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Johannes 14 : 21

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.
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Mattheüs 22 : 37-39

Heb de Heer, uw God, lief
met heel uw hart
en met heel uw ziel
en met heel uw verstand.
Dat is het grootste
en eerste gebod. 
Het tweede is daaraan gelijk:
heb uw naaste lief als uzelf
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Exodus 20 : 1-17

Toen sprak God deze woorden: 

‘Ik ben de HEER, uw God,
die u uit Egypte, uit de slavernij, 
heeft bevrijd. 

Vereer naast mij
geen andere goden...
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catechism
us vr+antw 95

Wat is afgoderij?

Afgoderij is in plaats van
de enige ware God, 
die Zich in zijn Woord
geopenbaard heeft, of naast hem 
iets anders verzinnen of hebben, 
waarop de mens
zijn vertrouwen stelt.
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Psalm
 19 : 8

De wet van de HEER is volmaakt:
 
levenskracht voor de mens. 

De richtlijn van de HEER
is betrouwbaar: 

wijsheid voor de eenvoudige.
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Rom
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Dus door te luisteren
komt men tot geloof,

en wat men hoort
is de verkondiging
van Christus.
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Spreuken 18:10

De naam van de HEER
is een sterke toren, 

de rechtvaardige snelt erheen,
en is veilig.
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Mattheüs 11 : 28-30

Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn 
en onder lasten gebukt gaan,
dan zal ik jullie rust geven. 
Neem mijn juk op je en leer van mij, 
want ik ben zachtmoedig
en nederig van hart.
Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 
want mijn juk is zacht
en mijn last is licht.
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Efeziërs 6 : 1+4

Kinderen,
wees gehoorzaam aan je ouders
uit ontzag voor de Heer,
want zo hoort het (...)
Vaders,
maak uw kinderen niet verbitterd, 
maar vorm en vermaan hen
bij het opvoeden 
zoals de Heer dat wil.
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