Evangelische Broedergemeente Noord Holland

ds. S.Bernhard

Enkele doopverzen (als voorbeeld)
Genesis 12, 2
Ik zal je zegenen, ik zal je aanzien
geven, een bron van zegen zul je zijn.
Deuteronomium 6, 5
Heb de HEER lief met hart en ziel en met
inzet van al uw krachten.
Josua, 1, 9
Ik gebied je dus: wees vastberaden en
standvastig, laat je door niets
weerhouden of ontmoedigen, want waar
je ook gaat, de HEER, je God, staat je
bij.’

Psalm 27, 1
De HEER is mijn licht, mijn behoud,
wie zou ik vrezen?
Bij de HEER is mijn leven veilig,
voor wie zou ik bang zijn?
Psalm 27, 14
Wacht op de HEER,
wees dapper en vastberaden,
ja, wacht op de HEER.

Psalm 4, 9 (NBV : vers 8)
In vrede leg ik mij neer
en meteen slaap ik in,
want u, HEER, laat mij wonen
in een vertrouwd en veilig huis.
Psalm 13, 6
Ik vertrouw op uw liefde:
mijn hart zal juichen omdat u redding
brengt,
ik zal zingen voor de HEER, hij heeft mij
geholpen.
Psalm 16, 11
U wijst mij de weg naar het leven:
overvloedige vreugde in uw nabijheid,
voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.

Psalm 31, 2 (NBV vers 1)
Bij u, HEER, schuil ik,
maak mij nooit te schande.
Bevrijd mij en doe mij recht,
Psalm 32, 8
‘Ik geef inzicht en wijs de weg die je
moet gaan.
Ik geef raad, op jou rust mijn oog.
Psalm 32, 10 b
Wie op de HEER vertrouwt wordt met
liefde omringd.
Psalm 36, 10 (NBV vers 9)
Bij u is de bron van het leven,
door úw licht zien wij licht.

Psalm 17, 15
Laat mij, recht gedaan, uw gelaat
aanschouwen, bij het ontwaken mij
verzadigen aan uw beeld.

Psalm 37, 5
Leg je leven in de handen van de HEER,
vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen:

Psalm 18, 36 (NBV vers 35)
U bent het schild dat mij redde,
uw rechterhand ondersteunt mij,
uw woord maakt mij sterk,

Psalm 40, 12 (NBV vers 11)
U, HEER, u weigert mij uw ontferming
niet, uw liefde en uw trouw
zullen mij steeds bewaren,

Psalm 23, 1
De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.

Psalm 50, 15
Roep mij te hulp in tijden van nood,
ik zal je redden, en je zult mij eren.’

Psalm 23, 3
Hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.
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Psalm 23, 4
Al gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want u bent bij mij,
uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.
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Psalm 52, 10 (NBV vers 8)
Maar ik ben als een groene olijfboom
in het huis van God,
ik vertrouw op de liefde van God
voor eeuwig en altijd.
Psalm 56, 12 (NBV vers 11)
Op God vertrouw ik, angst ken ik niet,
wat kan een mens mij aandoen?
Psalm 71, 6
Al vanaf mijn geboorte steun ik op u,
al in de moederschoot was u het die mij
droeg, u wil ik altijd loven.

Spreuken 1, 7
Het begin van alle kennis is ontzag voor
de HEER; een dwaas veracht de
wijsheid en weigert elk onderricht.
Spreuken 2, 6
Want het is de HEER die wijsheid
schenkt, zijn woorden bieden kennis en
inzicht.
Spreuken 2, 10 + 11
Want wijsheid zal je geest doordringen,
je koestert je in kennis.
Bedachtzaamheid zal je behoeden,
inzicht houdt de wacht

Psalm 86, 11
Wijs mij uw weg, HEER,
laat mij wandelen op het pad van uw
waarheid, vervul mijn hart met ontzag
voor uw naam.

Spreuken 4, 18
De weg van de rechtvaardigen is
stralend als de zon, die opkomt, hoger
klimt, totdat de dag zijn licht verspreidt.

Psalm 119, 66
Leer mij goed oordelen en
onderscheiden, ik heb vertrouwen in uw
geboden.

Spreuken 16, 32
Beter een geduldig mens dan een
vechtjas, beter zelfbeheersing dan een
stad veroveren.

Psalm 119, 105
Uw woord is een lamp voor mijn voet,
een licht op mijn pad.

Spreuken 29, 25 b
Wie op de HEER vertrouwt, wordt
beschermd.

Psalm 119, 133
Stuur mijn gangen zoals u hebt beloofd,
lever mij niet uit aan de macht van het
kwaad,

Jesaja 32, 17
De gerechtigheid zal vrede stichten,
ze brengt rust en vertrouwen voor altijd.

