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Genesis 2: 16-17
En de HERE God legde de mens het 
gebod op: Van alle bomen in de hof 
moogt gij vrij eten, maar van de 
boom der kennis van goed en 
kwaad, daarvan zult gij niet eten, 
want ten dage, dat gij daarvan eet, 
zult gij voorzeker sterven.



Genesis 3: 6
En de vrouw zag, dat de boom goed 
was om van te eten, en dat hij een 
lust was voor de ogen, ja, dat de 
boom begeerlijk was om daardoor 
verstandig te worden, en zij nam van 
zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar 
man, die bij haar was, en hij at.



Mattheus 4: 3
En de verzoeker kwam en zeide tot 
Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg 
dan, dat deze stenen broden 
worden.



Mattheus 4: 8-10
Wederom nam de duivel Hem mede naar 
een zeer hoge berg en hij toonde Hem al 
de koninkrijken der wereld en hun 
heerlijkheid, en zeide tot Hem: Dit alles zal 
ik U geven, indien Gij U nederwerpt en mij 
aanbidt. Toen zeide Jezus tot hem: Ga 
weg, satan! Er staat immers geschreven: 
De Here, uw God, zult gij aanbidden en 
Hem alleen dienen.



1 Samuel 16: 17-18
Saul zeide tot zijn dienaren: Ziet voor mij uit 
naar iemand, die goed speelt en brengt 
hem tot mij.
Toen antwoordde een van de knechten: 
Ik heb een zoon van de Betlehemiet Isaï 
gezien, die spelen kan; en hij is een 
dapper held, een krijgsman, wel ter tale, 
schoon van gestalte; en de HERE is met 
hem.



Genesis 2: 20 
En de mens gaf namen aan al het 
vee, aan het gevogelte des hemels 
en aan al het gedierte des velds.



Genesis 2: 16-17
En de HERE God legde de mens het 
gebod op: Van alle bomen in de hof 
moogt gij vrij eten, maar van de boom 
der kennis van goed en kwaad, 
daarvan zult gij niet eten, want ten 
dage, dat gij daarvan eet, zult gij 
voorzeker sterven



Genesis 3: 6
En de vrouw zag, dat de boom goed 
was om van te eten, en dat hij een 
lust was voor de ogen, ja, dat de 
boom begeerlijk was om daardoor 
verstandig te worden, en zij nam van 
zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar 
man, die bij haar was, en hij at.



Mattheüs 4: 1
Toen werd Jezus door de Geest naar de 
woestijn geleid om verzocht te worden 
door de duivel.
Mattheüs 4: 10
Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan! 
Er staat immers geschreven: De Here, uw 
God, zult gij aanbidden en Hem alleen 
dienen.



Deuteronomium 30: 15-18a.
Zie, ik houd u heden het leven en het goede voor, 
maar ook de dood en het kwade: doordat ik u 
heden gebied de HERE, uw God, lief te hebben door 
in zijn wegen te wandelen en zijn geboden, 
inzettingen en verordeningen te onderhouden, 
opdat gij leeft en talrijk wordt en de HERE, uw God, u 
zegene in het land, dat gij in bezit gaat 
nemen. Maar indien uw hart zich afwendt en gij niet 
luistert doch u laat verleiden en u voor andere 
goden nederbuigt en hen dient, dan verkondig ik u 
heden, dat gij zeker te gronde zult gaan;



Handelingen 5: 3-4
Maar Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de 
satan uw hart vervuld om de heilige Geest te 
bedriegen en iets achter te houden van de 
opbrengst van het stuk land? Als het 
onverkocht gebleven was, bleef het dan niet 
van u, en was, na de verkoop, de opbrengst 
niet te uwer beschikking? Hoe kondt gij aan 
deze daad in uw hart plaats geven? Gij hebt 
niet tegen mensen gelogen, maar tegen God.



Mattheus 10: 37-38
Wie vader of moeder liefheeft 
boven Mij, is Mij niet waardig; 
en wie zoon of dochter liefheeft 
boven Mij, is Mij niet waardig; en 
wie zijn kruis niet opneemt en 
achter Mij gaat, is Mij niet waardig.



Marcus 12: 28b-30
Welk gebod is het eerste van 
alle? Jezus antwoordde: Het eerste is: 
Hoor, Israël, de Here, onze God, de 
Here is één, en gij zult de Here, uw 
God, liefhebben uit geheel uw hart 
en uit geheel uw ziel en uit geheel 
uw verstand en uit geheel uw 
kracht.



Ruth 1: 16-18
Maar Ruth zeide: Dring er bij mij niet op aan, dat ik u 
in de steek zou laten, door van u terug te keren; 
want waar gij zult heengaan, zal ik heengaan, en 
waar gij zult vernachten, zal ik vernachten: uw volk is 
mijn volk en uw God is mijn God; waar gij zult 
sterven, zal ik sterven, en daar zal ik begraven 
worden. Zo moge de HERE mij doen, ja nog erger: 
voorwaar, de dood alleen zal scheiding maken 
tussen mij en u.
Toen zij zag, dat zij vastbesloten was met haar mede 
te gaan, hield zij op tot haar te spreken.


