EFEZE 4:1 „Als gevangene in de Here, vermaan ik u dan te wandelen waardig der
roeping, waarmede gij geroepen zijt,“
EFE 3:1 „Daarom is het, dat ik, Paulus, die ter wille van Christus Jezus
voor u, heidenen, in gevangenschap ben;“
GEN 17:1 „Toen Abram negenennegentig jaar oud was, verscheen de Here aan
Abram en zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige, wandel voor mijn
aangezicht, en wees onberispelijk;“
1 COR 7:20 „Ieder blijve bij die roeping, waarin hij was, toen hij
geroepen werd.“
FIL 1:27 „Alleen, gedraagt u waardig het evangelie van Christus, opdat,
hetzij ik kom en u zie, hetzij ik afwezig blijf, ik van u moge horen, dat
gij vaststaat in één geest, één van ziel medestrijdende voor het geloof
aan het evangelie,“
COL 1:9-10 „Daarom houden ook wij sedert de dag, dat wij dit gehoord
hebben, niet op voor u te bidden en te vragen, dat gij met de rechte
kennis van zijn wil vervuld moogt worden, in alle wijsheid en geestelijk
inzicht, 10om de Here waardig te wandelen, Hem in alles te behagen, in
alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van
God.“
1 TES 2:12 „en betuigden te blijven wandelen, Gode waardig, die u roept
tot zijn eigen Koninkrijk en heerlijkheid.“
MAT 3:8 „Brengt dan vrucht voort, die aan de bekering beantwoordt;“
EFEZE 4:2 „met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en
elkander in liefde te verdragen,“
COL 1:11 „Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner
heerlijkheid tot alle volharding en geduld,“
COL 3:12 „Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden,
innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.“
1 TES 5:14 „Wij vermanen u, broeders, wijst de ongeregelden terecht, beurt
de kleinmoedigen op, komt op voor de zwakken, hebt geduld met allen.“
1 COR 13:7 „Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles
verdraagt zij.“
MAT 18:15 „Indien uw broeder zondigt, ga heen, bestraf hem onder vier
ogen.“
OP 2:2 „Ik weet uw werken en inspanning en uw volharding en dat gij de
kwaden niet kunt verdragen en hen op de proef gesteld hebt, die zeggen,
dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat gij hen leugenaars hebt
bevonden;“
JES 66:2 „Dit alles heeft immers mijn hand gemaakt en zo is dit alles
ontstaan, luidt het woord des Heren; op zulken sla Ik acht: op de
ellendige, de verslagene van geest en wie voor mijn woord beeft.“
EFEZE 4:3 „en u te beijveren de eenheid des Geestes te bewaren door de band des
vredes:“
<geen verzen>
EFEZE 4:4 „één lichaam en één Geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop
uwer roeping,“
MAL 4:1-6 „1 Want zie, de dag komt, brandend als een oven! Dan zullen alle
overmoedigen en allen die goddeloosheid bedrijven, zijn als stoppels, en
de dag die komt, zal hen in brand steken – zegt de Here der heerscharen –
welke hun wortel noch tak zal overlaten. 2 Maar voor u, die mijn naam
vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder
haar vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal. 3
Gij zult de goddelozen vertreden, want tot stof zullen zij zijn onder uw
voetzolen op de dag die Ik bereiden zal, zegt de Here der heerscharen.
4 Gedenkt de wet van Mozes, mijn knecht, die Ik hem op Horeb geboden heb
voor gans Israël, inzettingen en verordeningen.

