
Op de eerste plaats
Een bijbelstudie

Er wordt vaak verwezen in de Bijbel naar het belang om God op de eerste plaats te stellen. Wat 
betekent het om iets op de eerste plaats te zetten? Dat wil zeggen dat dit het belangrijkste is in je 
leven. Dat het voor al het andere komt. Daar staat heel wat over in de Bijbel.

1. De Bijbel moedigt ons aan om God op de eerste plaats te stellen.

Deuteronomium 6:5
Daarom zult u de HEERE, uw God,  liefhebben 
met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw 
kracht.

Psalm 27:4
Eén ding heb ik van den HEERE begeerd, dat zal 
ik zoeken: dat ik al de dagen mijns levens mocht 
wonen in het huis des HEEREN, om de liefelijkheid 
des HEEREN te aanschouwen, en te onderzoeken in 
Zijn tempel.

Psalm 42:2,3
Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, 
alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God!Mijn ziel dorst 
naar God, naar den levenden God; wanneer zal ik 
ingaan, en voor Gods aangezicht verschijnen?

Psalm 63:1,9a 
O God, U bent mijn God!
U zoek ik vroeg in de morgen; mijn ziel dorst naar 
U, mijn lichaam verlangt naar U in een land, dor en 
dorstig, zonder water. Mijn ziel klampt zich aan U 
vast.

Psalm 73:25,26 
Wie heb ik behalve U in de hemel? Naast U vind 
ik nergens vreugde in op de aarde.Bezwijkt mijn 
lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn 
hart en voor eeuwig mijn deel.

Psalm 84:2,10 
Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen 
naar de voorhoven van de HEERE; mijn hart en 
mijn lichaam. Want één dag in Uw voorhoven is 
beter dan duizend elders; ik verkoos liever te staan 
op de drempel van het huis van mijn God
dan lang te wonen in de tenten van de goddeloos-

U moet met uw hele hart, uw hele ziel en met in-
spanning van al uw krachten van Hem houden.

Ik heb de HERE slechts één ding gevraagd, daar 
gaat mijn hele hart naar uit: dat ik mijn hele leven 
in het huis van de HERE mag blijven. Om de 
lieflijkheid van de HERE te kunnen zien en steeds 
meer over Hem te leren in Zijn tempel.

Zoals een hert naar water snakt, zo verlang ik 
naar U, God.  Mijn hele innerlijk verlangt naar de 
levende God; wanneer zou ik voor Hem mogen 
verschijnen?

God, mijn God, ik zoek U overal; mijn hart dorst 
naar U. Ook mijn lichaam verlangt naar U in dit 
dorre, droge land, waar geen water is. Alles in mij 
richt zich op U. Ik kan niet zonder U; Uw hand 
houdt mij vast.

Wie of wat heb ik, buiten U, nog nodig? Als ik U 
heb, heb ik verder niets nodig en verlang ik niets 
meer. Noch op aarde, noch in de hemel.
Al zou ik geestelijk en lichamelijk bezwijken, mijn 
hart vertrouwt op God, Die mijn rots is. Voor 
eeuwig houdt Hij mij vast.

Wij roepen het uit tot de levende God.Ik smacht 
van verlangen om bij U te komen. Mijn ziel en 
mijn lichaam zingen Uw lof, de lof van de God 
Die leeft. Ik ben liever maar heel kort bij U, dan 
jarenlang in een omgeving waar men U niet kent. 
Ik heb liever de minste plaats in Uw huis dan een 
ereplaats in een huis waar men met U spot.
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2. God wil dat wij voortdurend met Hem in contact staan

Psalm 89:6  
Want wie kan in de hemel met de HEERE gemeten 
worden?
Wie is de HEERE gelijk onder de machtige vorsten?

Jesaja 26:8,9a 
Naar Uw Naam en naar Uw gedachtenis gaat het 
verlangen van onze ziel uit.
Met heel mijn ziel verlang ik naar U in de nacht, ja, 
met mijn geest diep in mij zoek ik U ernstig..

