Les 1
Genesis 2:18 HSV
Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat de
mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken
als iemand tegenover hem.
Genesis 2:18

Les 2

Les 3

Efeze 5:25 HSV

1 Petrus 4:19 HSV

Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente
liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven,
Mijn huwelijk commitment
Het is mijn privilege mijn liefde voor Jezus te laten zien door te
zorgen voor mijn vrouw -van haar te houden, haar te eren, proberen
haar te begrijpen en mijn leven en rechten voor haar op te geven.

Daarom, laten ook zij die lijden naar de wil van God, hun
zielen aan Hem, als de getrouwe Schepper,
toevertrouwen in het doen van het goede.
1 Petrus 4:19

(Johannes 14:21, Efeze 5:25, en 1 Petrus 3:7)

Les 4

1 Petrus 3:7 HSV
Evenzo, mannen,
woon met begrip met haar samen; geef de vrouw,
als de zwakkere, haar eer; u bent immers ook medeerfgenamen met haar van de genade van het leven;
opdat uw gebeden niet verhinderd worden.

Les 5

Les 6

De drie principes over het opvoeden van kinderen

Spreuken 18:21 HSV

Efeze 6:4 HSV
En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op,
maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de
Heere.

Dood en leven zijn in de macht van de tong,

Spreuken 17:6 HSV
en het sieraad van kinderen zijn hun vaders

1 Petrus 3:7

Spreuken 18:21 HSV
Dood en leven zijn in de macht van de tong,

Les 7

Les 8

Spreuken 18:13 HSV

1 Petrus 3:8-9 HSV

Wie antwoordt voordat hij geluisterd heeft,
het is hem tot dwaasheid en schande.

Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb
de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk. Vergeld
geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen
daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen
bent, opdat u zegen zult beërven.

Spreuken 18:13

Spreuken 18:21

1 Petrus 3:8-9

Les 9
Romeinen 6:23 HSV – Want het loon van de zonde is de
dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door
Jezus Christus, onze Heere.
Johannes 1:12 HSV - Maar allen die Hem aangenomen
hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te
worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;
Johannes 3:16 HSV - Want zo lief heeft God de wereld
gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat
ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig
leven heeft.
Efeze 2:8-9 HSV - Want uit genade bent u zalig geworden,
door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God;
niet uit werken, opdat niemand zou roemen.

