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10. Lofprijzing en dankbaarheid
1 Thessalonicenzen 5:16-18
Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus
Jezus voor u.
Efeze 5:20
En dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus.
Efeze 3:20-21
Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de
kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in
alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen.
Psalm 34:2
Ik zal de HEERE te allen tijde loven, Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn.
Psalm 107:8
Laten zij de HEERE loven om Zijn goedertierenheid en om Zijn wonderen voor de
mensenkinderen.Want Hij heeft de dorstige ziel verzadigd en de hongerige ziel met het goede
vervuld.
Psalm 35:27-28
laat hen voortdurend zeggen: De HEERE is groot! Hij vindt vreugde in de vrede van Zijn
dienaar. Dan zal mijn tong Uw gerechtigheid tot uiting brengen, Uw lof, de hele dag.
Fillippenzen 4:8
Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat
lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.

11. Eenheid
Psalm 133:1
Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen.
1 Korinthe 1:10
Maar ik roep u ertoe op, broeders, door de Naam van onze Heere Jezus Christus, dat u
allen eensgezind bent in uw spreken,en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht
aaneengesmeed bent, één van denken en één van gevoelen.
Prediker 4:9-10
Twee zijn beter dan één, want samen krijgen zij een goede beloning voor hun zwoegen.
Want als zij vallen, helpt de één zijn metgezel overeind. Maar wee die ene die valt, terwijl er geen
tweede is om hem overeind te helpen.
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Efeze 4:1-3
Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is, in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te
verdragen, en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede:
Romeinen 12:4-5
Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben,
zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar.
Romeinen 14:19
Laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert.
1 Johannes 1:7
Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar,
en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.
1 Johannes 1:7
Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort.
Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. 8 Wie niet liefheeft kent God niet, want God is
liefde.

12. Waarom getuigen?
Markus 16:15
En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen.
Mattheus 4:19
En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij, en Ik zal u vissers van mensen maken.
Handelingen 5:42
En zij hielden niet op iedere dag in de tempel en bij de huizen onderwijs te geven en Jezus
Christus te verkondigen.
Spreuken 11:30
De vrucht van de rechtvaardige is een boom des levens, en wie zielen vangt, is wijs.
Mattheus 5:14-16
U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn.
En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij
schijnt voor allen die in het huis zijn.Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede
werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.
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1 Korinthe 9:16
Als ik het Evangelie verkondig, is er voor mij namelijk geen reden tot roem. De noodzaak
daarvan is mij immers opgelegd. En wee mij, als ik het Evangelie niet verkondig!
Johannes 6:27
Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven,
dat de Zoon des mensen u geven zal; want Hem heeft God de Vader verzegeld.
2 Timotheus 2:2
En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die
bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen.
Daniel 12:3
De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf, en zij die er velen rechtvaardigen, als de sterren, voor eeuwig en altijd.
Mattheus 28:19-20
Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon
en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben
met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.
Lukas 9:2
en Hij zond hen op weg om het Koninkrijk van God te prediken en de zieken te genezen.
2 Timotheus 4:2
Predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat
met alle geduld en onderricht.
1 Korinthe 2:4-5
En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke
wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid
van mensen, maar in kracht van God.
1 Petrus 3:15
wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u
is, met zachtmoedigheid en eerbied.
Ezechiël 3:17-19
Mensenkind, Ik heb u aangesteld tot wachter over het huis van Israël. Wanneer u uit Mijn
mond een woord hoort, moet u hen namens Mij waarschuwen. Als Ik tegen de goddeloze zeg: U
zult zeker sterven, en u hebt hem niet gewaarschuwd en u hebt niet gesproken om de goddeloze
voor zijn goddeloze weg te waarschuwen om hem in het leven te behouden: die goddeloze zal
in zijn ongerechtigheid sterven, maar Ik zal zijn bloed van uw hand eisen. Maar u, als u de goddeloze waarschuwt en hij zich niet van zijn goddeloosheid en van zijn goddeloze weg bekeert,
zal hij in zijn ongerechtigheid sterven, maar u hebt uw leven gered.