Mattheus 22:37,38 
U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw 
hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand.

Kan in de hemel iemand zich meten met de 
HERE? Is er op aarde een god als onze HERE?

O HERE, wij vinden het heerlijk om Uw wil te 
doen! Ons hart verlangt ernaar Uw naam te pri-
jzen.
De hele nacht zoek ik naar U, vastbesloten zoek ik 
naar God.

Heb de Here, uw God, lief met heel uw hart, ziel 
en verstand.
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1 Kronieken 16:11 
Vraag naar de HEERE en Zijn kracht, zoek Zijn 
aangezicht voortdurend.

Psalm 16:8,9 
Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen;
omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. 
Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt 
zich, ook zal mijn lichaam veilig wonen.

Psalm 34:1 
Ik zal de HEERE te allen tijde loven, Zijn lof zal 
voortdurend in mijn mond zijn.

Psalm 71:3a 
Wees mij tot een rots om daarin te wonen, om 
voortdurend daarin te gaan.

Psalm 143:8  
Doe mij in de morgen Uw goedertierenheid 
horen,want ik vertrouw op U;
maak mij de weg bekend die ik te gaan heb, want tot 
U hef ik mijn ziel op. 

Spreuken 3:5,6  
Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun 
op je eigen inzicht niet.Ken Hem in al je wegen,dan 
zal Híj je paden rechtmaken.

Zoek de HERE, ja, zoek Zijn kracht. Zoek onver-
moeid Zijn tegenwoordigheid.

Dag en nacht is de HERE de grootste in mijn lev-
en; omdat Hij mij leidt, struikel ik niet. Daarom 
is er vreugde in mijn hart en ben ik gelukkig. God 
zorgt ook voor mijn lichamelijk welzijn.

Ik wil de HERE voortdurend prijzen; mijn mond 
moet steeds overlopen van Zijn eer.

U bent voor mij als een rots, waarin ik wonen kan; 
als een huis waar ik met vertrouwen naar toe ga.

Laat mij ‘s morgens vroeg al Uw goedheid en 
liefde ervaren. Ik vertrouw U volkomen. Laat mij 
weten welke weg ik moet inslaan. Alles in mij 
richt zich op U.

Vertrouw met heel je hart op de HERE en verwa-
cht het niet van je eigen verstand. Laat God delen 
in alles wat je doet, dan kan Hij je levensweg 
bepalen.
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Jesaja 58:11
En de HEERE zal u voortdurend leiden,Hij zal uw 
ziel in dorre streken verzadigen, uw beenderen 
kracht geven; u zult zijn als een bevloeide tuin, als 
een bron

Klaagliederen 3:41 
Laten wij met onze handen ook ons hart opheffen, 
nun tot God in de hemel! 

Handelingen 17:28a 
Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan 
wij; 

Efeze 5:18b,19 
Word vervuld met de Geest, en spreek onder elkaar 
met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en 
zing voor de Heere en loof Hem in uw hart,

Hebreeën  13:15  
Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen 
aan God, namelijk  de vrucht van lippen die Zijn 
Naam belijden.

Judas 21 
Bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de 
barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus, tot 
het eeuwige leven.

En de HERE zal u onophoudelijk leiden, in uw 
behoeften voorzien met goede dingen en u gezond 
houden; dan zult u lijken op een tuin met vol-
doende water, een altijd opborrelende bron.

Laten we onze harten en handen opheffen naar 
God in de hemel.

Toch is God niet ver bij ons vandaan, want in 
Hem leven, bewegen en zijn wij

Wees daarentegen vol van de Heilige Geest. Spreek 
veel met elkaar over de Here en zing psalmen, lof-
liederen en geestelijke liederen. Zing met uw hele 
hart voor de Here.

Met de hulp van Jezus zullen wij God altijd blijven 
eren; en ons offer aan God is dat wij openlijk voor 
Jezus uitkomen,

 
Blijf bereikbaar voor de liefde van God. Wacht 
geduldig op het eeuwige leven, dat onze Here 
Jezus Christus ons in Zijn goedheid zal geven.
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Een bijbelstudie

3. Wij zouden God de eerste plaats in ons hart moeten geven en onze liefde voor Hem moeten 
tonen door onze gehoorzaamheid.

