kant a

Levensbelangrijke vragen om uit het hoofd te leren

de aangehaalde Bijbelteksten
om te memoriseren uit

Levensbelangrijke vragen
om uit het hoofd te leren

Instructie voor het printen

Tips voor het memoriseren

De vellen dubbelzijdig afdrukken zodat de
Bijbeltekst op de voorzijde van het kaartje staat
en de verwijzing op de achterzijde ervan.
De dikke stippen op de voorzijde en de achterzijde
(respectievelijk rechtsonder en linksboven)
moeten samenvallen. Druk af op dik papier.

Maak drie stapels: 1: deze ben ik nu aan het leren,
2: deze ken ik al, 3: deze ken ik nog niet uit mijn
hoofd en wil ik nog leren. Leer de kaartjes van
stapel 1. Leer één nieuwe Bijbeltekst per keer en
leer zowel de Bijbeltekst als de tekstverwijzing.
Lees vóór het leren van een nieuwe Bijbeltekst het
Bijbelgedeelte waarin de tekst staat goed door.
Oefen ook zo af en toe de kaartjes van stapel 2.
Schud dan eerst de kaartjes door elkaar. Verplaats
de vergeten kaartjes uit stapel 2 naar stapel 1.

de hoofdstukken 15 en 16

Voor elke week een levensbelangrijke
Bijbeltekst

Maar allen die Hem aangenomen hebben,
hun heeft Hij macht gegeven
kinderen van God te worden,
namelijk die in Zijn Naam geloven;

Maar Hij heeft tegen mij gezegd:
Mijn genade is voor u genoeg,
want Mijn kracht
wordt in zwakheid volbracht.
Daarom zal ik veel liever
roemen in mijn zwakheden,
opdat de kracht van Christus
in mij komt wonen.

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.

Want Híj spreekt en het is er,
Híj gebiedt en het staat er.

Verblijd u altijd.
Bid zonder ophouden.
Dank God in alles.
Want dit is de wil van God
in Christus Jezus
voor u.

Want uit genade
bent u zalig geworden,
door het geloof,
en dat niet uit u,
het is de gave van God;

De goddeloze heeft veel smarten,
maar wie op de HEERE vertrouwt,
hem zal de goedertierenheid omringen.

En zie,
Ik ben met u al de dagen,
tot de voleinding van de wereld.
Amen.

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.

Nader tot God,
en Hij zal tot u naderen.

Want God heeft Zijn Zoon
niet in de wereld gezonden
opdat Hij de wereld zou veroordelen,
maar opdat de wereld
door Hem behouden zou worden.
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Psalm 32:10

Mattheüs 28:20

Johannes 3:16

Jakobus 4:8a

Spreuken 3:6

Psalm 33:9

1 Thessalonicenzen 5:16-18

Efeze 2:8

Johannes 3:17

Johannes 1:12

2 Korinthe 12:9

Spreuken 3:5

Opmerking
Levensbelangrijke vragen om uit het hoofd te leren
vragenboekje voor gezin, school en kerk
Boekenfonds Reformatorisch Appèl
Levensbelangrijke vragen om uit het hoofd te leren
Januari 2012
ISBN 978-90-817228-5-8

De Bijbelteksten Mattheüs 6:33, Johannes 1:12,
Filippenzen 4:13 en Openbaring 22:17 zijn in zowel
hoofdstuk 15 als in hoofdstuk 16 opgenomen. Met
elkaar zijn er zo 52 plus 53 kaartjes met steeds
weer een ander Bijbeltekst. Door iedere week de
tekst van één kaartje te leren, leer je in twee jaar
al deze Bijbelteksten uit je hoofd.

Voor elke week een levensbelangrijke Bijbeltekst
hoofdstuk 15
52 Bijbelteksten

De Bijbelteksten zijn overgenomen uit
de Bijbel in de Herziene Statenvertaling
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Wie in de schuilplaats
van de Allerhoogste is gezeten,
zal overnachten
in de schaduw van de Almachtige.

Lieg niet tegen elkaar,
aangezien u
de oude mens
met zijn daden
uitgetrokken hebt,

Kinderen,
wees je ouders gehoorzaam in alles,
want dat is welbehaaglijk voor de Heere.

