37. Meditatie en memorisatie

Bijbelteksten (NBV) bij Deltacursus

A. Acht redenen om bijbelverzen uit je hoofd te leren
Efeziërs 6:11,17.HSV 11 Bekleed u met de hele wapenrusting van
God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de
duivel.
17 En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest,
dat is Gods Woord,
Matteüs 4: 4. 4 Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat
klinkt uit de mond van God.”’
Psalm 119:9,11. 9 Hoe kan wie jong is zuiver leven? Door zich te
houden aan uw woord.
11 Uw belofte heb ik in mijn hart geborgen, zo zal ik niet tegen u
zondigen.
Matteüs 19:3-6. 3 Toen kwamen er farizeeën op hem af om hem op
de proef te stellen. Ze vroegen: ‘Mag een man zijn vrouw om willekeurig welke reden verstoten?’ 4 Hij zei: ‘Hebt u niet gelezen dat de
schepper de mens bij het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt?’ 5 En hij vervolgde: ‘Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één
worden; 6 ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft
verbonden, mag een mens niet scheiden.’
Lucas 10:25-26. HSV 25 En zie, een wetgeleerde stond op om Hem te
verzoeken, en zei: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven
te beërven? 26 En Hij zei tegen hem: Wat staat er in de Wet geschreven? Wat leest u daar?
Matteüs 22:23,29-32,41-46. 23 Diezelfde dag kwamen er sadduceeen, die beweren dat er geen opstanding uit de dood is, naar hem toe.
Ze stelden hem deze vraag:
29 Jezus gaf hun ten antwoord: ‘U dwaalt, blijkbaar kent u de Schriften niet, en de macht van God evenmin! 30 Want bij de opstanding
trouwen de mensen niet en worden ze niet uitgehuwelijkt, ze zijn
dan als engelen in de hemel. 31 Hebt u niet gelezen wat God u over
de opstanding van de doden heeft gezegd? Dit is wat hij zei: 32 “Ik
ben de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.”
Hij is geen God van doden, maar van levenden.’
41 Nu de farizeeën om hem heen stonden, stelde Jezus hun deze
vraag: 42 ‘Wat denkt u over de messias? Van wie is hij een zoon?’
‘Van David,’ antwoordden ze. 43 Jezus vroeg: ‘Hoe kan David hem
dan, geïnspireerd door de Geest, Heer noemen? Want hij zegt:
44 “De Heer sprak tot mijn Heer: ‘Neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd.’” 45 Als David
hem dus Heer noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn?’ 46 En niemand was in staat hem een antwoord te geven, noch durfde iemand
hem vanaf die dag nog een vraag te stellen.
Deuteronomium 6:6-9. 6 Houd de geboden die ik u vandaag opleg
steeds in gedachten. 7 Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds
over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. 8 Draag
ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd.
9 Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de
stad.
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Matteüs 5:21-22a. 21 Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het
volk is gezegd: “Pleeg geen moord. Wie moordt, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht.” 22 En ik zeg zelfs: ieder die in woede
tegen zijn broeder of zuster tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht.
Matteüs 7:28-29. 28 Toen Jezus deze rede had uitgesproken, waren de
mensen diep onder de indruk van zijn onderricht, 29 want hij sprak
hen toe als iemand met gezag, en niet zoals hun schriftgeleerden.
Jeremia 23:29. 29 Is mijn woord niet als een vuur, als een hamer die
een rots verbrijzelt? – spreekt de H E E R .
Hebreeën 4:12. 12 Want levend en krachtig is het woord van God, en
scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar
ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.
2 Korintiërs 10:3-5. 3 We leven wel in deze wereld, maar vechten niet
met de wapens van deze wereld. 4 De wapens waarmee wij ten strijde
trekken dienen niet ons eigen belang, maar zijn er om met hun
kracht bolwerken te slechten voor God. We halen spitsvondigheden
neer 5 en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis
van God, we maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan
Christus te onderwerpen
Genesis 32:9-12. 9 Als Esau op het ene kamp afkomt en daar alles
doodt, dacht hij, kan het andere kamp tenminste nog ontkomen.
10 En hij bad: ‘God van mijn voorvader Abraham, God van mijn
vader Isaak, H E E R , die tegen mij gezegd heeft: “Ga terug naar je
land, naar je familie, ik zal jou voorspoed geven” – 11 ik ben alle
weldaden en al de trouw die u aan mij, uw dienaar, bewezen hebt
niet waard. Met alleen mijn stok ben ik indertijd de Jordaan hier
overgestoken, en nu kan ik mijn mensen zelfs over twee kampen verdelen. 12 Ik smeek u, red mij uit de handen van Esau, mijn broer, ik
vrees dat hij ons zal aanvallen en mij en iedereen zal doden, ook de
kinderen en hun moeders.
Exodus 32:9-14. 9 De H E E R zei verder tegen Mozes: ‘Ik weet hoe
onhandelbaar dit volk is. 10 Houd mij niet tegen: mijn brandende
toorn zal hen verteren. Maar uit jou zal ik een groot volk laten
voortkomen.’ 11 Mozes probeerde de H E E R , zijn God, milder te
stemmen: ‘Wilt u dan uw toorn laten woeden tegen uw eigen volk,
H E E R , dat u met sterke hand en grote macht uit Egypte hebt bevrijd? 12 Wilt u dat de Egyptenaren zeggen: “Hij heeft hen bevrijd
om hen in het ongeluk te storten, om hen in het bergland te doden
en van de aarde weg te vagen”? Wees niet langer toornig en zie ervan
af onheil over uw volk te brengen! 13 Denk toch aan uw dienaren
Abraham, Isaak en Israël, aan wie u onder ede deze belofte hebt gedaan: “Ik zal jullie zo veel nakomelingen geven als er sterren aan de
hemel zijn, en het hele gebied waarvan ik gesproken heb zal ik hun
voor altijd in bezit geven.”’ 14 Toen zag de H E E R ervan af zijn
volk te treffen met het onheil waarmee hij gedreigd had.
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E. Lijsten van memorisatieverzen
A. Christelijke zekerheden
1. Verlossing. Johannes 10:28.
28 Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand
zal ze uit mijn hand roven.
2. Gebedsverhoring: Johannes 16:24.
24 Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag
het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn.
3. Overwinning. 1 Korintiërs. 10:13.
13 U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te
dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krach-

