
 

 

 
Les 10 

Kolossenzen 3:23-24 (HSV) 

En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de 
Heere en niet voor mensen, in de wetenschap dat 
u van de Heere als vergelding de erfenis zult 
ontvangen, want u dient de Heere Christus. 

Kolossenzen 3:23-24 

 
Les 9 

1 Korinthe 6:20 (HSV) 

U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom 
God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. 

1 Korinthe 6:20 

Les 1 
 
Markus 4:19 (HSV) 
 
maar de zorgen van deze wereld en de verleiding 
van de rijkdom en de begeerten naar al het 
andere komen erbij en verstikken het Woord, en 
het wordt onvruchtbaar. 
 
Markus 4:19 

 
Les 2 
 
Spreuken 22:7 (HSV) 
 
Een rijke heerst over armen, en wie leent, wordt slaaf 
van de uitlener. 
 
Spreuken 22:7 

Les 3 

Prediker 11:2 (NBV) 

Bewaar je brood in zeven delen, zelfs in 
acht, want je weet niet welke ramp de 
aarde treffen zal. 

Prediker 11:2 

Les 4 en 5 
 
1 Timotheüs 6:18-19 (HSV) 

ook om goed te doen, rijk te zijn in goede 
werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te 
delen. Zo verzamelen zij voor zichzelf een schat: 
een goed fundament voor de toekomst, opdat zij 
het eeuwige leven verkrijgen. 

1 Timotheüs 6:18-19 

Les 6 

Jakobus 1:2-4 (HSV) 

Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in 
allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de 
beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. 
Maar laat die volharding ook 
volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent 
en geheel oprecht, en in niets tekortschiet. 

Jakobus 1:2-4 

Les 7 
 
Mattheüs 11:28-30 (HSV) 
 
Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en 
belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn 
juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig 
ben en nederig van hart; en u zult rust vinden 
voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn 
last is licht.	

Mattheüs 11:28-30 

Les 8 
 
Mattheüs 28:18-20 (HSV) 
 
En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en 
zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. 
Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in 
de Naam van de Vader en van de Zoon en van de 
Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden 
heb, in acht te nemen. 
    
Mattheüs 28:18-20 