Als wij onze zonden belijden:
Hij is getrouw en rechtvaardig
om ons de zonden te vergeven
en ons te reinigen
van alle ongerechtigheid.

Want geen ding
zal bij God
onmogelijk zijn

Jezus zei tegen hem:
Ik ben de Weg,
de Waarheid en het Leven.
Niemand komt tot de Vader
dan door Mij.

Wij hebben Hem lief,
omdat Hij ons eerst liefhad.

De HEERE is uw Bewaarder,
de HEERE is uw schaduw
aan uw rechterhand.

En Jezus kwam naar hen toe,
sprak met hen en zei:
Mij is gegeven alle macht
in hemel en op aarde.

Wie de Zoon heeft, heeft het leven;
wie de Zoon van God niet heeft,
heeft het leven niet.

De vrucht van de Geest is echter:
liefde, blijdschap, vrede,
geduld, vriendelijkheid, goedheid,
geloof, zachtmoedigheid,
zelfbeheersing.

Ik onderwijs u en leer u
de weg die u moet gaan;
ik geef raad,
mijn oog is op u.

Maar de Heere is getrouw,
Die u zal versterken
en bewaren voor de boze.

En Jezus zei tegen hem:
Als u kunt geloven,
alle dingen zijn mogelijk
voor wie gelooft.

En Jezus zei tegen hen:
Ik ben het Brood des levens;
wie tot Mij komt,
zal beslist geen honger hebben,
en wie in Mij gelooft,
zal nooit meer dorst hebben.

Jezus zei tegen haar:
Heb Ik u niet gezegd dat u,
als u gelooft,
de heerlijkheid van God zult zien?
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2 Thessalonicenzen 3:3

Markus 9:23

Johannes 6:35

Johannes 11:40

Mattheüs 28:18

1 Johannes 5:12

Galaten 5:22

Psalm 32:8

Lukas 1:37

Johannes 14:6

1 Johannes 4:19

Psalm 121:5

Psalm 91:1

Kolossenzen 3:9

Kolossenzen 3:20

1 Johannes 1:9
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De HEERE zal u bewaren
voor alle kwaad,
uw ziel zal Hij bewaren.
De HEERE zal uw uitgaan
en uw ingaan bewaren,
van nu aan tot in eeuwigheid.

De HEERE is mijn Herder,
mij ontbreekt niets.

Alle dingen
zijn mij mogelijk door Christus,
Die mij kracht geeft.

Nun Uw woord is een lamp
voor mijn voet
en een licht
op mijn pad.

En wees daders van het Woord
en niet alleen hoorders.
Anders bedriegt u uzelf.

Wees in geen ding bezorgd,
maar laat uw verlangens in alles,
door bidden en smeken,
met dankzegging
bekend worden bij God;

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;

Wij zullen uit onze benauwdheid
tot U roepen,
en U zult verhoren en verlossen.

Denk aan uw Schepper
in de dagen van uw jeugd,
voordat de kwade dagen komen
en de jaren naderen
waarvan u zeggen zult:
Ik vind er geen vreugde in;

Dus is er nu geen verdoemenis
voor hen die in Christus Jezus zijn,
die niet naar het vlees wandelen,
maar naar de Geest.

Ik heb lief wie Mij liefhebben,
en wie Mij ernstig zoeken,
zullen Mij vinden.

Want de zaligmakende genade van God
is verschenen aan alle mensen,

Maar Jezus zei:
Laat de kinderen begaan
en verhinder hen niet bij Mij te komen,
want voor zodanigen
is het Koninkrijk der hemelen.

Maar zoek eerst het Koninkrijk van God
en Zijn gerechtigheid,
en al deze dingen
zullen u erbij gegeven worden.

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.

Sjin De HEERE bewaart allen
die Hem liefhebben,
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Titus 2:11

Mattheüs 19:14

Mattheüs 6:33

Openbaring 3:20

2 Kronieken 20:9d

Prediker 12:1

Romeinen 8:1

Spreuken 8:17

Psalm 119:105

Jakobus 1:22

Filippenzen 4:6

Mattheüs 11:29

Psalm 145:20a

Psalm 121:7-8

Psalm 23:1b

Filippenzen 4:13
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Jezus Christus
is gisteren en heden Dezelfde
en tot in eeuwigheid.

