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6.1



6.2



6.3a

Mattheüs 6:21 
want waar uw schat is, daar 
zal ook uw hart zijn.
want waar uw schat is, daar 
zal ook uw hart zijn.

Mattheüs 6:24
Niemand kan twee heren 
dienen, want of hij zal de één 
haten en de ander liefhebben, 
of hij zal zich aan de één 
hechten en de ander 
minachten. U kunt niet God 
dienen en de mammon.



6.3b

● Mattheüs 22:37-39
● 1 Johannes 4:20
● Mattheüs 6:24
● Lukas 6:45
● Mattheüs 19:16-29
● Psalm 32:5
● Johannes 8:34
● Romeinen 6

● 2 Korinthe 5:21
● Hebreeën 9:26
● Hebreeën 12:1
● Jakobus 1:15
● 1 Johannes 3:8
● Johannes 12:25
● Kolossenzen 3:12-14
● en nog veel meer...

God? Ik? satan?
Wat zegt de Bijbel?



6.4

Exodus 20:3/
Deuteronomium 5:7

U zult geen andere goden 
voor Mijn aangezicht hebben.



6.5

Spreuken 29:23
De hoogmoed van een mens 
zal hem vernederen, maar de 
nederige van geest zal de eer 
vasthouden.



6.5
Marcus 10:25

Het is gemakkelijker dat een kameel 
door het oog van een naald gaat, dan 
dat een rijke het Koninkrijk van God 
binnengaat.

Romeinen 2:11
Want er is geen aanzien des persoons 
bij God.

1 Timotheüs 4:1
Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in 
latere tijden sommigen afvallig zullen 
worden van het geloof en zich zullen 
wenden tot misleidende geesten en 
leringen van demonen, door huichelarij 
van leugenaars, die hun eigen 
geweten als met een brandijzer 
hebben toegeschroeid.



6.5
Mattheüs 6:24

Niemand kan twee heren dienen, want 
of hij zal de één haten en de ander 
liefhebben, of hij zal zich aan de één 
hechten en de ander minachten. U 
kunt niet God dienen en de mammon.

1 Timotheüs 4:8
Want de oefening van het lichaam is 
van weinig nut, maar de godsvrucht is 
nuttig voor alle dingen, omdat zij de 
belofte van het tegenwoordige en van 
het toekomende leven heeft.

Spreuken 23:30
Verkeer niet met hen die zich dronken 
drinken aan wijn, of onder hen die zich 
te buiten gaan aan vlees.



Mattheüs 11:28
Kom naar Mij toe, allen die 
vermoeid en belast zijn, en 
Ik zal u rust geven.

1 Petrus 5:7
Werp al uw zorgen op 
Hem, want Hij zorgt voor u.
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7.1



7.2
Mattheüs 6:34

Wees dan niet bezorgd over de 
dag van morgen, want de dag 
van morgen zal voor zichzelf 
zorgen; elke dag heeft genoeg 
aan zijn eigen kwaad.

Lukas 8:14
En bij wie het zaad in de dorens 
valt, dat zijn zij die het hebben 
gehoord, maar die gaandeweg 
door de zorgen en rijkdom en 
genietingen van het leven 
verstikt worden en geen vrucht 
dragen.



● Psalm 23
● Psalm 55:23
● 1 Korinthe 7:32-34
● 1 Petrus 5:7
● Mattheüs 6:19-34
● Lukas 8:14
● Handelingen 20:24
● Jakobus 1:5-7

7.3



Psalm 10:14
Ú ziet het wél, want U 
aanschouwt de moeite 
en het verdriet,opdat 
men het in Uw hand 
geeft;op Ú verlaat de 
arme zich, U bent 
geweest een Helper van 
de wees.
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1 Korinthe 2:9
Maar het is zoals geschreven 
staat: Wat geen oog heeft 
gezien en geen oor heeft 
gehoord en in geen mensenhart 
is opgekomen, dat is wat God 
bereid heeft voor hen die Hem 
liefhebben.

