
hoop
Vol hoop wachten wij op de Heer. 
Hij helpt ons, hij beschermt ons. 

Hij maakt ons gelukkig, bij hem zijn wij veilig. 
Heer, laat ons uw liefde zien! 

Op u vertrouwen wij.
(Psalm 33:21-22)

Maar als wij hopen op wat we nog niet zien, 
blijven we in afwachting daarvan volharden. 

(Romeinen 8:25)

Maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: 
hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, 

hij loopt, maar wordt niet moe, 
hij rent, maar raakt niet uitgeput.

(Jesaja 40:31)

Het geloof is de zekerheid dat 
de dingen die we verwachten, 

ook werkelijkheid zullen worden. 
Het is het bewijs van de dingen 

die we nog niet zien.
(Hebreeën 11:1)



Uw woorden zijn voor mij 
als een lamp in het donker, 
als een licht in mijn leven.

(Psalm 119:105)

Het volk dat nu in het donker leeft, 
zal een stralend licht zien. 

Een helder licht zal schijnen 
in het land waar het nu nog donker is.

(Jesaja 9: 1)

Later sprak Jezus opnieuw tegen de mensen. 
Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld.

Als je mij volgt, leef je niet meer in het donker. 
Dan hoor je bij het licht dat leven geeft.

(Johannes 8:12)

Want ik ben het licht dat naar de wereld gekomen is. 
Als je in mij gelooft, leef je niet meer in het donker.

(Johannes 12:46)



De man antwoordde: ‘Houd van de Heer, je God, 
met je hele hart, met je hele ziel, 

met je hele verstand en met al je kracht. 
En houd evenveel van je medemens als van jezelf.

(Lucas 10, 27)

Alles wat u doet, moet u met liefde doen. 
(1 Korintiërs 16:14)

Niemand heeft God ooit gezien. 
Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons 

en is zijn liefde in ons tot volmaaktheid gekomen. 
(1 Johannes 4:12)

Heb elkaar vóór alles innig lief, 
want liefde bedekt tal van zonden.

(1 Petrus 4:8)

Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.
(1 Johannes 4:19)

De liefde is geduldig en vol goedheid. 
De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon 

en geen zelfgenoegzaamheid.
(1 Korintiërs 13:4)

Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde.
( 1 Johannes 4:8)



Wat is het leven goed en mooi 
als mensen in liefde met elkaar leven!

(Psalm 133:1)

Deze dag is door de Heer gemaakt. 
Laten we daar blij over zijn! 

(Psalm 118:24)

Geniet van het leven! 
Geniet van het brood dat je eet 

en van de wijn die je drinkt. 
Dat is wat God graag ziet. 

(Prediker 9:7 – BGT)



WACHTEN     
Maar ik blijf vertrouwen op de Heer. 

Ik blijf wachten op de God 
die mij zal redden. 
Hij zal mij helpen, 

want hij is mijn God. 
(Micha 7:7)

Toch zal de Heer op jullie wachten. 
Hij wacht totdat hij 

weer goed voor jullie kan zijn. 
Hij wacht totdat hij 

weer van jullie kan houden. 
Want de Heer is een rechtvaardige God. 

En iedereen die op hem vertrouwt, 
zal gelukkig zijn. 

(Jesaja 30:18)


