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13. Het volgen van Jezus

Herziene Statenvertaling

Lukas 14:33

   Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft, achterlaat, geen discipel van Mij zijn.

Mattheus 19:29

     En al wie huizen of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers zal 

verlaten hebben omwille van Mijn Naam,  die zal honderdvoudig ontvangen en het eeuwige leven 

beërven.

Lukas 9:23-24

   Hij zei tegen allen:  Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis 

dagelijks opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen; maar 

wie zijn leven verliezen zal omwille van Mij, die zal het behouden.

Mattheus 22:14

     Want  velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

Mattheus 6:24

    Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal 

zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon.

Johannes 13:35

     Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.

Johannes 8:31-32

    Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk 

Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen,  en de waarheid zal u vrijmaken.

Johannes 15:16    

   Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd  dat u zou 

heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader 

vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft.

Lukas 9:62

    Jezus zei tegen hem:  Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem 

ligt, is geschikt voor het Koninkrijk van God.

Mattheus 9:37-38

     Toen zei Hij tegen Zijn discipelen:  De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders.

Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.

Hebreeën 11:15-16

     En als zij aan het vaderland gedacht hadden vanwaaruit zij weggegaan waren, zouden zij 

gelegenheid gehad hebben om terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is 

naar een hemels vaderland. Daarom schaamt God Zich niet voor hen  om hun God genoemd te 

worden. Want Hij had voor hen een stad gereedgemaakt.
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Johannes 15:8
     Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent.

1 Korinthe 6:20
     U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van 
God zijn.

Mattheus 10:36-38
     en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is 
Mij niet waard; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard. En wie zijn kruis niet 
op zich neemt en Mij navolgt, is Mij niet waard.

Jakobus 4:4
     Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld 
vijandschap tegen God is?  Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God 
aangemerkt.

Johannes 15:19
    Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de 
wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u.

2 Timotheus 2:4
    Niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud, opdat hij 
hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft.

1 Johannes 2:15-17
    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. 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. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in 
eeuwigheid.

Markus 8:36-38
     Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt?
Of wat zal een mens geven  als losprijs voor zijn ziel? Want wie zich voor Mij en Mijn woorden 
geschaamd zal hebben in dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de Zoon des mensen 
Zich ook schamen wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met de heilige 
engelen.

Galaten 5:1
     Sta  dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer  met 
een juk van slavernij belasten.

14. Onze relatie tot de wereld
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2 Korinthe 6:14

    Vorm geen ongelijk span met ongelovigen,  want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk 

met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis?

2 Korinthe 6:17

     Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heere, en raak het onreine niet aan, 

en Ik zal u aannemen,

Romeinen 12:2

     En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de 

vernieuwing van uw gezindheid  om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en 

volmaakte wil van God is.

Mattheus 10:16

     Zie, Ik zend u als schapen te midden van de wolven; wees dus bedachtzaam als de slangen 

en oprecht als de duiven.

Handelingen 4:13

     Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde 

en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met 

Jezus samen geweest waren.

Mattheus 10:20

     Want u bent het niet die spreekt, maar de Geest van uw Vader, Die in u spreekt.

Filippenzen 2:13

     want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen.

Jeremia 32:27

     Zie, Ik ben de HEERE, de  God van alle vlees. Zou ook maar iets voor Mij te wonderlijk zijn?

Psalm 118:8

     Het is beter tot de HEERE de toevlucht te nemen dan op de mensen te vertrouwen.

Psalm 127:1

     Als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan; als de HEERE 

de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.

Jeremia 17:5

     Zo zegt de HEERE: Vervloekt is de man die vertrouwt op een mens, en die een schepsel tot 

zijn arm stelt, terwijl zijn hart van de HEERE afwijkt.

15. Het is alleen Jezus maar