Psalm 119, 175
Moge mijn ziel leven en u loven,
mogen uw voorschriften mijn hulp zijn.
Psalm 139, 23 + 24
Doorgrond mij, God, en ken mijn hart,
peil mij, weet wat mij kwelt,
zie of ik geen verkeerde weg ga,
en leid mij over de weg die eeuwig is.
Psalm 143, 10
Leer mij uw wil te volbrengen,
u bent mijn God, laat uw goede geest mij
leiden over geëffende grond.
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Jesaja 40, 31
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.
Jeremia 29, 13 + 14
Jullie zullen mij zoeken en ook vinden,
als jullie mij tenminste met hart en ziel
zoeken. Ik zal me door jullie laten
vinden–spreekt de HEER
Klaagliederen 3, 16
Goed is het geduldig te hopen op de
HEER die redding brengt.
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Micha 6, 8
Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
je weet wat de HEER van je wil:
niets anders dan recht te doen, trouw te
betrachten en nederig de weg te gaan
van je God.
Zacharia 8, 16
Hier moeten jij je aan houden: Spreek de
waarheid tegen elkaar, bewaar de vrede
door eerlijk en rechtvaardig recht te
spreken;
Maleachi 3, 20 (NBV 4, 2)
Maar voor jullie die ontzag voor mijn
naam hebben zal de zon stralend
opgaan, de zon die gerechtigheid brengt
en genezing in haar vleugels draagt.
Matteüs 5, 7
Gelukkig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid
ondervinden.

Matteüs 10, 32
Jezus, Christus zegt: Iedereen die mij zal
erkennen bij de mensen, zal ook ik
erkennen bij mijn Vader in de hemel.
Lukas 6, 27
Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik:
heb je vijanden lief, wees goed voor wie
jullie haten,
Lukas 18, 16
Maar Jezus riep de kinderen bij zich en
zei: ‘Laat ze bij me komen, houd ze niet
tegen, want het koninkrijk van God
behoort toe aan wie is zoals zij.
Johannes 6, 35
‘Ik ben het brood dat leven geeft, ‘zegt
Jezus. ‘Wie bij mij komt zal geen honger
meer hebben, en wie in mij gelooft zal
nooit meer dorst hebben.
Johannes 13, 34
Ik geef jullie een nieuw gebod: heb
elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad,
zo moeten jullie elkaar liefhebben.

Matteüs 5, 9
Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God
genoemd worden.
Matteüs 5, 14 + 16
Jullie zijn het licht in de wereld. Zo moet
jullie licht schijnen voor de mensen,
opdat ze jullie goede daden zien en eer
bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

Johannes 15, 12
Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben
zoals ik jullie heb liefgehad.
Johannes 16, 23
Jezus Christus zegt: ik verzeker jullie:
wat je de Vader ook vraagt in mijn
naam–hij zal het je geven.

Matteüs 6, 33
Zoek liever eerst het koninkrijk van God
en zijn gerechtigheid, dan zullen al die
andere dingen je erbij gegeven worden.

Handelingen 5, 29 b
‘Men moet God meer gehoorzamen dan
de mensen.

Matteüs 7, 7
Vraag en er zal je gegeven worden, zoek
en je zult vinden, klop en er zal voor je
worden opengedaan.

Romeinen 1, 16
Voor dit evangelie schaam ik mij niet,
want het is Gods reddende kracht voor
allen die geloven,

Matteüs 7, 12
Behandel anderen dus steeds zoals je
zou willen dat ze jullie behandelen.

Romeinen 5, 5
Deze hoop zal niet worden beschaamd,
omdat Gods liefde in ons hart is
uitgegoten door de heilige Geest, die ons
gegeven is.
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Romeinen 8, 14
Deze hoop zal niet worden beschaamd,
omdat Gods liefde in ons hart is
uitgegoten door de heilige Geest, die ons
gegeven is.
Romeinen 10,10
Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig
worden verklaard; als uw mond belijdt,
zult u worden gered.
Romeinen 12, 12
Wees verheugd door de hoop die u hebt,
wees standvastig wanneer u tegenspoed
ondervindt, en bid onophoudelijk.
Romeinen 15, 7
Aanvaard elkaar daarom ter ere van
God, zoals Christus u heeft aanvaard.
1 Corinthiërs 1, 5
Uw geloof moest niet op menselijke
wijsheid steunen, maar op de kracht van
God.
1 Corinthiërs 13, 8
De liefde zal nooit vergaan
1 Corinthiërs 16, 14
Alles wat u doet, moet u met liefde doen.
2 Corinthiërs 9, 6
Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig
oogsten; wie overvloedig zaait, zal
overvloedig oogsten.

Filippenzen 2, 5
Laat onder u de gezindheid heersen die
Christus Jezus had.
Filippenzen 4, 6
Wees over niets bezorgd, maar vraag
God wat u nodig hebt en dank hem in al
uw gebeden.
2 Timotheüs 1, 7
God heeft ons niet een geest van
lafhartigheid gegeven, maar een geest
van kracht, liefde en bezonnenheid.
1 Petrus 4, 10
Laat ieder van u de gave die hij van God
gekregen heeft, gebruiken om de
anderen daarmee te helpen, zoals het
goede beheerders van Gods
veelsoortige gaven betaamt.
1 Petrus 5, 7
U mag uw zorgen op hem afwentelen,
want u ligt hem na aan het hart.
1 Johannes 3, 18
Kinderen, we moeten niet liefhebben met
de mond, met woorden, maar
waarachtig, met daden.
1 Johannes 4, 16 b
God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft
in God, en God blijft in hem.
Openbaringen 2, 10 b
Wees trouw tot in de dood, dan zal ik u
als lauwerkrans het leven geven.

Galaten 5, 1
Christus heeft ons bevrijd opdat wij in
vrijheid zouden leven; houd dus stand en
laat u niet opnieuw een slavenjuk
opleggen.
Efeziërs 5, 8 b + 9
Ga de weg van de kinderen van het licht.
Het licht brengt goedheid voort en
gerechtigheid en waarheid.
Filippenzen 1, 9
En ik bid dat uw liefde blijft groeien door
inzicht en fijnzinnigheid,
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