
Blok E - 1

U was het die mijn nieren vormde, 
die mij weefde
in de buik van mijn moeder.
Ik loof u voor het ontzaglijke
wonder van mijn bestaan,
wonderbaarlijk is
wat u gemaakt hebt.
Ik weet het,
tot in het diepst van mijn ziel.

  Psalm
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Heb de wereld en wat in de 
wereld is niet lief.
Als iemand de wereld liefheeft,
is de liefde van de Vader niet in 
hem, want alles wat in de wereld 
is - zelfzuchtige begeerte, afgun-
stige inhaligheid, pronkzucht-, dat 
alles komt niet uit de Vader voort, 
maar uit de wereld.
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  Mattheüs 19 : 5 - 6

En hij vervolgde:
“Daarom zal een man
zijn vader en moeder verlaten
en zich hechten aan zijn vrouw,
en die twee zullen één worden;
ze zijn dan niet langer twee,
maar één.
Wat God heeft verbonden
mag een mens niet scheiden.”

  Mattheüs 19 : 5 - 6
En hij vervolgde:
“Daarom zal een man
zijn vader en moeder verlaten
en zich hechten aan zijn vrouw,
en die twee zullen één worden;
ze zijn dan niet langer twee,
maar één.
Wat God heeft verbonden
mag een mens niet scheiden.”

  Mattheüs 19 : 5 - 6

En hij vervolgde:
“Daarom zal een man
zijn vader en moeder verlaten
en zich hechten aan zijn vrouw,
en die twee zullen één worden;
ze zijn dan niet langer twee,
maar één.
Wat God heeft verbonden
mag een mens niet scheiden.”

  Mattheüs 19 : 5 - 6

En hij vervolgde:
“Daarom zal een man
zijn vader en moeder verlaten
en zich hechten aan zijn vrouw,
en die twee zullen één worden;
ze zijn dan niet langer twee,
maar één.
Wat God heeft verbonden
mag een mens niet scheiden.”

  Mattheüs 19 : 5 - 6

En hij vervolgde:
“Daarom zal een man
zijn vader en moeder verlaten
en zich hechten aan zijn vrouw,
en die twee zullen één worden;
ze zijn dan niet langer twee,
maar één.
Wat God heeft verbonden
mag een mens niet scheiden.”

  Mattheüs 19 : 5 - 6

En hij vervolgde:
“Daarom zal een man
zijn vader en moeder verlaten
en zich hechten aan zijn vrouw,
en die twee zullen één worden;
ze zijn dan niet langer twee,
maar één.
Wat God heeft verbonden
mag een mens niet scheiden.”

  Mattheüs 19 : 5 - 6

En hij vervolgde:
“Daarom zal een man
zijn vader en moeder verlaten
en zich hechten aan zijn vrouw,
en die twee zullen één worden;
ze zijn dan niet langer twee,
maar één.
Wat God heeft verbonden
mag een mens niet scheiden.”

  Mattheüs 19 : 5 - 6

En hij vervolgde:
“Daarom zal een man
zijn vader en moeder verlaten
en zich hechten aan zijn vrouw,
en die twee zullen één worden;
ze zijn dan niet langer twee,
maar één.
Wat God heeft verbonden
mag een mens niet scheiden.”

  Mattheüs 19 : 5 - 6

En hij vervolgde:
“Daarom zal een man
zijn vader en moeder verlaten
en zich hechten aan zijn vrouw,
en die twee zullen één worden;
ze zijn dan niet langer twee,
maar één.
Wat God heeft verbonden
mag een mens niet scheiden.”

  Mattheüs 19 : 5 - 6

En hij vervolgde:
“Daarom zal een man
zijn vader en moeder verlaten
en zich hechten aan zijn vrouw,
en die twee zullen één worden;
ze zijn dan niet langer twee,
maar één.
Wat God heeft verbonden
mag een mens niet scheiden.”



Blok E - 4

1 Korinthiërs 7 : 19,20

Het is volkomen onbelangrijk 
of men wel of niet besneden is, 
belangrijk is
dat men de geboden van God 
in acht neemt.
Laat ieder blijven wat hij was
toen hij geroepen werd.
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1 Tim
otheüs 6:8-10a

Wij hebben voedsel en kleren,
laten we daar tevreden mee zijn. 
Wie rijk wil worden, staat bloot aan 
verleiding, raakt in een valstrik 
en valt ten prooi aan dwaze en 
schadelijke begeerten die een
mens in het verderf storten en ten 
onder doen gaan. Want de wortel 
van alle kwaad is geldzucht.
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1 Johannes 3 : 17 - 18

Hoe kan Gods liefde in iemand 
blijven die meer dan genoeg heeft 
om van te bestaan, maar zijn hart 
sluit voor een broeder of zuster die 
hij gebrek ziet lijden?
Kinderen, we moeten niet
liefhebben met de mond,
met woorden,
maar waarachtig, met daden.
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 Galaten 5 : 22 - 23a

Maar de vrucht van de Geest is
liefde, 
vreugde en vrede,
geduld,
vriendelijkheid en goedheid, 
geloof,
zachtmoedigheid en 
zelfbeheersing.
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  Efeziërs 4 : 29 + 32

Laat geen vuile taal
over uw lippen komen,
maar alleen goede en
waar nodig opbouwende woorden,
die goed doen aan wie ze hoort. 
Wees goed voor elkaar
en vol medeleven;
vergeef elkaar zoals God u
in Christus vergeven heeft.
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    Galaten 5 : 16 - 17

Ik zeg u dus: laat u leiden door
de Geest, dan bent u niet gericht
op uw eigen begeerten.
Wat wij uit onszelf najagen
is in strijd met de Geest,
en wat de Geest verlangt
is in strijd met onszelf.
Het een gaat in tegen het ander,dus 
u kunt niet doen wat u maar wilt.
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