Gods Geest in je

Joh. 14:26

Gods Geest in je

1 Kor. 3:16

Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest
die de Vader jullie namens mij zal zenden,
jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd
heb.

Weet u niet dat u een tempel van God bent
en dat de Geest van God in uw midden
woont?

God is dichtbij 1

God is dichtbij 2

God zorgt voor je

Joh. 15:7

God zorgt voor je

Rom. 8:32

Als jullie in mij blijven en mijn woorden in
jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal
gebeuren.

Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen
heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles
schenken?

God is dichtbij 3

God is dichtbij 4

God houdt van je

Joh. 15:9,10

God houdt van je

1 Joh. 4:10

Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij
heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: je blijft in
mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt,
zoals ik me ook aan de geboden van mijn
Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf.

Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij
God hebben liefgehad, maar dat hij ons
heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze
zonden.

God is dichtbij 5

God is dichtbij 6

God leidt je

Joh. 16:13

God leidt je

Ps. 32:8

De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer
hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken,
maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie
bekendmaken wat komen gaat.

Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet
gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog.

God is dichtbij 7

God is dichtbij 8

God geeft vrede

Joh. 16:33

God geeft vrede

Fil. 4:6,7

Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden
bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren
krijgen in de wereld, maar houd moed: ik
heb de wereld overwonnen.

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.

God is dichtbij 9

God is dichtbij 10

God beschermt je

Joh. 17:15

God beschermt je

Js. 41:10

Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt
nemen, maar of u hen wilt beschermen
tegen de duivel.

Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet,
want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je
helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.

God is dichtbij 11

God is dichtbij 12

Jezus dagelijks volgen

Lc. 9:23

Jezus dagelijks volgen

1 Pe. 2:21,22

Tegen allen zei hij: ‘Wie achter mij aan wil
komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen.’

Dat is uw roeping; ook Christus heeft
geleden, om uwentwil, en u daarmee een
voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem die geen enkele zonde beging
en over wiens lippen geen leugen kwam.

Kenmerken van een leerling 1

Kenmerken van een leerling 2

Christus de eerste plaats

Lc. 14:33

Christus de eerste plaats

2 Kor. 5:15

Zo geldt ook voor jullie: wie geen afstand
doet van al zijn bezittingen, kan mijn leerling
niet zijn.

... en dat hij voor allen is gestorven opdat de
levenden niet langer voor zichzelf zouden
leven, maar voor hem die voor de levenden
is gestorven en is opgewekt.

Kenmerken van een leerling 3

Kenmerken van een leerling 4

Gods woord verandert je

Joh. 8:31,32

Gods woord verandert je

Kol. 3:16

En tegen de Joden die in hem geloofden
zei Jezus: ‘Wanneer u bij mijn woord blijft,
bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de
waarheid kennen, en de waarheid zal u
bevrijden.’

Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in
u wonen; onderricht en vermaan elkaar in
alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen
en hymnen voor God en liederen die de
Geest u vol genade ingeeft.

Kenmerken van een leerling 5

Kenmerken van een leerling 6

Onderlinge liefde

Joh. 13:34,35

Onderlinge liefde

1 Joh. 3:16

Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar
lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde
voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn
leerlingen zijn.

Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die
zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom
horen ook wij ons leven te geven voor onze
broeders en zusters.

Kenmerken van een leerling 7

Kenmerken van een leerling 8

Vrucht dragen

Joh. 15:8

Vrucht dragen

Gal. 5:22

De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar
worden wanneer jullie veel vrucht dragen en
mijn leerlingen zijn.

Maar de vrucht van de Geest is liefde,
vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid
en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en
zelfbeheersing.

Kenmerken van een leerling 9

Kenmerken van een leerling 10

Visie voor de wereld

Visie voor de wereld

Mt. 28:19,20

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn
leerlingen, door hen te dopen in de naam van
de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en
hun te leren dat ze zich moeten houden aan
alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd
dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot
aan de voltooiing van deze wereld.
Kenmerken van een leerling 11

2 Kor. 5:20

Wij zijn gezanten van Christus, God doet
door ons zijn oproep. Namens Christus
vragen wij: laat u met God verzoenen.