Jezus zei tegen hem:
U zult de Heere, uw God, liefhebben
met heel uw hart, met heel uw ziel
en met heel uw verstand.
Dit is het eerste en het grote gebod.
En het tweede, hieraan gelijk, is:
U zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof,
hebben vrede bij God
door onze Heere Jezus Christus.

Maar wie volharden zal tot het einde,
die zal zalig worden.

En de Geest en de bruid zeggen: Kom!
En laat hij die het hoort, zeggen: Kom!
En laat hij die dorst heeft, komen;
en laat hij die wil,
het water des levens nemen,
voor niets.

Ik ben de Alfa, en de Omega,
het Begin en het Einde,
de Eerste en de Laatste.

Ik ben de goede Herder
en Ik ken de Mijnen
en word door de Mijnen gekend,

En Ik zeg u:
Bid, en u zal gegeven worden;
zoek, en u zult vinden;
klop, en er zal voor u
opengedaan worden.

Bijbelverzen op thema
om uit het hoofd te leren

Daarom, als iemand in Christus is,
is hij een nieuwe schepping:
het oude is voorbijgegaan,
zie, alles is nieuw geworden.

Ik ben met Christus gekruisigd;
en niet meer ik leef,
maar Christus leeft in mij;
en voor zover ik nu in het vlees leef,
leef ik door het geloof
in de Zoon van God,
Die mij heeft liefgehad
en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.

Ik roep u er dan toe op, broeders,
door de ontfermingen van God,
om uw lichamen aan God te wijden
als een levend offer,
heilig en voor God welbehaaglijk:
dat is uw redelijke godsdienst.

Wie Mijn geboden heeft
en die in acht neemt,
die is het die Mij liefheeft,
en wie Mij liefheeft,
hem zal Mijn Vader liefhebben;
en Ik zal hem liefhebben
en Mijzelf aan hem openbaren.

Heel de Schrift is door God ingegeven
en is nuttig
om daarmee te onderwijzen,
te weerleggen, te verbeteren
en op te voeden in de rechtvaardigheid,
opdat de mens die God toebehoort,
volmaakt zou zijn,
tot elk goed werk volkomen toegerust.

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.

Als u in Mij blijft
en Mijn woorden in u blijven,
vraag wat u maar wilt
en het zal u ten deel vallen.
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Johannes 14:21

2 Timotheüs 3:16-17

Jozua 1:8

Johannes 15:7

2 Korinthe 5:17

Galaten 2:20

Romeinen 12:1

Openbaring 22:17

Openbaring 22:13

Johannes 10:14

Lukas 11:9

Hebreeën 13:8

Mattheüs 22:37-39

Romeinen 5:1

Mattheüs 24:13

Bijbelverzen op thema – om uit het hoofd te leren
hoofdstuk 16
57 Bijbelteksten
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Wees in geen ding bezorgd,
maar laat uw verlangens in alles,
door bidden en smeken,
met dankzegging
bekend worden bij God;
en de vrede van God,
die alle begrip te boven gaat,
zal uw harten en uw gedachten
bewaken in Christus Jezus.

Want ik schaam mij niet
voor het Evangelie van Christus,
want het is een kracht van God
tot zaligheid voor ieder die gelooft,
eerst voor de Jood,
en ook voor de Griek.

En zoals het voor de mensen beschikt is
dat zij eenmaal moeten sterven
en dat daarna het oordeel volgt,

(toen) maakte Hij 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.

Want waar twee of drie
in Mijn Naam bijeengekomen zijn,
daar ben Ik in hun midden.

En laten wij op elkaar letten
door elkaar aan te vuren
tot liefde en goede werken.
Laten wij de onderlinge bijeenkomst
niet nalaten,
zoals het bij sommigen de gewoonte is,
maar elkaar aansporen,
en dat zoveel te meer
als u de grote dag ziet naderen.

En Hij zei tegen hen:
Kom achter Mij,
en Ik zal u vissers van mensen maken.

Want allen hebben gezondigd
en missen de heerlijkheid van God,

Wij dwaalden allen als schapen,
wij keerden ons ieder
naar zijn eigen weg.
Maar de HEERE
heeft de ongerechtigheid van ons allen
op Hem doen neerkomen.