5 Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des
Heren komt. 6 Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en
het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en het land
treffe met de ban.“
EFEZE 4:5 „één Here, één geloof, één doop,“
DEUT 4:29 „En dan zult gij daar de Here, uw God, zoeken en Hem vinden,
wanneer gij naar Hem vraagt met uw ganse hart en met uw ganse ziel.“
MAL 2:10 „Hebben wij niet allen één Vader? Heeft niet één God ons
geschapen? Waarom zijn wij dan trouweloos tegenover elkander en
ontheiligen het verbond onzer vaderen?“
1 COR 8:4,6 „4 Wat nu het eten van offervlees betreft, wij weten, dat er
geen afgod in de wereld bestaat en dat er geen God is dan Eén. 6 voor ons
nochtans is er maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie
wij zijn, en één Here, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en wij
door Hem.“
ROM 6:3-4 „3 Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus
gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? 4 Wij zijn dan met Hem begraven
door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is
door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden
wandelen.“
EFEZE 4:6 „één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in
allen.“
JES 6:8 „Daarop hoorde ik de stem des Heren, die zeide: Wie zal Ik zenden
en wie zal voor Ons gaan? En ik zeide: Hier ben ik, zend mij.“
HAN 28:25 „en zonder het eens geworden te zijn, gingen zij uiteen, nadat
Paulus dit ene woord gesproken had: Terecht heeft de heilige Geest door de
profeet Jesaja tot uw vaderen gesproken,“
2 COR 3:18 „En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking
meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar
hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here,
die Geest is.“
1 COR 12:4-6 „4 Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde
Geest; 5 en er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde
Here; 6 en er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God,
die alles in allen werkt.“
JOH 14:23 „Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft,
zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen
tot hem komen en bij hem wonen.“
EFEZE 4:7 „Maar aan een ieder onzer afzonderlijk is de genade gegeven, naar de
mate, waarin Christus haar schenkt.“
ROM 12:6 „Wij hebben nu gaven, onderscheiden naar de genade, die ons
gegeven is:“
1 COR 12:11 „Doch dit alles werkt één en dezelfde Geest, die een ieder in
het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil.“
2 COR 10:13 „Wij daarentegen zullen in ons roemen de perken niet te buiten
gaan, maar binnen de perken van de regel, die God ons als beperking
gesteld heeft, ook u bereiken.“
1 PET 4:10 „Dient elkander, een ieder naar de genadegave, die hij
ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods.“
JOH 1:16 „Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade
op genade;“
ROM 12:3 „Want krachtens de genade, die mij geschonken is, zeg ik een
ieder onder u: koestert geen gedachten, hoger dan u voegen, maar gedachten
tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof, dat God elkeen in het
bijzonder heeft toebedeeld.“

EFEZE 4:8 „Daarom heet het: opgevaren naar den hoge voerde Hij krijgsgevangenen
mede, gaven gaf Hij aan de mensen.“
PS 68:19 „Gij zijt opgevaren naar den hoge; Gij hebt gevangenen
meegevoerd; Gij hebt gaven in ontvangst genomen onder de mensen, ja ook
van weerspannigen – om daar te wonen, o Here God.“
EFE 4:10 „Hij, die nedergedaald is, Hij is het ook, die is opgevaren ver
boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen.“
COL 2:15 „Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk
tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.“
JOH 16:33 „Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de
wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld
overwonnen.“
ROM 8:37-39 „37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem,
die ons heeft liefgehad. 38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch
leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten,
39 noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen
scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.“
2 KRO 28:5 „Daarom gaf de Here, zijn God, hem over in de macht van de
koning van Aram, zodat zij hem versloegen en veel gevangenen van hem
wegvoerden en naar Damascus brachten. Ook werd hij in de macht van de
koning van Israël overgegeven, die hem een zware nederlaag toebracht.“
HAN 2:33 „Nu Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd is en de belofte
des heiligen Geestes van de Vader ontvangen heeft, heeft Hij dit
uitgestort, wat gíj en ziet en hoort.“
EFEZE 4:9 „Wat betekent dit: Hij is opgevaren, anders dan dat Hij ook
nedergedaald is naar de lagere, aardse gewesten?“
JOH 3:13 „En niemand is opgevaren naar de hemel, dan die uit de hemel
nedergedaald is, de Zoon des mensen.“
JOH 6:62 „Wat dan, indien gij de Zoon des mensen daarheen zaagt opvaren,
waar Hij tevoren was?“
JOH 6:33,42 „want dát is het brood Gods, dat uit de hemel nederdaalt en
aan de wereld het leven geeft. … en zij zeiden: Is dit niet Jezus, de zoon
van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt Hij nu: Ik ben uit
de hemel nedergedaald?“
JOH 3:13 „En niemand is opgevaren naar de hemel, dan die uit de hemel
nedergedaald is, de Zoon des mensen.“
MAT 28:20 „En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der
wereld.“
JOH 1:14 „Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en
wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de
eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.“
PS 139:15 „Mijn gebeente was voor U niet verholen, toen ik in het
verborgene gemaakt werd, gewrocht in de diepten van het aardrijk;“
EFEZE 4:10 „Hij, die nedergedaald is, Hij is het ook, die is opgevaren ver boven
alle hemelen, om alles tot volheid te brengen.“
EZE 4:8 „Daarom heet het: opgevaren naar den hoge voerde Hij
krijgsgevangenen mede, gaven gaf Hij aan de mensen.“
EFEZE 4:11 „En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel
evangelisten als herders en leraars,“
1 COR 12:28 „En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste
apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna
gaven van genezing, (bekwaamheid) om te helpen, om te besturen, en
verscheidenheid van tongen.“
HAN 21:28 „al schreeuwende: Help, mannen van Israël! Dit is de mens, die
tegen het volk, de wet en deze plaats overal allen leert, en nu heeft hij
