
´juk´   



´ongelijk span´   
   5:11 Onze mond heeft zich vrijmoedig 

voor u geopend, Korinthiërs, ons hart staat 

wijd open. 12 U neemt geen kleine plaats 

in ons hart in, maar zelf bent u enghartig. 

13 Zet dan ook van uw kant – ik spreek als 

tot mijn kinderen – uw hart wijd open.            

6:14 Vorm geen ongelijk span met 

ongelovigen,        
                                                         (2 Kor. 6:11- 7:1 HSV) 



´ongelijk span´   
   want wat heeft gerechtigheid 

gemeenschappelijk met wetteloosheid, en 

welke gemeenschap is er tussen licht en 

duisternis? 15 En welke overeenstemming 

is er tussen Christus en Belial? Of wat 

deelt een gelovige met een ongelovige? 

16 Of welk verband is er tussen de tempel 

van God en de afgoden? 
                                                           (2 Kor. 6:11- 7:1 HSV)                                      



´ongelijk span´   
   Want u bent de tempel van de levende 

God, zoals God gezegd heeft: Ik zal in hun 

midden wonen en onder hen wandelen, en 

Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk 

zijn. 17 Ga daarom uit hun midden weg en 

zonder u af, zegt de Heere, en raak het 

onreine niet aan, en Ik zal u aannemen, 

 
                                                           (2 Kor. 6:11- 7:1 HSV)                                      



´ongelijk span´   
   18 en Ik zal u tot een Vader zijn, en u zult 

Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de 

Heere, de Almachtige.                                     

1 Omdat wij dan deze beloften hebben, 

geliefden, laten wij onszelf reinigen van 

alle bezoedeling van vlees en geest, en de 

heiliging volbrengen in het vrezen van 

God.                                                         
                                                           (2 Kor. 6:11- 7:1 HSV)                             



´ongelijk span´   



´ongelijk span´   
   

  ´mannen die weigeren Gods boodschap te 

aanvaarden worden gewonnen worden 

door het gedrag van hun vrouw, zonder 

dat zij iets hoeft te zeggen`  

 

 

 
                                                                   (1 Petr. 3:1) 



´ongelijk span´   
  ´mannen- heb uw vrouw lief zoals Christus 

Zijn gemeente heeft liefgehad en zich voor 

haar heeft overgegeven. Opdat Hij haar in 

heerlijkheid voor zich zou plaatsen, zonder 

vlek of rimpel – heilig en smetteloos. Zo 

moeten mannen hun eigen vrouw 

liefhebben`  
 

 

              (Ef. 5: 25 - 29) 



´ongelijk span´   
  ´En deze dingen zijn gebeurd als 

voorbeelden voor ons, opdat wij niet 

zouden verlangen naar kwade dingen´ 

 

 

 

 
 

 

                 (1 Kor. 10:6) 



´ongelijk span´   
  ´Straks zal de HEER, uw God, u naar het 

land brengen dat u in bezit zult nemen en 

veel volken voor u op de vlucht jagen: ….      

2 Wanneer de HEER, uw God, u de 

overwinning op hen schenkt, moet u hen 

doden. U mag geen vredesverdrag met 

hen sluiten en hen niet sparen….. 

 

                                                       (Deut. 7: 1-4) 

 

 

 
 

 

                 (1 Kor. 10:6) 



´ongelijk span´   
   3 Sta ook geen huwelijksverbintenissen 

met hen toe; sta uw dochter niet af aan 

een van hun zonen en zoek bij hen geen 

vrouw voor uw eigen zoon. 4 Want zij 

zouden uw kinderen ertoe verleiden de 

HEER ontrouw te worden en andere 

goden te dienen 

 

                                                       (Deut. 7: 1-4) 

 

 

 
 

 

                 (1 Kor. 10:6) 



´ongelijk span´   
   1 En terwijl Ezra bad en schuld beleed, en 

zich wenend neerwierp voor Gods tempel, 

kwam er een zeer grote menigte 

Israëlitische mannen en vrouwen en 

kinderen om hem heen staan. Zij huilden 

bitter. 2 ….. ‘Wij zijn onze God ontrouw 

geweest, wij zijn getrouwd met uitheemse 

vrouwen, afkomstig uit de bevolking van 

het land.                                      (Ezra 10: 1-5) 

 

 

 
 

 

                 (1 Kor. 10:6) 



´ongelijk span´   
   En toch, ondanks dat, is er hoop voor 

Israël. 3 Laat ons daarom ten overstaan 

van onze God de verplichting aangaan dat 

wij al die vrouwen en alle kinderen die zij 

hebben gebaard wegsturen, zoals u, Ezra, 

ons dat aanraadt, en op aanraden van hen 

die ontzag hebben voor de geboden van 

onze God, opdat de wet wordt nageleefd.  
                                                                         (Ezra 10: 1-5) 

 

 

 
 

 

                 (1 Kor. 10:6) 



´ongelijk span´   
   4 Sta op, Ezra, het is aan u dit af te 

handelen. Wij staan achter u. Treed 

krachtig op!’… 

 

 

 

 

 
                                                                         (Ezra 10: 1-5) 

 

 

 
 

 

        



´ongelijk span´   
   9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, 

een koninkrijk van priesters, een heilige 

natie, een volk dat God Zich verworven 

heeft om de grote daden te verkondigen 

van Hem die u uit de duisternis heeft 

geroepen naar Zijn wonderbaarlijke licht. 

10 Eens was u geen volk, nu bent u Gods 

volk; eens viel Gods ontferming u niet ten 

deel,                                         (1 Petr. 2: 9-13) 

 

 

 

 

 
                                                                         (Ezra 10: 1-5) 

 

 

 
 

 

        



´ongelijk span´   
   nu wordt Zijn ontferming u geschonken.  