Want het loon van de zonde is de dood,
maar de genadegave van God
is eeuwig leven,
door Jezus Christus, onze Heere.

God echter bevestigt Zijn liefde voor ons
daarin
dat Christus voor ons gestorven is
toen wij nog zondaars waren.

Want ook Christus heeft eenmaal
voor de zonden geleden,
Hij, Die rechtvaardig was,
voor onrechtvaardigen,
opdat Hij ons tot God zou brengen.
Hij is wel ter dood gebracht in het vlees,
maar levend gemaakt door de Geest,

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.

Maar allen die Hem aangenomen hebben,
hun heeft Hij macht gegeven
kinderen van God te worden,
namelijk die in Zijn Naam geloven;

En de Geest en de bruid zeggen: Kom!
En laat hij die het hoort, zeggen: Kom!
En laat hij die dorst heeft, komen;
en laat hij die wil,
het water des levens nemen,
voor niets.

Deze dingen heb ik geschreven
aan u die gelooft
in de Naam van de Zoon van God,
opdat u weet
dat u het eeuwige leven hebt
en opdat u gelooft
in de Naam van de Zoon van God.
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Titus 3:5

Johannes 1:12

Openbaring 22:17

1 Johannes 5:13

Hebreeën 9:27

Romeinen 5:8

1 Petrus 3:18

Efeze 2:8-9

Romeinen 1:16

Romeinen 3:23

Jesaja 53:6

Romeinen 6:23

Filippenzen 4:6-7

Mattheüs 18:20

Hebreeën 10:24-25

Mattheüs 4:19
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Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
Wie Mijn woord hoort
en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft,
die heeft eeuwig leven
en komt niet in de verdoemenis,
maar is uit de dood overgegaan
in het leven.

Alle dingen zijn mij mogelijk
door Christus,
Die mij kracht geeft.

Weet u niet dat u
Gods tempel bent
en dat de Geest van God
in u woont?

En wij hebben niet ontvangen
de geest van de wereld,
maar de Geest Die uit God is,
opdat wij zouden weten
de dingen die ons door God
genadig geschonken zijn.

Wees niet bevreesd,
want Ik ben met u,
wees niet verschrikt,
want Ik ben uw God.
Ik sterk u, ook help Ik u,
ook ondersteun Ik u
met Mijn rechterhand,
die gerechtigheid werkt.

Cheth Het is de goedertierenheid
van de HEERE
dat wij niet omgekomen zijn,
dat Zijn barmhartigheid
niet opgehouden is!
Cheth Nieuw zijn ze,
elke morgen;
groot is Uw trouw!

De vrucht van de gerechtigheid
zal vrede zijn,
en de uitwerking van de gerechtigheid:
rust en veiligheid
tot in eeuwigheid.

Werp al uw zorgen op Hem,
want Hij zorgt voor u.

Hoe zal Hij,
Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard
maar voor ons allen overgegeven heeft,
ons ook met Hem
niet alle dingen schenken?

Maar mijn God zal u,
overeenkomstig Zijn rijkdom,
voorzien van alles wat u nodig hebt,
in heerlijkheid, door Christus Jezus.

Want waarin Hij Zelf geleden heeft,
toen Hij verzocht werd,
kan Hij hen die verzocht worden,
te hulp komen.

Maar zoek eerst het Koninkrijk van God
en Zijn gerechtigheid,
en al deze dingen
zullen u erbij gegeven worden.

Hij zei tegen allen:
Als iemand achter Mij wil komen,
moet hij zichzelf verloochenen,
zijn kruis dagelijks opnemen
en Mij volgen.

Daarom, mijn geliefde broeders,
wees standvastig, onwankelbaar,
altijd overvloedig
in het werk van de Heere,
in de wetenschap dat uw inspanning
niet tevergeefs is in de Heere.
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Beth Waarmee houdt een jongeman
zijn pad zuiver?
Als hij dat bewaart
overeenkomstig Uw woord.
Ik heb Uw belofte
in mijn hart opgeborgen,
opdat ik tegen U niet zondig.

