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Genesis 12 vanaf vers 1

De Heere zei tegen Abram: Gaat uit 
uw land, uit uw familiekring en uit 
het huis van uw vader, naar het land 
dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een 
groot volk maken, u zegenen en uw 
naam groot maken; en u zult tot een 
zegen zijn. Ik zal zegenen wie u 
zegenen, en wie u vervloekt, zal ik 
vervloeken; en in u zullen alle 
geslachten van de aardbodem 
gezegend worden.

Toen ging Abram op weg zoals de 
Heere tot hem gesproken had….
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Genesis 12 vers 11

En het gebeurde, toen hij op het punt 
stond om Egypte binnen te gaan, dat hij 
tegen zijn vrouw Sarai zei: Zie toch, ik 
weet dat je een vrouw bent die knap is om 
te zien. Als de Egyptenaren je zien, dan 
zullen ze zeggen: Dat is zijn vrouw! Dan 
zullen ze mij doden en jou in leven laten. 
Zeg toch dat je mijn zuster bent…
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De overgeblevenen, die uit de gevangenschap 
daar in het gewest zijn overgebleven, verkeren in 
grote ellende en in smaad. In de muur van 
Jeruzalem zijn bressen geslagen en zijn poorten 
zijn met vuur verbrand.

Nehemia 1 vers 3
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Efeze 5 vers 9

..want nu bent u licht in de Heere, wandel als 
kinderen van het licht want de vrucht van de 
Geest bestaat in alle goedheid en 
rechtvaardigheid en waarheid…
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Johannes 17 vers 21

Opdat ze allen één zullen zijn, zoals U Vader in mij 
en ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn…..
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Filippenzen 4 vers 8 en 9

Houd je bezig met alles wat waar is, alles wat 
respect verdient, alles wat goed is en zuiver, alles 
wat het waard is om van te houden en alles wat 
eer verdient. Dat betekent in het kort: doe wat 
goed is en waarvoor je respect krijgt. Houd je aan 
alles wat ik jullie geleerd hebt en wat ik aan jullie 
heb laten zien. Dan zal God zijn vrde aan jullie 
geven.
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