Kenmerken van een leerling 12

Christus het middelpunt

Joh. 15:5

Christus het middelpunt

Kol. 2:6

Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken.
Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij
veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je
niets doen.

Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem
als uw Heer aanvaard hebt.

Het nieuwe leven 1

Het nieuwe leven 2

Gehoorzaamheid

Joh. 14:21

Gehoorzaamheid

Rom. 12:1

Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt,
heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde
van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal
mij aan hem bekendmaken.

Broeders en zusters, met een beroep op
Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als
een levend, heilig en God welgevallig offer
in zijn dienst te stellen, want dat is de ware
eredienst voor u.

Het nieuwe leven 3

Het nieuwe leven 4

Gods woord

Mt. 4:4

Gods woord

2 Tim. 3:16

Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat
geschreven: “De mens leeft niet van brood
alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit
de mond van God.”

Elke schrifttekst is door God geïnspireerd
en kan gebruikt worden om onderricht te
geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam
leven ...

Het nieuwe leven 5

Het nieuwe leven 6

Gebed

Mt. 21:22

Gebed

Ps. 5:4

Alles waarom jullie in je gebeden vragen zullen jullie krijgen, als je maar gelooft.

In de morgen, HEER, hoort u mijn stem, in
de morgen wend ik mij tot u en wacht.

Het nieuwe leven 7

Het nieuwe leven 8

Gemeenschap

Mt. 18:20

Gemeenschap

Heb. 10:24

Want waar twee of drie mensen in mijn
naam samen zijn, ben ik in hun midden.

Laten we opmerkzaam blijven en elkaar
ertoe aansporen lief te hebben en goed te
doen ...

Het nieuwe leven 9

Het nieuwe leven 10

Getuigen

Hnd. 1:8

Getuigen

Rom. 1:16

Maar wanneer de heilige Geest over jullie
komt, zullen jullie kracht ontvangen en van
mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en
Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.

Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want
het is Gods reddende kracht voor allen die
geloven, voor Joden in de eerste plaats,
maar ook voor andere volken.

Het nieuwe leven 11

Het nieuwe leven 12

God wil met je omgaan

Joh. 3:16

God wil met je omgaan

1 Kor. 1:9

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.

God, door wie u geroepen bent om één te
zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze
Heer, is trouw.

Het evangelie 1

Het evangelie 2

Zonde brengt scheiding

Joh. 3:19

Zonde brengt scheiding

Rom. 3:23

Dit is het oordeel: het licht kwam in de
wereld en de mensen hielden meer van de
duisternis dan van het licht, want hun daden
waren slecht.

Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de
nabijheid van God ...

Het evangelie 3

Het evangelie 4

Jezus stierf daarvoor

Mc. 10:45

Jezus stierf daarvoor

Rom. 5:8

Want ook de Mensenzoon is niet gekomen
om gediend te worden, maar om te dienen
en zijn leven te geven als losgeld voor velen.

Maar God bewees ons zijn liefde doordat
Christus voor ons gestorven is toen wij nog
zondaars waren.

Het evangelie 5

Het evangelie 6

De enige weg tot God

Joh. 14:6

De enige weg tot God

Hnd. 4:12

Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het
leven. Niemand kan bij de Vader komen dan
door mij.’

Door niemand anders kunnen wij worden
gered, want zijn naam is de enige op aarde
die de mens redding biedt.

Het evangelie 7

Het evangelie 8

Christus aannemen

Op. 3:20

Christus aannemen

Rom. 10:9

Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand
mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met
hem en hij met mij.

Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en
uw hart gelooft dat God hem uit de dood
heeft opgewekt, zult u worden gered.

Het evangelie 9

Het evangelie 10

Altijd met God leven

Joh. 17:3

Altijd met God leven

1 Joh. 5:13

Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen,
de enige ware God, en hem die u gezonden
hebt, Jezus Christus.

Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten
dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de
naam van de Zoon van God.

Het evangelie 11

Het evangelie 12