Deuteronomium 10:12,13  
Nu dan, Israël, wat vraagt de HEERE, uw God, van u 
dan de HEERE, uw God, te vrezen, in al Zijn wegen 
te gaan, Hem lief te hebben en de HEERE, uw God, 
te  dienen, met heel uw hart en met heel uw ziel, en 
de geboden van de HEERE en Zijn verordeningen, 
die ik u heden gebied, in acht te nemen. 

Prediker 12:13 
De slotsom van al wat door u gehoord is, is dit: 
Vrees God, en houd u aan Zijn geboden,want dit 
geldt voor alle mensen.

Johannes 14:15,21 
Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht. 
Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die 
is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal 
Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en 
Mijzelf aan hem openbaren.

 1 Johannes 5:3 
Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in 
acht nemen;  en Zijn geboden zijn geen zware last.

En nu, Israël, wat verlangt de HERE, uw God, 
anders van u dan dat u met eerbied en ontzag lu-
istert naar alles wat Hij zegt. Dat u voor uw eigen 
bestwil de geboden die ik u vandaag geef, gehoo-
rzaamt en dat u van Hem houdt en Hem dient met 
heel uw hart en ziel?

Dit is mijn uiteindelijke conclusie: Heb ontzag 
voor God en volg Zijn geboden op, want dat is de 
opdracht voor ieder mens.

Wie van Mij houdt, zal altijd volgens mijn ge-
boden leven. Als iemand Mij gehoorzaamt, blijkt 
daaruit dat hij van Mij houdt. Wie van Mij houdt, 
zal ervaren dat mijn Vader ook van hèm houdt. Ik 
zal van hem houden en hem duidelijk laten zien 
wie Ik ben.”

Want God liefhebben, is doen wat Hij zegt. En dat 
is helemaal niet zo moeilijk.
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4. God is jaloers; dat is Hij voor ons welzijn, 
want Hij weet dat wij alleen in Hem het volledige geluk kunnen vinden.

Exodus 20:3,5a 
U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht 
hebben. want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-
ijverig God, 

Exodus 34:14 
want u mag zich niet neerbuigen voor een andere 
god: de Naam van de HEERE is immers de Na-
ijverige. Een na-ijverig God is Hij 

Psalm 96:4 
Want de HEERE is groot en zeer te prijzen,
Hij is ontzagwekkend boven alle goden.

U mag geen andere goden aanbidden dan Mij.
U mag niet voor dergelijke zaken buigen of deze 
vereren; want Ik, de HERE, ben een jaloerse God.

U mag geen andere goden vereren omdat de 
HERE, uw God, een jaloerse God is.

De HERE is immers groot en machtig? Hij is het 
waard van harte te worden geprezen; roemrucht is 
Zijn naam.
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5. Wij zouden Hem moeten liefhebben en danken voor alles wat Hij voor ons gedaan heeft.

Psalm 116:1,2 
Ik heb de HEERE lief, want Hij hoort mijn stem, 
mijn smeekbeden. Want Hij neigt Zijn oor tot mij, 
daarom zal ik Hem al mijn dagen aanroepen.
 
1 Johannes 3:16a 
Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat Hij voor 
ons Zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor 
de broeders het leven geven.

1 Johannes 4:16,19 
En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, 
gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde 
blijft, blijft in God, en God in hem. Wij hebben Hem 
lief, omdat Hij ons eerst liefhad. 

Openbaring 5:9 
En zij zongen  een nieuw lied en zeiden:  U bent 
het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te 
openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God  
gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en 
natie.

Ik houd zoveel van de HERE; altijd hoort Hij mij 
als ik mij smekend tot Hem richt.
Hij wil ook graag naar mij luisteren; daarom zal ik 
nooit nalaten Hem aan te roepen.

Door het voorbeeld van Christus, Die voor ons 
gestorven is, weten wij wat echte liefde is. Daarom 
moeten ook wij ons leven opofferen voor onze 
broeders.

