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1 Johannes 2:12-17 (HSV)
12 Ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven
omwille van Zijn Naam.
13 Ik schrijf u, vaders, omdat u Hem kent Die er vanaf het begin is.
Ik schrijf u, jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen.
Ik schrijf u, kinderen, omdat u de Vader kent.
14 Ik heb u geschreven, vaders, omdat u Hem kent Die er vanaf het
begin is. Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent
en het Woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen.
15 Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als
iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in
hem.
16 Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de
begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit
de Vader, maar is uit de wereld.
17 En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil
van God doet, blijft tot in eeuwigheid.

Mattheüs 23:9-11 (HSV)
9 En u mag niemand op de aarde uw vader noemen, want Eén is
uw Vader, namelijk Hij Die in de hemelen is.
10 En u mag niet meesters genoemd worden, want Eén is uw
Meester, namelijk Christus.
11 Maar de belangrijkste van u zal uw dienaar zijn.

Johannes 14-15 (HSV)
Johannes 14:9
Jezus zei tegen hem: Ben Ik zo’n lange tijd bij u, en kent u Mij niet,
Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; en hoe kunt u
dan zeggen: Laat ons de Vader zien?
Johannes 15:9
Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in
Mijn liefde.
Johannes 15:12
Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb.

Ruth 1:6-17 (HSV)
6 Toen maakte zij zich met haar schoondochters gereed en keerde
terug uit de vlakten van Moab, want zij had in het land Moab
gehoord dat de HEERE naar Zijn volk omgezien had door hun
brood te geven.
7 Daarom trok zij weg uit de plaats waar zij geweest was, en haar
twee schoondochters gingen met haar mee. Toen zij op weg
gegaan waren om terug te keren naar het land Juda,
8 zei Naomi tegen haar twee schoondochters: Ga heen, keer
terug, ieder naar het huis van haar moeder. Moge de HEERE
jullie goedertierenheid bewijzen, zoals jullie die bewezen
hebben aan hen die gestorven zijn, en aan mij.
9 Moge de HEERE jullie geven dat jullie rust vinden, ieder in het
huis van haar man. Toen zij hen kuste, begonnen zij luid te
huilen.

Ruth 1:6-17 (HSV)
10 En zij zeiden tegen haar: Voorzeker, wij keren met u terug naar
uw volk.
11 Maar Naomi zei: Keer terug, mijn dochters! Waarom zouden
jullie met mij meegaan? Heb ik nog zonen in mijn lichaam, die
jullie tot mannen zouden kunnen worden?
12 Keer terug, mijn dochters! Ga heen, want ik ben te oud om een
man te hebben. Al zou ik zeggen: Ik heb hoop, en al zou ik zelfs
in deze nacht een man hebben, ja zelfs zonen baren,
13 zouden jullie dan wachten tot zij groot geworden waren? Zou
dat jullie er dan van weerhouden om een man te hebben? Nee,
mijn dochters, want het is voor mij veel bitterder dan voor jullie:
de hand van de HEERE is tegen mij uitgestrekt.
14 Toen begonnen zij opnieuw luid te huilen. En Orpa kuste haar
schoonmoeder, maar Ruth klampte zich aan haar vast.

Ruth 1:6-17 (HSV)
15 Daarom zei zij: Zie, je schoonzuster is teruggekeerd naar haar
volk en naar haar goden. Keer ook terug, je schoonzuster
achterna.
16 Maar Ruth zei: Dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten
en terug te gaan, bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik
ook gaan, en waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is
mijn volk en uw God mijn God.
17 Waar u sterft, zal ik sterven, en daar zal ik begraven worden. De
HEERE mag zó en nog veel erger doen: voorzeker, alleen de dood
zal scheiding maken tussen mij en u.

2 Timotheüs 1:1-7 (HSV)
1 Paulus, door de wil van God een apostel van Jezus Christus met
het oog op de belofte van het leven dat in Christus Jezus is,
2 aan Timotheüs, mijn geliefde zoon: genade, barmhartigheid en
vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus, onze Heere.
3 Ik dank God, Die ik van mijn voorouders aan dien met een rein
geweten, terwijl ik zonder ophouden aan u denk in mijn
gebeden, nacht en dag.
4 Wanneer ik aan uw tranen denk, verlang ik er vurig naar u te
zien, om met blijdschap vervuld te worden.
5 Daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is en dat
eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Loïs en in uw moeder
Eunice. En ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont.
6 Daarom herinner ik u eraan de genadegave van God die in u is
door de oplegging van mijn handen, aan te wakkeren.
7 Want God heeft ons niet gegeven een geest van
vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.

2 Timotheüs 2:1-2 (HSV)
1 U dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade die in Christus
Jezus is.
2 En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw
dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen
te onderwijzen.

