
van oud naar
nieuw



En al deze zegeningen
zullen over je komen en jou bereiken, 

wanneer je de stem van de HEERE, jouw God, 
gehoorzaam bent: 

Deuteronomium 28:2 HSV

Maar al deze zegeningen krijg je alleen
als je niet afwijkt van de wetten

die ik je heb gegeven, 
noch naar rechts, noch naar links 

en ook mag je nooit andere goden aanbidden.
Deuteronomium 28:14 HTB



Want dit (…) 
is niet moeilijk voor jou 
en het is niet ver weg.

Want dit woord is heel dicht bij jou, 
in je mond en in je hart, 

om het te doen. 

Deuteronomium 30:13-14 HSV



‘Onthoud en overdenk de wetten 
die ik jullie heb gegeven. 

Geef ze aan jullie kinderen door! 
Want deze wetten 

zijn niet alleen maar een verzameling woorden: 
zij zijn jullie hele leven! 
Door ze te gehoorzamen, 

zullen jullie lang en voorspoedig leven 
in het land dat aan de overzijde van de Jordaan ligt 

en dat jullie zo dadelijk in bezit gaan nemen.’ 

Deuteronomium 32:44-47 HTB



'‘(…) wat is het belangrijkste gebod in de wet van Mozes?”

Jezus antwoordde: 
‘Heb de Here, jouw God, lief 

met heel je hart, 
met heel je ziel 

en met heel je verstand. 
Dit gebod is het eerste en het belangrijkste. 
Het tweede gebod komt op hetzelfde neer: 

“Heb je naaste net zo lief als jezelf.” 
Deze twee geboden zijn de basis 
van de hele wet en de profeten.’ 

Mattheüs 22:36-40 HTB



'Als jouw zoon jou om een brood vraagt, 
geef je hem dan een steen? 

En als hij jou om een vis vraagt, 
geef je hem dan een slang? 

Natuurlijk niet! Al ben je slecht, 
jij geeft jouw kinderen wat goed is. 

Hoeveel te meer zal jouw hemelse Vader 
het goede geven aan wie Hem erom vragen. 

Behandel anderen 
zoals jij wil dat zij jou behandelen. 

Dat is in het kort 
wat Mozes en de profeten hebben gezegd. ‘



U nodigt mij aan tafel
voor het oog van de vijand,
U zalft mijn hoofd met olie,

mijn beker vloeit over.

Psalm 23:5 NBV21



Jullie zullen slaven worden 
van jullie vijanden, 

omdat je God niet hebt gediend, 
uit dankbaarheid

(met blijdschap en hartelijke vreugde HSV)

voor alles 
wat Hij jou 

in overvloed
heeft gegeven. 

Deuteronomium 28:47 HTB



U nodigt mij 
aan tafel

voor het oog 
van de vijand,

U zalft mijn hoofd 
met olie,
mijn beker 

vloeit over.

Psalm 23:5 NBV21

Jullie zullen
slaven worden 

van jullie vijanden, 
omdat je… God 

niet hebt gediend, 
uit dankbaarheid

voor alles 
wat Hij jou 

in overvloed
heeft gegeven 

Deuteronomium 28:47 HSV



Maria zei: 
‘De Heer wil ik dienen: 

laat er met mij gebeuren 
wat u hebt gezegd.’ 

Daarna liet de engel haar weer alleen.
Lucas 1:38 NBV21



(…)
Maar wat mij en mijn huis betreft,

wij zullen de HEERE dienen! 
(…)

Het volk zei tegen Jozua:
‘Wij zullen de HEERE, onze God, dienen 
en wij zullen Zijn stem gehoorzamen.’

Jozua 24:15, 24 HSV



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. 

Johannes 15:15 NBV



De HEER is een vriend
van wie Hem vrezen,

Hij maakt hen vertrouwd 
met Zijn verbond.

Psalm 25:14 NBV21



Dien nooit andere goden

Heers over je vijanden 
door God te dienen
uit dankbaarheid 

voor alles wat Hij jou, 
in overvloed, 
hééft gegeven!



Vrienden, 
houd je ver 

van alles
wat Gods plaats 

in jouw hart 
zou kunnen innemen.

1 Johannes 5:21 HTB



'Waar is een God als U, 
die de zonden 

van de overlevenden van Zijn volk vergeeft? 
U kunt niet voor eeuwig boos blijven op Uw volk, 

want U houdt ervan genadig te zijn. 
U zult opnieuw medelijden met ons hebben. 

U zult onze zonden vertrappen onder Uw  voeten. 
Ja, U zult ze allemaal in de allerdiepste zee werpen. 

U zult ons zegenen 
zoals U Jakob lang geleden hebt beloofd. 

En U zult ons Uw goedheid tonen 
zoals U onze voorvader Abraham hebt toegezegd.’

Micha 7:18-20 HTB



In mijn nood heb ik geroepen: 
‘HEER!’

En de HEER antwoordde, 
Hij gaf mij ruimte.

Met de HEER aan mijn zijde heb ik niets te vrezen,
wat kunnen mensen mij doen?

Met de HEER, mijn helper, aan mijn zijde,
kijk ik op mijn haters neer.

Beter te schuilen bij de HEER
dan te vertrouwen op mensen.
Beter te schuilen bij de HEER

dan te vertrouwen op mannen met macht.

Psalm 118:5-9 NBV21



Belijden we onze zonden, 
dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is,

ons onze zonden vergeven 
en ons reinigen 

van al het onrecht dat wij bedrijven. 

1 Johannes 1:9 NBV21



(…) Gods goedheid, 
die zich door steeds meer mensen verbreidt, 

leidt tot steeds meer dankzegging, 
tot eer van God.

(…)
ook al gaat ons uiterlijke bestaan verloren, 

ons innerlijke bestaan wordt 
van dag tot dag vernieuwd. 

2 Korintiërs 4:15-16 NBV21



U nodigt mij aan tafel

voor het oog van de vijand,
U zalft mijn hoofd met olie,

mijn beker vloeit over.

Psalm 23:5 NBV21



Hij, die Zelf zonder zonden is, 
heeft door de hulp van de eeuwige Geest 

Zich gewillig aan God overgegeven 
om voor onze zonden te sterven. 

Daardoor wordt ons geweten gezuiverd 
van daden die tot de dood leiden 

en kunnen wij de levende God dienen. 
Hij heeft ervoor gezorgd 

dat er een nieuw verbond kwam, 
zodat iedereen mag komen om te genieten 

van de rijkdom die God beloofd heeft. 

Hebreeën 9:14b-15a HTB



Dank God, 
onze Vader, 

altijd
voor alles 

in de naam van onze Here 
Jezus Christus. 

Efeziërs 5:20 HTB



Ik bid dat de God van de vrede, 
die de Here Jezus, onze grote Herder, 

door het bloed van het eeuwige verbond 
uit de dood heeft laten opstaan, 
jullie alles zal geven wat nodig is 

om Zijn wil te doen. 
Dat Hij ons zó zal maken dat Hij, 

door Jezus Christus, 
tevreden over ons kan zijn. 

Aan Jezus Christus 
komt voor altijd en eeuwig 

alle eer toe. 
Amen. 

Hebreeën 13:20-21 HTB
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