lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever
bang voor hem die in staat is én ziel én lichaam om te
laten komen in de Gehenna.
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2 Timotheus1:7 Want God heeft ons niet gegeven een
geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en
bezonnenheid.

17

Psalm 23:4 Al gaat mijn weg door een donker dal, ik
vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw
staf, zij geven mij moed.

18

Filippenzen 3:14 maar één ding (doe ik): vergetende
hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar
hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs
der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus.

21

Psalm 3:3-4 3Velen zeggen van mijn ziel: Hij heeft geen
heil bij God. U echter, HEERE, bent een schild voor mij,
mijn eer; U heft mijn hoofd omhoog. 

20

Markus 8:38 Want wie zich voor Mij en Mijn woorden
geschaamd zal hebben in dit overspelig en zondig
geslacht, voor hem zal de Zoon des mensen Zich ook
schamen wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid van
Zijn Vader, met de heilige engelen.

19

15

SCHAAMTE



BOOSHEID/HAATDRAGEND

1 Korintiërs 13:4-5 De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen
ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich
niet boos maken en rekent het kwaad niet aan.

27

Efeziërs 4:26-27 Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw
boosheid, geef de duivel geen kans.

24

Spreuken 20:3 Het strekt een mens tot eer om ruzie te vermijden, een dwaas stort zich in
een woordenstrijd.

26

Leviticus 19:17-18 Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan
ter verantwoording en laad niet omwille van een ander schuld op je door je te wreken of
wrok te blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de HEER.

25

“Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te
vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” (1 Johannes 1:9)

“Belijdt daarom elkaar uw zonden en bidt voor elkaar, opdat u genezing vindt. Het gebed
van een rechtvaardige vermag veel.” (Jakobus 5:16)
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Filippenzen 4:4 Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.

2 Korinthiers 12:10 Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in
beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk.
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2 Korinthiers 12:10 Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in
beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk.
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Romeinen 8:5-6 "Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil,
maar wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil. Wat onze eigen
natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vrede."
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