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. 
 

 

 

                                                                      (1 Petr. 2: 9-13) 

 

 

 

 

 
                                                                         (Ezra 10: 1-5) 

 

 

 
 

 

        



´ongelijk span´   
   12 Leid te midden van de ongelovigen een 

goed leven, opdat zij die u nu voor 

misdadigers uitmaken, door uw goede 

daden tot inzicht komen en God eer 

bewijzen op de dag waarop Hij komt 

rechtspreken. 
 

 

 

                                                                      (1 Petr. 2: 9-13) 

 

 

 

 

 
                                                                         (Ezra 10: 1-5) 

 

 

 
 

 

        



´ongelijk span´   
   48 Ik knielde en boog mij neer voor de 

HEERE; ik loofde de HEERE, de God van 

mijn heer Abraham, Die mij op de goede 

weg geleid had. 

 

 

 
                                                                          (Gen. 24: 48) 

 

 

 

 

 
 

 

        



´ongelijk span´   
    

   57 Toen zeiden zij: Laten we het meisje 

roepen en haar mening vragen. 58 Zij 

riepen Rebekka en vroegen haar: Wil je 

met deze man meegaan? Zij antwoordde: 

Ik zal meegaan.  

 

  
                                                                    (Gen. 24: 57, 58) 

 

 

 

 
 

 

        



´ongelijk span´   
   16…Ik zal in hun midden wonen en onder 

hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en 

zij zullen Mijn volk zijn. 17 Ga daarom uit 

hun midden weg en zonder u af, zegt de 

Heere, en raak het onreine niet aan, en Ik 

zal u aannemen, 18 en Ik zal u tot een 

Vader zijn, en u zult Mij tot zonen en 

dochters zijn, zegt de Heere, de 

Almachtige.                             (2 Kor. 6: 18, 19) 

 

  
                                                                     

 

 

 

 
 

 

        



´ongelijk span´   
   1 Omdat wij dan deze beloften hebben, 

geliefden, laten wij onszelf reinigen van 

alle bezoedeling van vlees en geest, en de 

heiliging volbrengen in het vrezen van 

God. 

 

  

                                                             (2 Kor. 7: 1) 

 

  
                                                                     

 

 

 

 
 

 

        



´ongelijk span´   
   ´God wil niet dat sommigen verloren gaan, 

maar dat állen tot bekering komen´ 

  

 

 

 

 

                                                            (2 Petr. 3: 9) 

 

  
                                                                     

 

 

 

 
 

 

        



´ongelijk span´   
  ´Het strafblad dat tegen ons getuigde heeft 

Hij weggedaan´ 

 

 

 

   

  

                                                               (Kol. 2: 14) 

 

  
                                                                     

 

 

 

 
 

 

        



´ongelijk span´   
   5 Laat onder u de gezindheid heersen die 

Christus Jezus had. 6 Hij die de gestalte 

van God had, hield Zijn gelijkheid aan 

God niet vast, 7 maar deed er afstand van. 

Hij nam de gestalte aan van een slaaf en 

werd gelijk aan een mens. En als mens 

verschenen, 8 heeft Hij zich vernederd en 

werd gehoorzaam tot in de dood – de 

dood aan het kruis.                           (Fil. 2: 5 -12) 

 

 

 

   

  

                        

  
                                                                     

 

 

 

 
 

 

        



´ongelijk span´   
   9 Daarom heeft God Hem hoog verheven 

en Hem de naam geschonken die elke 

naam te boven gaat, 10 opdat in de naam 

van Jezus elke knie zich zal buigen, in de 

hemel, op de aarde en onder de aarde, 11 

en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus 

is Heer,’ tot eer van God, de Vader. 

   Amen                                                                   

                                                        (Fil. 2: 5 -12) 

 

 

 

   

  

                                                               (Kol. 2: 14) 

 

  
                                                                     

 

 

 

 
 

 

        



De maaltijd van de Heer 
   Sanne zingt opw. 737: ´Aan Uw tafel´ 
 

   U nodigt mij aan tafel,  

   om dicht bij U te zijn; 

   Te proeven van het Leven, 

   dat U deelt door brood en wijn. 

   U leidt mij in de stilte, 

   Ik volg U met ontzag;  

   een plaats van rust  

   waar ik U ontmoeten mag 

 

 

   

  

 

  
                                                                     

 

 

 

 
 

 

        



De maaltijd van de Heer 
   U ziet mijn hart en leven 

   de onrust die verwart; 

   mijn onbesproken vragen, 

   die er leven in mijn hart. 

   U kent al mijn gedachten,  

   verbergen kan niet meer; 

   in vertrouwen leg ik alles voor U neer 

 

   

  

 

  
                                                                     

 

 

 

 
 

 

        



De maaltijd van de Heer 
   De beker in Uw handen, 

   neem ik vol liefde aan, 

   uit handen die verwond zijn, 

   waarin de tekens staan. 

   Geen woorden meer van oordeel, 

   genade onverdiend, 

   die aan de tafel wordt geproefd 

   en wordt gezien. 

   

  

 

  
                                                                     

 

 

 

 
 

 

        



De maaltijd van de Heer 
   U deelt met mij de maaltijd, 

   reikt mij verzoening aan, 

   Uw liefde is nog groter 

   dan de schuld die is voldaan. 

   U toont mij uw genade, 

   die werkzaam is in mij; 

   door de kracht van uw genade ben ik vrij, 

   door de kracht van uw genade ben ik vrij!  

  

 

  
                                                                     

 

 

 

 
 

 

        


