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Romeinen 3:23-25 

Want allen hebben gezondigd en komen te kort aan de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door 
zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is. 

Welke God heeft voorgesteld tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, 
door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods; 

 

1 Korinthiërs 15:2-4 

waardoor u ook behouden wordt, als u vasthoudt aan het woord dat ik u heb verkondigd, tenzij u tevergeefs hebt geloofd. 
Want ik heb u in de eerste plaats overgegeven  

wat ik ook ontvangen heb: dat Christus voor onze zonden gestorven is, naar de Schriften; en dat Hij is begraven, en dat 
Hij op de derde dag is opgewekt, naar de Schriften; 

 

2 Korinthiërs 5:19,20 

Want God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord 
der verzoening in ons gelegd. 

Wij zijn dan gezanten voor Christus, terwijl God als het ware door ons maant. Wij smeken voor Christus: Laat u met God 
verzoenen. 

 

Galaten 2:8,9 

want Hij die in Petrus werkte tot het apostelschap van de besnedenen, werkte ook in mij onder de heidenen, en toen zij 
de genade die mij gegeven is, erkenden, gaven Jakobus en Kefas [Petrus] en Johannes,  

die geacht werden steunpilaren te zijn, mij en Barnabas de rechterhand van gemeenschap, opdat wij naar de heidenen 
en zij naar de besnedenen gingen; 

 



Efeziërs 3:8,9 

Mij, de allergeringste van alle heiligen, is deze genade gegeven om de onnaspeurlijke rijkdom van Christus onder de 
heidenen te verkondigen, 

en voor allen in het licht te stellen wat het rentmeesterschap is van de verborgenheid die van alle eeuwen verborgen was 
in God, die alle dingen geschapen heeft; 

 

Filippensen 2:14-16 

Doet alles zonder mopperen en twistgesprekken, opdat u onberispelijk en rein bent, onbesproken kinderen van God 
temidden van een krom en verdraaid geslacht,  

waaronder u schijnt als lichten in de wereld, terwijl u het woord van het leven vertoont, mij tot roem op de dag van 
Christus, dat ik niet tevergeefs gelopen of tevergeefs gearbeid heb. 

 

Kolossensen 3:1-3 

Als u nu met Christus opgewekt bent, zoekt dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan Gods 
rechterhand. 

Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen 
in God. 

 

1 Thessalonicensen 4:16,17 

Want de Heer Zelf zal met een bevelend roepen, met de stem van een aartsengel en met de bazuin van God neerdalen 
van de hemel; en de doden in Christus zullen eerst opstaan; 

daarna zullen wij, de levenden die overblijven, samen met hen in wolken worden opgenomen de Heer tegemoet in de 
lucht; en zo zullen wij altijd met de Heer zijn. 

 

2 Thessalonicensen 1:8,9 

in vlammend vuur, volle wraak doende over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van onze Heer Jezus 
niet gehoorzamen. 

Zij zullen als straf betalen een eeuwig verderf, ver van het aangezicht van de Heer en ver van de heerlijkheid van zijn 
macht, 

 

1 Timotheüs 1:15,16 

Het woord is betrouwbaar en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaars te 
behouden, van wie ik de voornaamste ben. Maar mij is daarom barmhartigheid bewezen,  

opdat Jezus Christus aan mij, de voornaamste, al zijn lankmoedigheid bewees tot een voorbeeld voor hen die in Hem 
zullen geloven tot het eeuwige leven. 



 

2 Timotheüs 2:15 

Beijver je, je aan God beproefd voor te stellen als een arbeider die zich niet hoeft te schamen,  

die het woord van de waarheid recht snijdt. 

 

Titus 3:5,6 

heeft Hij ons behouden, niet op grond van werken in gerechtigheid, die wij hadden gedaan, maar naar zijn 
barmhartigheid,  

door de wassing van de wedergeboorte en de vernieuwing van de Heilige Geest, die Hij rijkelijk over ons heeft uitgestort 
door Jezus Christus, onze Heiland, 

 


