
Zondag 22 juni 2014 - Geen leven zonder het Woord van God


Johannes 1: 1-5•
Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis kan het niet ◦
overmeesteren.
Velen in de wereld hebben het gevoel dat er veel duisternis is in de wereld. ◦
Het bedekt de mensen. Hoe kunnen we hierdoor breken? Enkel het licht 
van God kan dit doorbreken.
Het Woord van God is het licht dat je nodig hebt!◦


Mattheüs 4: 3-4•

de verzoekingen van Jezus in de woestijn◦
Jezus citeerde uit Gods woord. ER STAAT GESCHREVEN: "De mens leeft ◦
niet van brood alleen." De mens heeft meer nodig dan lekker eten om écht 
te leven. Om echt te leven heb je het Woord van God nodig. Het Woord van 
God ontgift je, is een medicijn voor je lichaam, beschermt je tegen 
duisternis.


1 Johannes 5: 18-19•

Jij, als christen, bent uit God. De boze heeft geen vat op je. Maar de wereld ◦
ligt voorlopig nog onder de macht van de boze. 


Psalm 119: 11•

Om niet te zondigen, moet je het Woord van God in je hart hebben.◦


Hebreeën 4: 12•
Het Woord = scherper dan enig tweesnijdend zwaard, scheidt de ziel van de ◦
geest.
Als wedergeboren christen is je geest gered. Je ziel (gedachten, emoties,…) ◦
moet echter nog vernieuwd worden. Dit gebeurt via het Woord van God. 


Jozua 1: 8•

Overdenk het Woord van God dag en nacht. Dan zal je voorspoedig zijn.◦


Spreuken 4: 20-22•
Bewaar Gods Woord in het binnenste van je hart. Ze zijn leven voor wie ze ◦
vinden en genezing voor hun hele lichaam.






Psalm 138: 2•
(beter in het Engels): U hebt Uw Woord verhoogt boven Uw Naam.◦


Spreuken 1: 7-8•

Vreze des Heren is het begin van wijsheid◦


3 Johannes 1: 2•