Wij hebben de liefde van God leren kennen; 
daarom vertrouwen wij op die liefde, die God 
voor ons heeft. God is liefde. Wie blijft liefhebben, 
blijft één met God. Dat wij Hem liefhebben, komt 
doordat Hij ons het eerst heeft liefgehad.

En zij zongen een nieuw lied: “U bent waardig 
om de boekrol in ontvangst te nemen en de zegels 
te verbreken; want U bent geslacht en hebt met 
Uw bloed mensen voor God vrijgekocht uit alle 
rassen, volken, stammen en taalgroepen.
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6. We moeten God de eerste plaats in onze gedachten geven

Job 23:12 
Het gebod van Zijn lippen heb ik niet weggedaan;
de woorden van Zijn mond heb ik verborgen, meer 
dan het mij toegewezen deel.

Psalm 119:47,48,97  
Ik verblijd mij in Uw geboden, die ik liefheb. Ik hef 
mijn handen op naar Uw geboden, die ik liefheb, 
en overdenk Uw verordeningen. Hoe lief heb ik Uw 
wet! Hij is heel de dag mijn overdenking

Psalm 138:2b 
want om heel Uw Naam hebt U Uw belofte groot 
gemaakt.
 
Johannes 6:68 
Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, naar 
wie zullen wij heengaan? U hebt woorden van 
eeuwig  leven.

Ik heb Zijn geboden niet afgewezen; integendeel, 
ik hield zelfs meer van Zijn woorden dan van mijn 
dagelijks eten.

Ik geniet van Uw wet en houd van haar.
Daarom reik ik telkens naar Uw geboden, 
waarvan ik zoveel houd. Dan denk ik rustig na 
over alles wat U hebt vastgelegd. Wat houd ik veel 
van Uw wet! Ik denk er de hele dag over na.

Want U hebt terwille van Uw eigen grote naam al 
Uw beloften ingelost.

Simon Petrus antwoordde: “Naar wie moeten wij 
toegaan, Here? U bent de enige Die ons over het 
eeuwige leven kan vertellen.
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1 Johannes 2:5 
Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem 
is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden.  
Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn.

2 Johannes 1:6a 
En dit is de liefde, dat wij wandelen naar Zijn 
geboden..

Maar wie doet wat Christus van hem vraagt, is vol 
van de liefde van God.

Als wij God liefhebben, zullen wij leven zoals Hij 
wil. Hij heeft ons vanaf het allereerste begin gezegd 
dat wij elkaar moeten liefhebben.

“Leg het mes maar weg en laat de jongen 
ongemoeid”, zei de Engel. “Ik weet nu dat God de 
belangrijkste is in uw leven. Zelfs uw eigen zoon, uw 
enige, van wie u zoveel houdt, wilde u Mij geven.”

Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van 
Mij, is niet waard mijn discipel te zijn. En wie meer 
van zijn zoon of dochter houdt dan van Mij, is niet 
waard mijn discipel te zijn. Wie weigert zijn kruis 
op te nemen en Mij te volgen, is niet waard mijn 
discipel te zijn.

7. God is niet tevreden met de tweede plaats

Genesis 22:12 
Toen zei Hij: Steek uw hand niet uit naar de 
jongen en doe hem niets, want nu weet Ik dat u 
godvrezend bent en uw zoon, uw enige, Mij niet 
onthouden hebt. (Abraham wilde God zijn zoon 
niet onthouden)

Mattheus 10:37,38 
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.

Handelingen 5:29 
Maar Petrus en de apostelen antwoordden en 
zeiden:  Men moet aan God meer gehoorzaam zijn 
dan aan mensen.

Galaten 1:10 
Want ben ik nu bezig mensen te  overtuigen, of 
God?  Of probeer ik mensen te behagen? Als 
ik immers nog mensen behaagde, zou ik geen 
dienstknecht van Christus zijn.

Jakobus 4:4b 
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. 

Petrus en de andere apostelen antwoordden: “Men 
moet God meer gehoorzamen dan de mensen.

