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De zegen van 2 Korintiërs

De genade van de Heer Jezus 
Christus, de liefde van God en de 
eenheid met de Heilige Geest zij 
met u allen.

 2 Kor.13:13 NBV



De genade van de Heer Jezus 
Christus

Tenslotte kent u de  liefde die onze  Heer 
Jezus Christus  heeft  gegeven: hij was rijk, 
maar is omwille van u arm geworden opdat 
u door zijn armoede rijk zou worden. 2 Kor. 8:9 
NBV



De  liefde van God
 Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods 

liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige 
Geest, die ons gegeven is. Toen wij nog hulpeloos 
waren is Christus immers voor ons, die op dat 
moment nog schuldig waren, gestorven. Er is bijna 
niemand die voor een rechtvaardig mens wil 
sterven; slechts een enkeling durft voor een goed 
mens zijn leven te geven. Maar God bewees ons 
zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is 
toen wij nog zondaars waren. 

 Rom.5:5-8 NBV



De  liefde van God

Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de 
liefde die hij voor ons heeft opgevat zo 
groot is, heeft hij ons, die dood waren door 
onze zonden, samen met Christus levend 
gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade 
gered. 

 Efeziërs 2:4-5 NBV



De  liefde van God

Bedenk toch hoe groot de liefde is die de 
Vader ons heeft geschonken! Wij worden 
kinderen van God genoemd, en dat zijn we 
ook. Dat de wereld ons niet kent, komt 
doordat de wereld hem niet kent.

 1 Johannes 3:1 NBV



en de eenheid met de Heilige 
Geest zij met u allen



De zegen is niet alleen voor 
onszelf

Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef 
elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Volg 
dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij 
liefheeft, en ga de weg van de liefde, zoals 
Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons 
gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor 
God Efeziërs 4:32-5:2 NBV

 Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en 
liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote 
verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming 
en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig 
door eensgezind te zijn, één in liefde, één in 
streven, één van geest. Filippenzen 2:1-2 NBV.
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