
 

 
Die de Zoon heeft, heeft het 
leven; die de Zoon van God niet 
heeft, die heeft het leven niet. 

1 Johannes 5:12 
______________ 

 
Gode zij dank voor Zijn 
onuitsprekelijke gave. 
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Jezus zeide... "Ik ben de 
Opstanding en het Leven; die in 
Mij gelooft zal leven, al ware hij 
ook gestorven."  
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... de Zoon van God, Die mij 
liefgehad heeft, en Zichzelf 
voor mij overgegeven heeft. 
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Want uit genade zijt gij zalig 
geworden, door het geloof; en 
dat niet uit u, het is Gods 
gave, niet uit werken, opdat 
niemand roeme. 
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