Probeer ik bij de mensen in de gunst te komen? 
Praat ik iedereen naar de mond? Nee, ik probeer 
Gods wil te doen. Als ik de mensen naar de mond 
zou praten, zou ik geen dienaar van Christus zijn.

Bedriegers, weet u niet dat als u vriendschap met de 
wereld sluit, dit gelijk betekent dat u een vijand van 
God bent? Wie voor de wereld kiest, kiest God als 
zijn vijand.

9. Uiteindelijk wil God ons helemaal.
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Een bijbelstudie

8. God wil zelfs niet dat wij onze dienst aan Hem belangrijker vinden dan onze liefde voor 
Hem.

Lukas 10:39-42
En zij had een zuster die Maria heette, die  ook aan 
de voeten van Jezus zat en naar Zijn woord luisterde. 
Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat 
zij erbij was komen staan, zei zij: Heere, trekt U 
het Zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat 
bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt.
Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, 
Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel 
dingen.Slechts één ding is nodig. Maria heeft het 
goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden 
afgenomen.

Lukas 11:42
Maar wee u, Farizeeën, want u geeft tienden van de 
munt en de wijnruit en van alle kruiden,  maar u 
gaat voorbij aan het recht en aan de liefde van God. 
Deze dingen zou men moeten doen en die andere 
dingen niet nalaten.

Hebreeën 11:4a
Door het geloof  heeft Abel God een beter offer 
gebracht dan Kaïn. Daardoor kreeg hij getuigenis 
dat hij rechtvaardig was.

Openbaring 2:2a-4
Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding. 
Maar Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt 
verlaten.

De zuster van deze vrouw, Maria, ging meteen bij 
Jezus zitten om naar Hem te luisteren.Maar Mar-
tha had het veel te druk met het klaarmaken van 
het eten. Op een gegeven ogenblik werd het haar 
teveel. Zij kwam bij Jezus staan en zei: “Here, hoe 
kunt U het goed vinden dat mijn zuster hier maar 
zit en ik al het werk moet doen! Zeg toch tegen 
haar dat zij mij moet helpen.”
“Martha, Martha”, antwoordde Jezus. “Wat maak 
je je toch druk! In het leven heb je niet zoveel 
nodig. Eigenlijk maar één ding. Maria heeft dat 
ene ontdekt en het zal haar niet worden afge-
nomen.”

U geeft tien procent van al uw inkomsten aan de 
tempel. Maar u denkt er niet aan rechtvaardig te 
zijn en God lief te hebben. En daar komt het nu 
juist op aan. Natuurlijk is het geven van die tien 
procent heel goed, maar u mag de andere dingen 
niet verwaarlozen.

Omdat Abel op God vertrouwde, had zijn offer 
meer waarde dan dat van Kaïn. Door zijn offer aan 
te nemen, zei God dat Abel voor Hem rechtvaar-
dig was.

Ik weet dat u veel goed doet, hard werkt en 
geduldig bent. Toch heb Ik één ding op u tegen. U 
houdt niet meer zoveel van Mij als in het begin.

                       Nieuwe Statenvertaling                                                                           Het Boek

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.

Mattheus 16:24,25
Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen:  Als iemand 
achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf 
verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.
Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het 
verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, 
die zal het vinden.

U kunt niet voor twee heren tegelijk werken. Want 
u krijgt een hekel aan de een en gaat van de ander 
houden of omgekeerd. Zo kunt u ook niet God 
dienen en tegelijk uw hart op het geld  zetten.

Daarna zei Jezus tegen Zijn discipelen: “Wie 
bij Mij wil horen, moet zichzelf niet belangrijk 
vinden. Hij moet zijn kruis opnemen en dicht 
achter Mij aan gaan.Want wie zijn leven voor 
zichzelf houdt, zal het verliezen.