ten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg,
zodat u haar kunt doorstaan.
4. Vergeving. 1 Johannes 1:9.
9 Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is,
ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.
5. Gods leiding. Spreuken 3:5-6.
5 Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.
6 Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.

B. Nieuw leven in Christus
1. Christus. 2 Korintiërs 5:17.
17 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe
schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.
2. Woord: Matteüs 4:4.
4 Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens
leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de
mond van God.”’
3. Gebed. Johannes 15:7.
7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen
wat je wilt en het zal gebeuren.

4. Omgang. 1 Johannes 1:7.
7 Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het licht is, dan
zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn
Zoon, ons van alle zonde.
5. Getuigen. Matteüs 10:32.
32 Iedereen die mij zal erkennen bij de mensen, zal ook ik erkennen
bij mijn Vader in de hemel.

C. Het evangelie
1. Zonde. Romeinen 3:23.
23 Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God;
2. Oordeel. Prediker 12:14..
14 want God oordeelt over elke daad, ook over de verborgen daden,
zowel over de goede als de slechte.
3. Verzoening. Romeinen 5:8.
8 Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.

4. Geschenk. Efeziërs 2:8-9..
8 Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof.
Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God 9 en
geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan.
5. Geloof. Johannes 1:12.
12 Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het
voorrecht gegeven om kinderen van God te worden.