Psalm 37:4 
Schep vreugde in de HEERE, 
dan zal Hij u geven wat uw hart 
verlangt.
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9.1



9.2



● Psalm 37:4
● Psalm 38:10
● Psalm 84:3
● Spreuken 10:24
● Spreuken 11:23
● Spreuken 18:1

9.3

● Mattheüs 18:19
● Mattheüs 7:7-11
● 1 Timotheüs 6:10
● Filippenzen 4:6
● 1 Korinthe 2: 9-10



Mattheüs 6:31-33
Wees daarom niet bezorgd en 
zeg niet: Wat zullen wij eten? of: 
Wat zullen wij drinken? of: 
Waarmee zullen wij ons kleden? 
Want al deze dingen zoeken de 
heidenen. Uw hemelse Vader 
weet immers dat u al deze dingen 
nodig hebt. Maar zoek eerst het 
Koninkrijk van God en Zijn 
gerechtigheid, en al deze dingen 
zullen u erbij gegeven worden.
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De Oostenrijkse psychoanalist René Spitz, heeft in de jaren 40 een bijzonder 
luguber experiment op 40 pasgeboren babys uitgevoerd. Spitz wilde weten of de 

mens kan overleven zonder affectie. 20 baby's kregen de basisverzorging van 
voeding, verschonen en wassen, maar niets meer. De verzorgers mochten de baby's 

niet aankijken, hen niet meer aanraken dan nodig en niet met hen communiceren. 
De omgeving werd steriel gehouden, zodat de baby's niet ziek konden worden.

Het experiment werd na vier maanden stopgezet. Tegen die tijd was al minstens de 
helft van de baby's gestorven. Twee baby's stierven nog na hun redding. De baby’s 

bleken allemaal wel in fysieke goede gezondheid te zijn. De andere 20 baby's die 
een normale verzorging kregen, bleven allemaal in leven. De conclusie was dat 

affectie levensnoodzakelijk is voor de mens.

10.1



10.2

● liefde
● aandacht
● veiligheid
● waardering
● eten en drinken
● kleding
● onderdak
● gezondheid
● vriendschap
● thuis
● ...



● Mattheüs 4:4
● Mattheüs 6:25-34
● Titus 3:14
● Romeinen 12:13
● Handelingen 2:45
● Lukas 10:41-42

10.3



Johannes 8:31 -32
(...)Als u in Mijn woord 
blijft, bent u werkelijk Mijn 
discipelen, en u zult de 
waarheid kennen, en de 
waarheid zal u vrijmaken.
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11.1
ik ben:

lelijk
niet goed genoeg
niet geliefd
waardeloos
irritant
stom
dom
….

ik zal NOOIT:
leren
goed genoeg zijn
geliefd zijn
vrij zijn
iets kunnen
...

ik ben:
fantastisch 

de beste
de baas
foutloos

….
ik zal NOOIT:

fouten maken
verliezen

iemand pijn doen
...

niemand luistert naar mij
niemand ziet mij

niemand begrijpt mij



In het begin:

● Genesis 2:17
● Genesis 3:1-6

God heeft voorzegt:

● Exodus 20:16
● Deuteronomium 5:20
● Mattheüs 6:13
● Jakobus 1:13-15

11.2

Van God afgekeerd:

● Romeinen 2:3-9
● Jeremia 13:25
● Jeremia 8:8
● Johannes 8:44
● Romeinen 1:25

De ware wijsheid. 
Geest of vlees?

● Johannes 14:6
● Johannes 14:16-17
● Galaten 5:1-26
● Efeze 2:1-10
● Efeze 6: 10-20
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12.1



Mattheüs 18:21-35

12.2



● Efeze 4:26
● Psalm 103:10-12
● Hebreeën 10:18
● Micha 7:18-19
● Matteüs 6:14-15
● Marcus 11:25

12.3

● Lucas 6:37
● 1 Korinthiërs 6:9-11
● Efeziërs 1:7-8
● Johannes 18:38
● Johannes 19:6
● Kolossenzen 1:13-14



Psalm 147:3
Hij geneest de gebrokenen 
van hart, Hij verbindt hen 
in hun leed.
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13.1

iedereen
heeft 
een 
last
te
dragen
...