Want let toch scherp op Hem
Die zo'n tegenspraak van de zondaars
tegen Zich heeft verdragen,
opdat u niet verzwakt
en bezwijkt in uw zielen.
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Mattheüs 6:33

Lukas 9:23

1 Korinthe 15:58

Hebreeën 12:3

Romeinen 8:32

Filippenzen 4:19

Hebreeën 2:18

Psalm 119: 9 en 11

Filippenzen 4:13

Klaagliederen 3:22-23

Jesaja 32:17

1 Petrus 5:7

Johannes 5:24

1 Korinthe 3:16

1 Korinthe 2:12

Jesaja 41:10
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Want ook de Zoon des mensen
is niet gekomen om gediend te worden,
maar om te dienen,
en Zijn ziel te geven
als losprijs voor velen.

Want wij moeten allen
voor de rechterstoel van Christus
openbaar worden,
opdat ieder vergelding ontvangt
voor wat hij
door middel van zijn lichaam
gedaan heeft,
hetzij goed, hetzij kwaad.

Vereer de HEERE met je bezit,
met de eerstelingen
van heel je opbrengst,
dan zullen je schuren gevuld worden
met overvloed
en je perskuipen overlopen
van nieuwe wijn.

En dit zeg ik:
Wie karig zaait, zal ook karig oogsten;
en wie zegenrijk zaait,
zal ook zegenrijk oogsten.
Laat ieder doen zoals hij
in zijn hart voorgenomen heeft,
niet met tegenzin of uit dwang,
want God
heeft een blijmoedige gever lief.

maar u zult de kracht
van de Heilige Geest ontvangen,
Die over u komen zal;
en u zult Mijn getuigen zijn,
zowel in Jeruzalem als in heel Judea
en Samaria
en tot aan het uiterste van de aarde.

Ga dan heen, onderwijs al de volken,
hen dopend in de Naam van de Vader
en van de Zoon en van de Heilige Geest,
hun lerend alles wat Ik u geboden heb,
in acht te nemen.
En zie, Ik ben met u al de dagen,
tot de voleinding van de wereld.
Amen.

Een nieuw gebod geef Ik u,
namelijk dat u elkaar liefhebt;
zoals Ik u liefgehad heb,
moet u ook elkaar liefhebben.

Mijn lieve kinderen,
laten wij niet liefhebben
met het woord of met de tong,
maar met de daad en in waarheid.

Doe niets uit eigenbelang of eigendunk,
maar laat in nederigheid
de een de ander voortreffelijker achten
dan zichzelf.
Laat eenieder niet alleen oog hebben
voor wat van hemzelf is,
maar laat eenieder ook oog hebben
voor wat van anderen is.

Evenzo, jongeren,
wees aan de ouderen onderdanig;
en wees allen elkaar onderdanig.
Wees met nederigheid bekleed, want
God keert Zich tegen de hoogmoedigen,
maar de nederigen geeft Hij genade.
Verneder u dan
onder de krachtige hand van God,
opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt.

Maar ontucht en alle onreinheid
of hebzucht,
laten die onder u
beslist niet genoemd worden,
zoals het heiligen past,

Geliefden, ik roep u op
als bijwoners en vreemdelingen
u te onthouden
van de vleselijke begeerten,
die strijd voeren tegen de ziel.

En daarom oefen ik mijzelf
om altijd een zuiver geweten te hebben
voor God en de mensen.

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.

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.

U mag niet stelen, u mag niet liegen
of iemand zijn naaste bedriegen.
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Leviticus 19:11

Handelingen 24:16

Hebreeën 11:6

Romeinen 4:20-21

Filippenzen 2:3-4

1 Petrus 5:5-6

Efeze 5:3

1 Petrus 2:11

Handelingen 1:8

Mattheüs 28:19-20

Johannes 13:34

1 Johannes 3:18

Markus 10:45

2 Korinthe 5:10

Spreuken 3:9-10

2 Korinthe 9:6-7
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Laten wij dus,
terwijl wij gelegenheid hebben,
goeddoen aan allen,
maar vooral
aan de huisgenoten
van het geloof.

kant a

Laat uw licht zo schijnen
voor de mensen,
dat zij uw goede werken zien
en uw Vader,
Die in de hemelen is,
verheerlijken.
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kant b

Levensbelangrijke vragen om uit het hoofd te leren

Galaten 6:10

Mattheüs 5:16
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