D. Discipelschap
1. In dienst stellen. Romeinen 12:1-2.
1 Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag
ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn
dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. 2 U moet uzelf
niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid
te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed,
volmaakt en hem welgevallig is.
2. Zelfverloochening. Lucas 9:23.
23 Tegen allen zei hij: ‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf
verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen.
3. Dienstbetoon. Marcus 10:45.
45 want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden,
maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’

4. Geven. 2 Korintiërs 9:6-7.
6 Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait,
zal overvloedig oogsten. 7 Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten
heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig
geeft.
5. Discipelen maken. Matteüs. 28:18-20.
18 Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de
hemel en op de aarde. 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot
mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de
Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten
houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor
ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze
wereld.’

E. Christelijke karakter
1. Christusgelijkvormigheid. 2 Korintiërs 3:18.
18 Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de
luister van dat beeld worden veranderd.
2. Reinheid. 1 Petrus 2:11: .
11 Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van
huis zijn; ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens, die uw ziel in gevaar brengen.
3. Liefde. Marcus 12:30-31.
30 heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel
en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” 31 Het op een na

belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.’
4. Geloof. Romeinen 4:20-21.
20 Hij twijfelde niet aan Gods belofte; zijn geloof verloor hij niet,
integendeel, hij werd erin gesterkt en bewees zo eer aan God. 21 Hij
was ervan overtuigd dat God bij machte was te doen wat hij had beloofd,
5. Nederigheid. Filippenzen 2:3-4.
3 Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. 4 Heb niet alleen uw
eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.
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F. Voorbereiding huwelijk
1. Beiden gelovig. 2 Korintiërs 6:14.
14 Loop niet in een en hetzelfde span met ongelovigen. Wat is de
verwantschap tussen gerechtigheid en wetteloosheid? Wat heeft licht
met duisternis te maken?
2. Dezelfde doelen. Amos 3:3.
3 Gaan er ooit twee samen op weg zonder bij elkaar te zijn gekomen?
3. Zelfbeheersing. 1 Tessalonicenzen. 4:3-5.
3 Het is de wil van God dat u een heilig leven leidt: dat u zich onthoudt van ontucht, 4 dat ieder van u zijn lichaam heiligt en in eer-

baarheid weet te beheersen 5 en dat u niet zoals de ongelovigen, die
God niet kennen, toegeeft aan uw hartstocht en begeerte.
4. De juiste tijd. Prediker. 8:5b-6a.
5b Ook doet hij alles op de juiste tijd, want hij weet: 6a voor alles
wat gebeurt is er een juiste tijd.
5. De juiste prioriteiten. Matteüs 6:33.
33 Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid,
dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.

G. Christelijke huwelijk
1. Losmaken. Genesis 2:24.
24 Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder
en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt.
2. Liefhebben. Efeziërs 5:23,25.
23 want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het
hoofd is van de kerk, het lichaam dat hij gered heeft.
25 Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven.
3. Gezag erkennen. Titus.2:4-5.
4 en de jonge vrouwen voorhouden dat ze hun man en kinderen
moeten liefhebben, 5 dat ze ingetogen, kuis, zorgzaam in het huis-

houden en vriendelijk moeten zijn, en dat ze het gezag van hun man
moeten erkennen. Dan wordt het woord van God in ere gehouden.
4. Conflict oplossen. Matteüs 5:23-24.
23 Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar
herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, 24 laat je gave dan
bij het altaar achter; ga je eerst met die ander verzoenen en kom
daarna je offer brengen.
5. Trouw blijven. Spreuken 3:3-4.
3 Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf
ze in je hart.
4 God en de mensen zullen je genegen zijn en je zult waardering ondervinden.

H. Christelijk ouderschap
1. Investeren. 2 Korintiërs 12:14b-15a.
14a Niet de kinderen moeten voor de ouders sparen, maar de ouders
voor de kinderen. 15a Ik wil graag alles wat ik bezit aan u geven, tot
mezelf toe.
2. Ontwikkelen. Spreuken 22:6.
6 Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van
afwijken wanneer het oud geworden is.
3. Onderricht. Deuteronomium 6:6-7.
6 Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten.

