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1

Johannes 3:16-18
16

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.

17

Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de
wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou
worden.
18

Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is
al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de
eniggeboren Zoon van God.

2

Marcus 14:22-25
22

En terwijl zij aten, nam Jezus brood en toen Hij het gezegend had,
brak Hij het en gaf het hun en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam.
23

En Hij nam de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun
hun die en zij dronken er allen uit.
24

En Hij zei tegen hen: Dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe
verbond, dat voor velen vergoten wordt.
25

Voorwaar, Ik zeg u dat Ik niet meer zal drinken van de vrucht van de
wijnstok tot op de dag wanneer Ik die nieuw zal drinken in het Koninkrijk
van God.

3

Johannes 14:1-3
1

Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij.

2

In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was,
zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed
te maken.
3

En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik
terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.

4

Johannes 14:15-18
15

Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht.

16

En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven,
opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid,
17

namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen,
want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij
blijft bij u en zal in u zijn.
18

Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe.

5

Johannes 14:21 en 23-24
21

Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij
liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal
hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.

23

Jezus antwoordde en zei tegen hem:
Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen;
en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en
bij hem intrek nemen.
24

Wie Mij niet liefheeft, neemt Mijn woorden niet in acht;
en het woord dat u hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, Die Mij
gezonden heeft.
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