
Maar als wij in het licht van God leven, 
zijn wij één met elkaar en wast het bloed 
van Zijn Zoon Jezus ons schoon van al 

onze zonden. 
1 Johannes 1:7 

Als wij dit alles samenvatten, betekent 
dit dat allen één van hart en ziel moeten 
zijn. Leef met elkaar mee en houd van 

elkaar. 
1 Petrus 3:8 

 

Mom/Dad:   
       If your church is ENTERTAINING 
your children they are falling far short.  
If they are giving your child something 
to do…something to be a part of then 
you are in a fine  church.  The thing 
about entertaining kids is that Hollywood 
is better at it.  All we can offer them is 
something to do and a place to belong.  It 
is an offer no child is likely to refuse.   
        It is our prayer that these verses on 
church and friends help your children 
choose theirs wisely. 
         
All verses taken from Het Boek and Used with 
permission of the IBS 

Denk aan de mensen die in de 
gevangenis zitten, alsof u zelf gevangen 

was. Denk ook aan de mensen die 
mishandeld worden. Omdat u zelf ook 

een lichaam hebt, kunt u met hen 
meevoelen. 

Hebreeën 13:3  

Houd op met liegen. Vertel elkaar de 
waarheid, want wij horen bij elkaar en 

zijn delen van hetzelfde lichaam. 
Efeziërs 4:25 

Denk niet alleen aan uw eigen zaken, 
maar heb ook belangstelling voor wat 

een ander doet. 
Filippenzen 2:4 

Laten wij op elkaar letten en elkaar 
aansporen God en de mensen lief te 

hebben en altijd goed te doen. 
Hebreeën 10:24 

Iedere man bemoedigt zijn buurman met 
de woorden: "Maak je geen zorgen. 

Houd moed!" 
Jesaja 41:6  

Wees in plaats daarvan vriendelijk en 
liefdevol voor elkaar. Vergeef elkaar, 

zoals God uw zonden heeft vergeven om 
wat Christus voor u deed. 

Efeziërs 4:32 

Want de Geest heeft ons allemaal door 
de doop tot één lichaam samengevoegd: 
Het lichaam van Christus. Het doet er 
niet toe of wij Jood of niet-Jood zijn, 

slaaf of vrij man. Wij zijn allen 
doordrenkt met die ene Geest. 

1 Corinthiërs 12:13 

Hij is het hoofd van de Gemeente, Zijn 
lichaam. Hij is het begin van alles en 

ging ons als eerste voor in de opstanding 
uit de dood. In alles is Hij de eerste. 

Colossians 1:18 



Maar, vrienden, u moet uw allerheiligst 
geloof sterker laten worden en u bij uw 

bidden laten leiden door de Heilige Geest.
Judas 1:20 

Volg dit slechte voorbeeld niet na, mijn 
vriend, maar het goede. Wie goed doet, is 
een kind van God; maar wie kwaad doet, 

kent God niet. 
3 Johannes 1:11 

Goede vriend, uw trouw blijkt uit alles 
wat u voor de broeders doet, ook als u hen 

nog niet eerder hebt ontmoet. 
3 Johannes 1:5 

Mijn vriend, ik bid dat het u in elk 
opzicht goed mag gaan, ook wat uw 

gezondheid betreft. Ik weet dat ik mij 
over uw omgang met God geen zorgen 

hoef te maken 
3 Johannes 1:2 

Omdat God ons zo heeft liefgehad, 
moeten wij elkaar ook liefhebben.  

1 Johannes 4:11 

Vrienden, geloof niet alles wat u hoort, 
ook al wordt er beweerd dat het een 

boodschap van God is. Ga eerst na of er 
wel echt namens God gesproken wordt, 

want er lopen nogal wat valse profeten op 
deze wereld rond. 
1 Johannes 4:1-3 

Ja, vrienden, wij zijn kinderen van God en 
kunnen ons er geen voorstelling van 

maken hoe het later zal zijn. Maar wij 
weten één ding: Als Christus komt, zullen 

wij zijn zoals Hij, omdat wij Hem dan 
zien zoals Hij werkelijk is. 

1 Johannes 3:2 

U bent gewaarschuwd, vrienden. Wees 
daarom op uw hoede. Laat u niet 

meeslepen door de verkeerde ideeën van 
mensen, die van geen wet willen weten. 

Anders valt u af van de goede plaats waar 
u nu staat. 

2 Petrus 3:17 

Terwijl u hierop wacht, vrienden, moet u 
uw best doen zo te leven dat er niets op u 

is aan te merken; houd vrede met 
iedereen, zodat de Here tevreden over u 

kan zijn als Hij komt. 
2 Petrus 3:14 

 
Broeders, wij blijven hier op aarde 

zwervers en vreemdelingen. Omdat ons 
werkelijke thuis bij de Here is, dring ik er 

bij u op aan niet toe te geven aan de 
slechte begeerten van deze wereld, die uw 

leven in gevaar brengen. 
1 Petrus 2:11 

Bedriegers, weet u niet dat als u 
vriendschap met de wereld sluit, dit gelijk 
betekent dat u een vijand van God bent? 
Wie voor de wereld kiest, kiest God als 

zijn vijand. 
Jakobus 4:4 

In de Boeken staat het zo: "Abraham 
geloofde God en daardoor beschouwde 
God hem als rechtvaardig. God noemde 

hem zelfs Zijn vriend." 
Jakobus 2:23 



Ik noem u niet langer slaven, want een 
heer neemt zijn slaven niet in vertrouwen. 

Maar Ik noem u vrienden, omdat Ik u 
alles heb verteld wat Ik van mijn Vader 

gehoord heb. 
Johannes 15:15 

U bent mijn vrienden als u doet wat Ik 
zeg. 

Johannes 15:14 

Bij het zien van zoveel 
geloofsvertrouwen, zei Jezus tegen de 

verlamde man: "Vriend, uw zonden zijn u 
vergeven." 
Lukas 5:20 

Ik ga mijn weg samen met alle mensen 
die ook ontzag voor U hebben en die 

leven volgens Uw gebod. 
Psalm 119:63 

Een echte vriend blijft altijd een vriend en 
in de tegenspoed blijkt de ware 

vriendschap. 
Spreuken 17:17 

De koning is een vriend van de man met 
een oprecht hart, die oprechte gedachten 

tot uitdrukking brengt. 
Spreuken 22:11 

 

Vermijd het gezelschap van een driftkop 
en ga niet om met een heethoofd; 

Spreuken 22:24 

De berispingen van iemand die van u 
houdt, worden ingegeven door 

vriendschap; maar vriendelijkheid van 
iemand die u haat, komt voort uit bedrog.

Spreuken 27:6 

Als er één valt, helpt de ander hem 
overeind. Maar als er één valt en hij is 

alleen, zit hij in moeilijkheden. 
Prediker 4:10 

Ja, zoals in mijn jongere jaren, toen in 
mijn huis de vertrouwelijke omgang met 

God voelbaar was, 
Job 29:4 

Wees goed voor anderen en deel uw bezit 
met hen, want dat zijn offers die God 

waardeert.  
Hebreeën 13:16 

Zij moeten rijk zijn in goede werken en 
met een blij hart geven aan mensen die 

gebrek lijden; zij moeten altijd klaarstaan 
om alles wat God hun heeft gegeven met 

anderen te delen. 
1 Timotheüs 6:18 




