Ken de Bijbel
Een beknopte bijbelstudie over verschillende onderwerpen
Herziene Statenvertaling

1. Redding
Johannes 3:16
Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Johannes 14:6
Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de
Vader dan door Mij.
Jonannes 3:3b
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.
Johannes 1:12
Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God
te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;
Openbaring 3:20
Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij
hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.
Romeinen 3:23
Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God.
Efeze 2:8-9
Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave
van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.
Johannes 3:36
Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het
leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.
Johannes 10:27-28
Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.
En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand
zal ze uit Mijn hand rukken.
Handelingen 4:12
En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de
mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.
Mattheüs 18:3
En Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u: Als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het
Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan.
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1. Redding - Vervolg
Romeinen 6:23
Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven,
door Jezus Christus, onze Heere.
1Johannes 1:9
Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven
en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.
Handelingen 16:31
En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten.
2 Korinthe 5:17
Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan,
zie, alles is nieuw geworden.
Johannes 6:37
Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen; en wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen.
Titus 3:5
Hij {maakte} ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan
zouden hebben, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en
de vernieuwing door de Heilige Geest.
Romeinen 10:9-10
Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.
Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid.
Romeinen 10:13
Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden.