ook nog Grieken in de tempel gebracht en deze heilige plaats ontwijd!“
1 TIM 3 <zelf opzoeken en lezen>

TIT 1 <zelf opzoeken en lezen>
1 COR 12:28 „En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel
evangelisten als herders en leraars,“
1 COR 12:5-7 „5 en er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is
dezelfde Here; 6 en er is verscheidenheid in werkingen, maar het is
dezelfde God, die alles in allen werkt. 7 Maar aan een ieder wordt de
openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen.“
EFE 4:11 „En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel
evangelisten als herders en leraars,“
LUC 6:13 „En toen het dag geworden was, riep Hij zijn discipelen tot Zich
en koos er twaalf uit, die Hij ook apostelen noemde:“
GAL 1:1 „Paulus, een apostel, niet vanwege mensen, noch door een mens,
maar door Jezus Christus, en God, de Vader, die Hem opgewekt heeft uit de
doden,“
EFE 2:20 „gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl
Christus Jezus zelf de hoeksteen is.“
1 COR 12:10 „aan de een werking van krachten, aan de ander profetie; aan
de een het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en
aan weer een ander vertolking van tongen.“
ROM 12:7 „profetie, naar gelang van ons geloof; wie dient, in het dienen;
wie onderwijst, in het onderwijzen;“
EFE 4:11 „En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel
evangelisten als herders en leraars,“
1 COR 12:9 „aan de een geloof door dezelfde Geest en aan de ander gaven
van genezingen door die ene Geest;“
ROM 12:8 „wie vermaant, in het vermanen; wie mededeelt, in eenvoud; wie
leiding geeft, in ijver; wie barmhartigheid bewijst, in blijmoedigheid.“
1 TIM 5:17 „De oudsten, die goede leiding geven, komt dubbel eerbewijs
toe, vooral hun, die zich belasten met prediking en onderricht.“
1 COR 12:10 „aan de een werking van krachten, aan de ander profetie; aan
de een het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en
aan weer een ander vertolking van tongen.“
EFEZE 4:12 „om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het
lichaam van Christus,“
EFE 4:11 „En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel
evangelisten als herders en leraars,“
MAT 28:20 „En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der
wereld.“
1 COR 11:26 „Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt,
verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt.“
ROM 12:5 „zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder
afzonderlijk leden ten opzichte van elkander.“
1 COR 12:27 „Gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel
leden.“
EFE 1:22-23,5-6,28 „22 En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem
als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, 23 die zijn lichaam
is, vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt. … 5 In liefde heeft Hij
ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door
Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, 6 tot lof van de
heerlijkheid zijner genade, waarmede Hij ons begenadigd heeft in de
Geliefde. … ?“
COL 1:24 „Thans verblijd ik mij over hetgeen ik om uwentwil lijd, en vul
ik in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus, ten
behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente.“
EFEZE 4:13 „totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de
Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der
volheid van Christus.“

1 COR 13:11-12 „11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik
als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb
ik afgelegd wat kinderlijk was. 12 Want nu zien wij nog door een spiegel,
in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik
onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben.“
EFE 4:14 „Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder
geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel
der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt,“
1 COR 13:11-12 „11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik
als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb
ik afgelegd wat kinderlijk was. 12 Want nu zien wij nog door een spiegel,
in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik
onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben.“
JOH 1:16 „Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade
op genade;“
EFEZE 4:14 „Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder
geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der
mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt,“
1 COR 14:20 „Broeders, weest geen kinderen in het verstand, maar in de
boosheid; wordt in het verstand volwassen.“
MAT 11:7 „Terwijl dezen heengingen, begon Jezus tot de scharen te zeggen
van Johannes: Wat zijt gij in de woestijn gaan aanschouwen? Een riet, door
de wind bewogen?“
EFEZE 4:15 „maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk
opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus.“
EFE 5:23 „want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het
hoofd is zijner gemeente; Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt.“
COL 1:18 „en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het
begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste
geworden is.“
EFEZE 4:16 „En aan Hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en
bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht, die elk lid
op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de
liefde.“
ROM 12:5 „zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder
afzonderlijk leden ten opzichte van elkander.“
1 COR 12:27 „Gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel
leden.“
EFE 2:21 „In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel,
heilig in de Here,“
1 COR 12:12,14 „12 Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en
al de leden van het lichaam, hoe vele ook, één lichaam vormen, zo ook
Christus; … 14 Want het lichaam bestaat toch ook niet uit één lid, maar
uit vele leden.“
1 COR 12:12,14 „12 Want gelijk het lichaam één is en vele leden
heeft, en al de leden van het lichaam, hoe vele ook, één lichaam
vormen, zo ook Christus; … 14 Want het lichaam bestaat toch ook niet
uit één lid, maar uit vele leden.“
ROM 12:4-5 „4 Want, gelijk wij in één lichaam vele leden
hebben, en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, 5
zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder
afzonderlijk leden ten opzichte van elkander.“

