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LOYALITEIT

Met Beloftes komt namelijk 
Toewijding en Loyaliteit
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God beloofde 
Abraham dat 
uit zijn 
nageslacht de 
Redder zou 
komen. 

God nam het 
initiatief



— 2 Corinthiërs 1:18 
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— Deuteronomium 31:8 
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- Romeinen 4:20 
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“Een dief komt alleen om te 
roven, te slachten en te 
vernietigen, maar Ik ben 

gekomen om hun het leven te 
geven in al zijn volheid”.

“Iedereen die de Vader Mij geeft zal 
bij Mij komen, en wie bij Mij komt 

zal Ik niet wegsturen.”

“Wanneer de Zoon u vrij zal 
maken, zult u werkelijk vrij zijn”.

ONTVANG

11



Jullie zijn mijn vrienden wanneer 
je doet wat Ik zeg. 15 Ik noem 
jullie geen slaven meer, want 
een slaaf weet niet wat zijn 

meester doet; vrienden noem Ik 
jullie, omdat Ik alles wat Ik van 

de Vader heb gehoord, aan 
jullie bekendgemaakt heb.

Daarom zeg Ik jullie: alles waarom 
jullie bidden en vragen, geloof dat 
je het al ontvangen hebt, en je zult 

het krijgen.

Kom allen bij Mij, jullie die 
vermoeid zijn en onder lasten 
gebukt gaan, Ik zal jullie rust 

geven. 29 Neem mijn juk op je 
en leer van Mij: Ik ben 

zachtmoedig en nederig van 
hart. Dan zullen jullie werkelijk 
rust vinden, 30 want mijn juk is 

zacht en mijn last is licht.’ 

Ontvang
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‘Houd dit voor ogen: 

Ik ben met jullie, alle 
dagen, tot aan de 

voltooiing van deze 
wereld.’

ONTVANG
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Ego pro te haec passus sum
Tu vero quid fecisti pro me

"This have I suffered for you; now 
what will you do for me?“

"Dit heb ik voor jou geleden; 
wat wilt u nu voor mij doen?“

Это я натерпелся за тебя; что 
теперь ты сделаешь для меня?

این رنج را برای تو کشیدم، حاال برای من چه "
“خواهی کرد؟

"मैले तिम्रो लागि यो द ुःख भोिेको छ , 
अब तिमी मेरो लागि के िछौ?"
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Domenica Feti (1589 – 1623) - Graf Nicolaus von
Zinzendorf zag dit schilderij in Dusseldorf tijdens zijn 

“Wanderjahr”
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