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Johannes 3:16

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.
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Genesis 3 : 15

Vijandschap sticht ik
tussen jou en de vrouw, 
tussen jouw nageslacht
en het hare,
zij verbrijzelen je kop, 
jij bijt hen in de hiel.
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Genade

Je bent zondiger en gebrekkiger
dan je ooit kunt geloven

en meer geaccepteerd en bemind 
dan je ooit hebt durven hopen
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Rom
einen 6 : 23

Het loon van de zonde
is de dood,
maar het geschenk
van God
is het eeuwige leven
in Christus Jezus,
onze Heer.
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Efeziërs 2 : 8 - 9

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.
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Rom
einen 8: 31-32

Wat moeten wij
hier verder over zeggen?
Als God voor ons is,
wie kan dan tegen ons zijn?
Zal hij, die zijn eigen Zoon
niet heeft gespaard,
maar hem omwille van ons allen
heeft prijsgegeven,
ons met hem niet alles schenken?
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1 Korinthiërs 6 : 19 - 20

Of weet u niet
dat uw lichaam een tempel is
van de heilige Geest, die in u woont
en die u ontvangen hebt van God,
en weet u niet
dat u niet van uzelf bent?

U bent gekocht en betaald,
dus bewijs God eer met uw lichaam.
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1 Korinthiërs 13:13

Ons resten
geloof, 
hoop en
liefde, 
deze drie,
maar de grootste daarvan 
is de liefde.
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