


Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva.  

- 1 Timotheüs 2:13



Maar voor het geval dat ik langer wegblijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in 
het huis van God, dat is de gemeente van de levende God, zuil en fundament van de 

waarheid.  

- 1 Timotheüs 3:15



Is Christus verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of bent u in de naam van 
Paulus gedoopt?  

- 1 Korinthe 1:13



Streef dus naar de beste genadegaven. En ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft. 

- 1 Korinthe 12:31



Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.  

- Johannes 3:16



God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is 
toen wij nog zondaars waren.  

- Romeinen 5:8



Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in 
de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem.  

- 1 Johannes 4:9



De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, 
goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.  

- Galaten 5:22



Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en 
genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw,  

- Exodus 34:6



Of veracht u de rijkdom van Zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en geduld, 
zonder te weten dat de goedertierenheid van God u tot bekering leidt?  

- Romeinen 2:4



Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij, de 
voornaamste van de zondaars, al Zijn geduld zou tonen, tot een voorbeeld voor hen 

die later in Hem zouden geloven tot het eeuwige leven.  

- 1 Timotheüs 1:16 



De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), 
maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen 

tot bekering komen.  

- 2 Petrus 3:9



(1) Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping 
waarmee u geroepen bent, waardig is, (2) in alle nederigheid en zachtmoedigheid, 
met geduld, door elkaar in liefde te verdragen, (3) en u te beijveren om de eenheid 

van de Geest te bewaren door de band van de vrede:  

- Efeze 4:1-3



(12) Kleedt u zich dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige 
gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. 
(13) Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders 
een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. (14) En 

kleedt u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is.  

- Kolossenzen 3:12-14



(19) Want dat is genade, als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die 
hem pijn doen, en daarbij ten onrechte lijdt. (20) Want wat voor roem is er als u het 
geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt? Maar als u het 

geduldig verdraagt wanneer u goeddoet en daarvoor lijdt, is dat genade bij God. (21) 
Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat 
ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen; (22) Hij, Die geen 

zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is; (23) Die, toen Hij 
uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf 

aan Hem Die rechtvaardig oordeelt; (24) Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam 
gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid 

zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen. (25) Want u was als dwalende 
schapen; maar u bent nu bekeerd tot de Herder en Opziener van uw zielen.  

- 1 Petrus 2:19-25



maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, 
zoals ook God in Christus u vergeven heeft.  

- Efeze 4:32



Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees 
barmhartig en vriendelijk.  

- 1 Petrus 3:8



Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen.  

- Johannes 10:11



Want wie maakt onderscheid tussen u? 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?  

- 1 Korinthe 4:7



De vreze des HEEREN is het kwade te haten; hoogmoed, trots en de verkeerde weg en 
een mond vol verderfelijke dingen haat Ik.  

- Spreuken 8:13



Al wie hooghartig is, is voor de HEERE een gruwel. Hand op hand: hij zal niet voor 
onschuldig gehouden worden.  

- Spreuken 16:5



Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de Schrift: God keert Zich tegen de 
hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade.  

- Jakobus 4:6



Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig; en wees allen elkaar onderdanig. 
Wees met nederigheid bekleed, want God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar 

de nederigen geeft Hij genade.  

- 1 Petrus 5:5



Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u 
iedereen moet antwoorden.  

- Kolossenzen 4:6



(4) Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt. (5) Wentel 
uw weg op de HEERE en vertrouw op Hem: Híj zal het doen.  

- Psalm 37:4-5



Laat niemand zijn eigen voordeel zoeken, maar ieder dat van de ander.  

- 1 Korinthe 10:24



(3) Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander 
voortreffelijker achten dan zichzelf. (4) Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat 

van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is.  

- Filippenzen 2:3-4



(3) Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander 
voortreffelijker achten dan zichzelf. (4) Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat 

van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is.  

- Filippenzen 2:3-4




