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Hebreeën 11:3 (HSV)

3  Door het geloof zien wij in dat de wereld tot 
stand gebracht is door het Woord van God, 
en wel zo dat de dingen die men ziet, niet 
ontstaan zijn uit wat zichtbaar is.

2 Korinthiërs 4:18 (GNB)

18 Onze blik is niet gericht op het zichtbare, 
maar op het onzichtbare. Want het zichtbare 
is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig.



Colossenzen 1:15-18 (TELOS)

15 Hij is het beeld van de onzichtbare God, de 
eerstgeborene van de hele schepping,

16 want in Hem zijn alle dingen geschapen in de 
hemelen en op de aarde, de zichtbare en de 
onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, 
hetzij overheden, hetzij machten: alle dingen zijn 
door Hem en tot Hem geschapen.

17 En Hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan 
samen in Hem.

18 En Hij is het hoofd van het lichaam, de 
gemeente, Hij die het begin is, de eerstgeborene 
uit de doden, opdat Hij in alle dingen de eerste 
plaats zou innemen.
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Psalm 78:3-7 (BOEK/HSV)

3 Wij hebben het gehoord, wij weten het, onze 
ouders hebben het ons verteld.

4 Wij willen het onze kinderen niet onthouden, 
wij zullen aan de komende generatie vertellen 
van de roemrijke, krachtige daden van de 
HEER, van de wonderen die hij heeft gedaan.

5 Hij stelde een richtlijn vast voor Jakob en 
kondigde in Israël een wet af. Onze 
voorouders gaf hij de opdracht die aan hun 
kinderen te leren.



Psalm 78:3-7 (BOEK/HSV)

6 Zo zou de volgende generatie ervan weten, 
en zij die nog geboren moesten worden, 
zouden het weer aan hun kinderen vertellen.

7 Dan zouden zij op God vertrouwen, Gods 
grote daden niet vergeten en zich richten 
naar zijn geboden.



Markus 1:40-42 (GNB)

40 Er kwam een melaatse op hem af. Hij knielde 
voor Jezus neer en smeekte: ‘Als u wilt, kunt 
u mij rein maken.’

41 Jezus was met hem begaan. Hij stak zijn 
hand uit, raakte hem aan en zei: ‘Ik wil het; 
word rein.’

42 Meteen verdween de melaatsheid en de man 
was rein.



Hebreeën 12:1-3 (GNB)

1 Te midden van zo’n grote kring van 
geloofsgetuigen moeten we dan ook elke 
zondelast, die ons zo gemakkelijk hindert, afleggen 
en met volharding de renbaan aflopen die voor ons 
ligt.

2 Laten we het oog gericht houden op Jezus, die ons 
op de weg van het geloof is voorgegaan en ons 
naar de volmaaktheid brengt. Om de vreugde die 
voor hem in het verschiet lag, heeft hij het kruis op 
zich genomen en de schande niet geteld. Nu zit hij 
aan de rechterzijde van de troon van God.

3 Denk aan hem die zoveel tegenwerking van 
zondaars heeft verduurd. Dat zal u helpen de moed 
niet te verliezen en de strijd niet op te geven.



Markus 5:27-28 (HSV)

27 deze had van Jezus gehoord en kwam van 
achteren de menigte in en raakte Zijn 
bovenkleed aan,

28 want zij zei: Als ik maar Zijn kleren kan 
aanraken, zal ik gezond worden.



Mattheüs 4:23-24 (GNB)

23 Jezus trok heel Galilea door. Hij onderwees 
de mensen in hun synagogen, verkondigde 
hun het grote nieuws over het koninkrijk en 
genas hen van alle ziekten en kwalen.

24 Hij werd zelfs bekend in heel Syrië. Ze 
brachten hem allen die er slecht aan toe 
waren, mensen met allerlei ziekten en pijnen, 
bezetenen, lijders aan vallende ziekte en 
verlamden, en hij maakte hen beter.