9. Uiteindelijk wil God ons helemaal.
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Maar al deze dingen, waar ik vroeger zoveel 
waarde aan hechtte, zijn voor mij waardeloos 
geworden omdat ze mij afhielden van Christus.
Echt, ik beschouw zelfs alles als waardeloos, 
omdat niets meer waarde heeft dan het kennen 
van Christus Jezus. Ik heb alles als vuilnis 
weggegooid om Christus te kunnen ontvangen en 
één met Hem te zijn.

Nu u met Christus bent opgestaan uit de dood, 
moet u zich bezighouden met hemelse zaken. 
Want Christus zit daar nu op de allerhoogste 
plaats aan de rechterhand van God.
Richt daarom uw gedachten op de dingen van de 
hemel en niet op die van de aarde.
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10. God zegent het als wij Hem op de eerste plaats stellen

Deuternomium 30:19b,20a
Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht,
door de HEERE, uw God, lief te hebben, Zijn stem 
te gehoorzamen en u aan Hem vast te houden – 
want Hij is uw leven en de verlenging van uw dagen.

Psalm 18:1,3
Ik heb U hartelijk lief, HEERE, mijn sterkte. 
De HEERE is mijn rots en mijn burcht en mijn 
Bevrijder, mijn God, mijn rots, tot Wie ik de 
toevlucht neem, mijn schild en de hoorn van mijn 
heil, mijn veilige vesting. 

Psalm 37:4
Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven 
wat uw hart verlangt.

Psalm 91:14,15
Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, 
zal Ik hem bevrijden;Ik zal hem in een veilige 
vesting zetten, want hij kent Mijn Naam. Hij zal Mij 
aanroepen en Ik zal hem verhoren,
in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn. Ik zal hem 
eruit helpen en hem verheerlijken.

Mattheus 6:33
Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn 
gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij 
gegeven worden.

Kies dan toch het leven, zodat u en uw kinderen 
mogen leven! Kies voor het liefhebben en 
gehoorzamen van de HERE, uw God. Houd u aan 
Hem vast, want dat is uw leven.

Ik heb U lief, HERE, U bent mijn kracht.
HERE, U bent als een rots voor mij, als een sterk 
fort. Altijd bent U mijn bevrijder. Mijn God bent 
U, mijn rots, bij U schuil ik. 

Verheug u in de HERE; dan zal Hij erop toezien 
dat u alles krijgt wat u nodig hebt en waarnaar u 
verlangt.

De HERE zegt: Ik zal hem verlossen, omdat hij 
zoveel van Mij houdt. Ik zal hem beschermen, 
omdat hij Mij kent en mijn naam eert.Als hij 
Mij roept, zal Ik hem antwoord geven. Als hij 
het moeilijk heeft, zal Ik bij hem zijn. Ik zal hem 
bevrijden en in ere herstellen.

Geef God en Zijn Koninkrijk de hoogste plaats in 
uw leven. Hij zal dan in alles voor u zorgen.

Fillipenzen 3:7,8
Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om 
Christus' wil als schade beschouwd. Ja, beslist, 
ik beschouw ook alles als schade  vanwege de 
voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, 
mijn Heere, om Wie ik dat alles als schade ervaren 
heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik 
Christus mag winnen.

Kollosenzen 3:1,2
Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de 
dingen die boven zijn,  waar Christus is, Die aan 
de rechterhand van God zit.Bedenk de dingen die 
boven zijn en niet die op de aarde zijn.
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“U leert mij hoe ik leven moet; mijn grootste 
vreugde is dicht bij U te zijn. Uw liefde is er tot in 
eeuwigheid.

Ik heb lief, wie mij liefhebben en wie mij ijverig 
zoeken, zullen mij ook vinden.

Als iemand Mij dient, moet hij Mij volgen. En waar 
Ik ben, moet ook mijn dienaar zijn. Als iemand Mij 
dient, zal de Vader hem eren.

Als iemand Mij gehoorzaamt, blijkt daaruit dat hij 
van Mij houdt. Wie van Mij houdt, zal ervaren dat 
mijn Vader ook van hèm houdt. Ik zal van hem 
houden en hem duidelijk laten zien wie Ik ben. Mijn 
Vader zal van hem houden en samen zullen Wij bij 
hem komen wonen.

want de Vader houdt Zelf van u omdat u van Mij 
houdt en gelooft dat Ik bij Hem vandaan kom.

