
ROMEINEN 10:10 Want men ter
zaligheid.metenrechtvaardigheid termen

met het hart gelooft
den mond belijdt

ROMEINEN 3:23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;

ROMEINEN 6:23 Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de
genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere.

OPENBARING 21:8 Maar en gruwelijken,
en doodslagers, en
al den leugenaars,

is de tweede dood.

den vreesachtigen, en ongelovigen,
en en

sulfer; hetwelk

hoereerders, en tovenaars, afgodendienaars,
is hun deel in den poel, die daar brandt van vuur en

ROMEINEN 5:8 Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus
voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren.

1 THESSALONICENZEN 1:9 ons, hoedanigen ingang
wij tot om den levenden
en waarachtigen God te dienen;

Want zijzelven verkondigen van
u hebben, en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden,

JOHANNES 3:16 Want Zijn eniggeboren
Zoon gegeven heeft,
het eeuwige leven hebbe.

alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij
verderve, maaropdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet

JOHANNES 3:18 Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet
gelooft, is alrede den Naam
des eniggeboren Zoons van God.

veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in

HANDELINGEN 16:30-31 En hen buiten gebracht hebbende, zeide hij: Lieve heren, wat
moet ik doen, Jezus Christus,
en gij zult en uw huis.

opdat ik zalig worde? En zij zeiden: Geloof in den Heere
zalig worden, gij

EFEZIËRS 2:8-9 Want door het
geloof; en dat werken, opdat
niemand roeme.

uit genade zijt gij zalig geworden
niet uit u, het is Gods gave; Niet uit de

1 JOHANNES 5:13 Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in den Naam des
Zoons van God; opdat gij weet, dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft
in den Naam des Zoons van God.

Bid tot God de naam
van Jezus

inen vraag Hem u te behouden