Galaten 6:2
Draag 

elkaars 
lasten, en 

vervul zo de 
wet van 

Christus.



13.2

gebroken hart afwijzing valse beschuldiging onrecht

eenzaamheid overspel schelden

diefstal



13.3



13.4

Psalm 34:19 
De HEERE is nabij 
de gebrokenen van 
hart,
Hij verlost de 
verbrijzelden van 
geest.



13.5

● Genesis 3:16
● Psalm 34:19
● Psalm 69:30
● Psalm 147:3
● Mattheüs 8:17
● Jesaja 53:4

● Jesaja 63:9
● Jeremia 5:3
● Johannes 19:30
● Hebreeën 4:15
● Galaten 6:2
● 1 Petrus 2:19



Romeinen 8:15
Want u hebt niet de Geest van 
slavernij ontvangen, die opnieuw 
tot angst leidt, maar u hebt de 
Geest van aanneming tot kinderen 
ontvangen, door Wie wij roepen: 
Abba, Vader!

2 Timotheüs 1:7
Want God heeft ons niet gegeven 
een geest van vreesachtigheid, 
maar van kracht en liefde en 
bezonnenheid.
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14.1



dood
ziekte
werkloosheid
armoede
afwijzing 
eenzaamheid
risico’s
...

14.2



14.3

● Romeinen 8:15
● 2 Timotheüs 1:7
● Richteren 7:19-22
● 2 Koningen 6:8-23
● 1 Samuël 16:14



http://www.youtube.com/watch?v=GLJslBzDmK4
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Galaten 5:1 
Sta dan vast in de vrijheid 
waarmee Christus ons 
vrijgemaakt heeft, en laat 
u niet weer met een juk 
van slavernij belasten.

15.1



Mattheüs 16:23 
Maar Hij keerde Zich om 
en zei tegen Petrus:
“Ga weg achter Mij, 
satan!U bent een 
struikelblok voor Mij, want 
u bedenkt niet de dingen 
van God, maar die van de 
mensen.”

15.2



Heilige Geest ik leg mijn leven in Uw handen
Heilige Geest ik U om mij te leiden deze dag.

Heilige Geest ik U om mij inzicht te geven.
Heilige Geest ik U om mij kracht te geven.

Heilige Geest ik U om mij bescherming te geven.
Heilige Geest ik U om mijn zonden te vergeven.

Heilige Geest ik U, leidt mij in Uw vrijheid.
…….
……. 

15.3



Als Jezus u boeit, bent u echt vrij!15.4



15.5

● Handelingen 7
● Romeinen 12:1-8
● Romeinen 10:4-15
● Fillipenzen 3:17 - 4:9
● Romeinen 8:1-17



Markus 12:30 
En u zult de Heere, uw God, 
liefhebben met heel uw hart en 
met heel uw ziel en met heel uw 
verstand en met heel uw kracht. 
Dit is het eerste gebod.

Romeinen 8:5
Immers, zij die naar het vlees zijn, 
bedenken de dingen van het vlees, 
maar zij die naar de Geest zijn, de 
dingen van de Geest.
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16.1

● Mattheüs 12:43-45
● Markus 8:31-36
● Handelingen 5:1-3
● Handelingen 19:13-17
● Romeinen 6:11-12
● Jakobus 1:12-15



Johannes 3:30
Hij moet meer worden, 
maar ik minder.
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19.1

● Galaten 5: 1-12
● Romeinen 8: 1-17
● 1 Korinthe 12: 1-11
● 1 Korinthe 12: 26-31
● Efeze 4: 1-16
● Romeinen 12: 1-8

● Hebreeën 2: 14-15
● Efeze 2: 13-22
● Efeze 3: 14-21
● 2 Timotheüs 1:7
● 1 Korinthe 14:1-25
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