Als u dichter bij God komt, komt God dichter bij u.

Wij hebben de liefde van God leren kennen; daarom 
vertrouwen wij op die liefde, die God voor ons heeft. 
God is liefde. Wie blijft liefhebben, blijft één met 

   11. Als wij God op de eerste plaats stellen resulteert dat in een diepe relatie met Hem.

Psalm 16:11
U maakt mij het pad ten leven bekend; overvloed 
van blijdschap is bij Uw aangezicht, lieflijkheden 
zijn in Uw rechterhand, voor altijd.

Spreuken 8:17
Ik heb lief wie Mij liefhebben, en wie Mij ernstig 
zoeken, zullen Mij vinden.

Johannes 12:26
Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen, en  waar Ik 
ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn. En als iemand 
Mij dient, zal de Vader hem eren.

Johannes 14: 21,23b
Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die 
is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal 
Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en 
Mijzelf aan hem openbaren.
Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij 
liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn 
Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem 
toe komen en bij hem intrek nemen.

Johannes 16:27
want de Vader Zelf heeft u lief, omdat u Mij hebt 
liefgehad  en hebt geloofd dat Ik van God ben uit-
gegaan.

Jakobus 4:8a
Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. 

1 Johannes 4:16
En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, 
gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde 
blijft, blijft in God, en God in hem.

12. Als wij God op de eerste plaats stellen, doet Hij hetzelfde met ons.

Exodus 19:5
Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt 
en Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle 
volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want  heel 
de aarde is van Mij.

Als u Mij gehoorzaamt en uw deel van ons verbond 
naleeft, zult u mijn eigendom zijn tussen alle an-
dere volken; want de hele aarde is mijn bezit.
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Deuteronomium 7:6
Want  u bent een heilig volk voor de HEERE, uw 
God. De HEERE, uw God, heeft ú uitgekozen uit 
alle volken op de aardbodem om voor Hem tot een 
volk te zijn dat Zijn persoonlijk eigendom is.

Malachi 3:17
En zij zullen voor Mij, zegt de HEERE van de 
legermachten, op de dag die Ik maken zal, een per-
soonlijk eigendom zijn. Ik zal hen sparen, zoals een 
man zijn zoon spaart die hem dient.

1 Petrus 2:9
Maar u bent een uitverkoren geslacht,  een konin-
klijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God 
Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden 
zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis 
geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht,

Openbaring 2:26
En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde 
toe in acht neemt, hem zal  Ik macht geven over de 
heidenvolken.

Openbaring 3:21
Wie overwint,  zal Ik geven met Mij te zitten op 
Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij 
met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb.

Openbaring 21:7
Wie overwint, zal alles beërven,  en Ik zal voor hem 
een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn.

Want u bent een heilig volk, gewijd aan de HERE, 
uw God. Hij heeft u uit alle volken op aarde uitge-
kozen om Zijn onderdanen te zijn.

Zij zullen van Mij zijn”, antwoordt de HERE van 
de hemelse legers, “op de dag waarvoor Ik voor-
bereidingen zal treffen. En Ik zal hen sparen zoals 
iemand zijn gehoorzame, plichtsgetrouwe zoon 
spaart.

Maar zo bent u niet. U bent door God uitgekozen 
om koninklijke priesters te zijn; mensen die voor 
God zijn afgezonderd om overal te vertellen hoe 
goed en groot Hij is, Die u geroepen heeft om vanu-
it de duisternis naar Zijn heerlijk licht te komen.

Wie overwint en tot het einde doet wat Ik van hem 
vraag, zal Ik macht geven over vreemde volken.

Wie overwint, mag bij Mij op de troon zitten. Want 
Ik heb Zelf ook overwonnen en ben bij mijn Vader 
op de troon gaan zitten.

Wie overwint, krijgt het van Mij. Ik zal zijn God zijn 
en hij mijn zoon.


