
29Jezus  antwoordde: ‘Het voornaamste is: 
“Luister, Israël! De  Heer, onze God, is de 
enige  Heer; 30heb de  Heer, uw God, lief met 
heel uw  hart  en met heel uw ziel en met heel 
uw verstand en met heel uw kracht.” 31Het op 
een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste 
lief als uzelf.”

Marcus 12:29-31
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16Wie een  lamp  hee  aangestoken, doo  
hem niet meteen weer door hem te 
bedekken en zet hem ook niet onder een  bed, 
nee, hij plaatst hem op een standaard, zodat 
iedereen die binnenkomt het licht ziet.

Lucas 8:16
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21Wees daarom zachtmoedig en leg alle 
verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. 
En aanvaard zo de boodschap die in u is 
geplant en die u kan redden. 22Vergis u niet: 
alleen horen is niet genoeg, u moet wat u 
gehoord hebt ook doen.

Jakobus 1:21-22
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8Wie niet liefheeft kent God niet, want God 
is  liefde.

1 Johannes 4:8
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10Het wezenlijke van de  liefde  is niet dat wij 
God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft 
liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om 
verzoening te brengen voor onze  zonden.
11Geliefde broeders en zusters, als God ons zo 
heeft liefgehad, moeten ook wij 
elkaar  lie ebben. 12Niemand heeft God ooit 
gezien. Maar als we elkaar  lie ebben, blij  
God in ons en is zijn  liefde  in ons ten volle 
werkelijkheid geworden.

1 Johannes 4:10-12
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Lucas 8:16 Woord 
zichtbaar maken

Jakobus 1:21-22Wees 
een doener van het woord

1 John 4:8,10-12 Heb 
elkaar lief 



Jezus, alles geef ik U 
wat ik ben en heb 
en wat ik ooit zal zijn. 

Al mijn hoop, 
mijn plannen en mijn tijd 
leg ik in uw hand, 
vertrouw ze aan U toe. 

Opwekking 582



Heer, ik geef U mijn hart,
ik geef U mijn ziel;
ik leef alleen voor U.
Leid de weg die ik ga
elk moment dat ik besta;
Heer, doe uw wil in mij.

Opwekking 510