7 Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.
4. Opvoeden. Efeziërs 6:4.
4 Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan
hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil.
5. Tuchtigen. Spreuken 13:24.
24 Wie zijn zoon de stok onthoudt, haat hem, wie hem liefheeft,
tuchtigt hem.

I. Koninkrijk van God
1. Binnengaan. Johannes 3:3,5.
3 Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt
geboren, kan het koninkrijk van God zien.’
5 Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het
koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water
en geest.
2. Verwelkoming. Lucas 18:16-17.
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. 17 Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan!’

3. Verkondiging. Matteüs 24:14.
14 Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld
wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen.
4. Nooit achterom kijken. Lucas 9:62.
62 Jezus zei tegen hem: ‘Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom
blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God.’
5. Triomferen. Daniël 2:44.
44 Maar ten tijde van die koninkrijken zal de God van de hemel een
rijk laten opkomen dat nooit te gronde zal gaan en dat nooit op een
ander volk zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en
vernietigen, maar zelf zal het eeuwig bestaan

J. Christelijke Kerk
1. Opbouw. 1 Petrus 2:5.
5 en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van
een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke
offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn.
2. Activiteiten. Handelingen 2:42.
42 Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden
met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan
het gebed.
3. Bedieningen. Efeziërs 4:12-13.
12 om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo
wordt het lichaam van Christus opgebouwd, 13 totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een
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eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle
wasdom gekomen volheid van Christus.
4. Leiderstaken. Handelingen 20:28.
28 Zorg voor uzelf en voor de hele kudde waarover de heilige Geest
u als herder heeft aangesteld; u bent de opzieners van Gods gemeente, die hij verworven heeft door het bloed van zijn eigen Zoon.
5. De eer. Efeziërs 3:20-21.
20 Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, 21 aan hem komt de
eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in
alle eeuwigheid. Amen.
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K. Gods grootheid
1. Onvergelijkbaar. Jesaja 40:25-26.
25 Met wie wil je mij vergelijken, zegt de Heilige, aan wie ben ik
gelijk te stellen?
26 Kijk omhoog: wie heeft dit alles geschapen? Hij laat het leger sterren voltallig uitrukken, hij roept ze bij hun naam, een voor een; door
zijn kracht en onmetelijke grootheid ontbreekt er niet één.
2. Luisterrijk. 1 Kronieken 29:11.
11 U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit.
Alles in de hemel en op aarde behoort u toe, HEER, u bezit het koningschap en de heerschappij.

3. Soeverein. Efeziërs 1:11-12.
11 In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand
brengt, ons de bestemming toebedeeld 12 om vanaf het begin onze
hoop te vestigen op Christus, tot eer van Gods grootheid.
4. Alleswetend. Hebreeën 4:13.
13 Niets van wat geschapen is blijft voor hem verborgen, alles is onverhuld en volkomen zichtbaar voor de ogen van hem aan wie wij
rekenschap moeten afleggen.
5. Almachtig. Jeremia 32:17.
17 “Ach HEER, mijn God, u hebt met uw grote kracht, met uw
machtige arm, de hemel en de aarde gemaakt. Voor u is niets onmogelijk.

L. Gods bronnen
1. Tegenwoordigheid. Heb.13:5-6.
5 Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met
wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal ik u afvallen,
nooit zal ik u verlaten,’ 6 zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen:
‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen
mij kunnen doen?’
2. Woord. Psalm 119:105.
105 Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.
3. Sterkte. Jesaja 41:10.
10 Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God.
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Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.
4. Wijsheid. Jakobus 1:5.
5 Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan
iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid
geven.
5. Genezing. 2 Kronieken 7:14.
14 en wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd
buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn
dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden
vergeven en het land genezen.
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