Ken de Bijbel
Een beknopte bijbelstudie over verschillende onderwerpen
Herziene Statenvertaling

3. Het Woord
Johannes 1:1,14a
In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. En het Woord
is vlees geworden en heeft onder ons gewoond
Mattheus 4:4
De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.
Psalm 119:11
Ik heb Uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen U niet zondig.
Psalm 119:130
Het opengaan van Uw woorden geeft licht, het schenkt eenvoudigen inzicht.
2Timotheus 2:15
Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te
schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt.
Johannes 6:63
De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u
spreek, zijn geest en zijn leven.
Mattheus 24:35
De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan.
1Petrus 2:2
En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u
daardoor mag opgroeien,
Psalm 119:105
Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
Johannes 15:3
U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb.
2 Petrus 1:4a
Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel
zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is,
ontvlucht bent.
Jozua 1:8
Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan
immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen.
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Psalm 37:31
De wet van zijn God is in zijn hart; zijn schreden wankelen niet.
Hebreeën 4:12
Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard,
en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.

4. Onze relatie tot God
1 Johannes 4:19
Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad.
Jakobus 4:8a
Nader tot God, en Hij zal tot u naderen.
Spreuken 8:17
Ik heb lief wie Mij liefhebben, en wie Mij ernstig zoeken, zullen Mij vinden.
Mattheüs 11:28-30
Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.
Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust
vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.
2 Timotheus 1:12b
Maar ik schaam mij niet, want ik weet Wie ik geloofd heb, en ik ben ervan overtuigd dat Hij bij
machte is mijn pand, bij Hem weggelegd, te bewaren tot die dag.
Romeinen 8:38-39
Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch
krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig
ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.
Romeinen 7:4
Zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet,
opdat u aan een Ander zou toebehoren, namelijk aan Hem Die uit de doden opgewekt is, opdat wij
vrucht zouden dragen voor God.
Psalm 110:10a
De vreze des HEEREN is het beginsel van wijsheid, allen die ernaar handelen, hebben een
goed inzicht
Johannes 14:23
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.
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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.

5. Geloof
Romeinen 10:17
Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.
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.
Markus 9:23
En Jezus zei tegen hem: Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft.
2 Korinthe 5:7
Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwing.
Lukas 1:37
Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.
Mattheus 9:29b
Het zal u gaan naar uw geloof.
Hebreeën 11:1
Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken
die men niet ziet.
Jakobus 1:5-8
En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder
overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.
Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf
van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt. Want zo iemand
moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere.
Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen.
Hebreeën 11:6
Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.
Jakobus 2:26
Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood.
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Job 13:15
Zie, al zou Hij mij doden, zou ik niet hopen? Maar toch zal ik mijn wegen voor Zijn aangezicht verdedigen.
Romeinen 14:23b
Wie echter twijfelt als hij eet, is veroordeeld, omdat hij het niet uit geloof doet. En alles wat
niet uit geloof is, is zonde.
2 Timotheus 2:13
Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. Hij kan Zichzelf niet verloochenen.
1 Johannes 5:4
Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld
overwonnen heeft: ons geloof.
Romeinen 4:20-21
En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het
geloof, terwijl hij God de eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was
te doen wat beloofd was.
Hebreeën 10:35
Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt.

6. Gebed
Mattheus 7:7-8
Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan
worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal
opengedaan worden.
Johannes 15:7
Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel
vallen.
Markus 11:24
Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u
ten deel vallen.
Johannes 14:14
Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.
Jeremia 29:13
U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart.
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Mattheus 18:19-20
Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen,
het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie in Mijn
Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.
1 Johannes 3:22
En wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen
en doen wat Hem welgevallig is.
Romeinen 8:26
En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden
zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
Hebreeën 4:16
Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.
Jesaja 65:24
En het zal geschieden dat voordat zij roepen, Ík zal antwoorden, terwijl zij nog spreken, Ík zal
horen.
Mattheus 18:18
Voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u op de aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn; en alles wat
u op de aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn.
1 Johannes 5:14-15
En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort,
telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden,
dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen.
Jesaja 45:11b
Zij hebben Mij naar de toekomstige dingen gevraagd, aangaande Mijn kinderen – zou u Mij
bevel geven aangaande het werk van Mijn handen?
Psalm 66:18-19
Had ik in mijn hart onrecht op het oog gehad, de Heere zou mij niet hebben gehoord.
Voorwaar, God heeft naar mij geluisterd, Hij heeft acht geslagen op mijn luide gebed.
1 Thessalonicenzen 5:17
Bid zonder ophouden.

