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Want uit zijn volheid 

hebben wij allen 

ontvangen, en wel 

genade op genade. 

Want de wet is door 

Mozes gegeven; de 

genade en de 

waarheid is door 

Jezus Christus 

geworden.

(Johannes 1:16-17 TEL)
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1. Water

Jezus antwoordde en zei 

tot haar: Ieder die van dit 

water drinkt, zal weer 

dorst hebben; maar ieder 

die drinkt van het water 

dat Ik hem zal geven, zal 

in eeuwigheid geen dorst 

hebben; maar het water 

dat Ik hem zal geven, zal 

in hem worden een bron 

van water dat springt tot 

in het eeuwige leven.

(Johannes 4:13-14 TEL)
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2. Brood

Ik ben het levende 

brood dat uit de hemel 

is neergedaald; als 

iemand van dit brood 

eet, zal hij leven tot in 

eeuwigheid. En het 

brood dat Ik zal geven, 

is mijn vlees dat Ik zal 

geven voor het leven 

van de wereld. 

(Johannes 6:51 TEL)
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3. Leven

Mijn schapen horen mijn stem en Ik ken ze en zij 

volgen Mij. En Ik geef hun eeuwig leven, en zij 

zullen geenszins verloren gaan in eeuwigheid en 

niemand zal ze rukken uit mijn hand.

(Johannes 10:27-28 TEL)
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4. Voorbeeld

Als dan Ik, de Heer en de Meester, uw 

voeten heb gewassen, dan behoort ook u 

elkaars voeten te wassen; want Ik heb u 

een voorbeeld gegeven, opdat ook u doet 

zoals Ik u heb gedaan 

(Johannes 13:14-15 TEL)
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5. Gebod

Een nieuw gebod geef Ik 

u: dat u elkaar liefhebt; 

zoals Ik u heb liefgehad, 

dat ook u elkaar liefhebt.

Hieraan zullen allen 

weten dat u mijn 

discipelen bent, als u 

liefde onder elkaar hebt.

(Johannes 13:34-35 TEL)
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6. Vrede

Vrede laat Ik u, mijn vrede geef 

Ik u; niet zoals de wereld geeft, 

geef Ik u. Laat uw hart niet 

ontroerd en niet bang worden.

(Johannes 14:27 TEL)
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7. De Bijbel

Maar nu kom Ik tot U en spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap volkomen 

hebben in zichzelf. Ik heb hun uw woord gegeven. 

(Johannes 17:13-14 TEL)
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8. Heerlijkheid

En de heerlijkheid die U 

Mij hebt gegeven, heb Ik 

hun gegeven, opdat zij 

een zijn zoals Wij een zijn. 

Ik in hen en U in Mij; opdat 

zij volmaakt zijn tot een, 

opdat de wereld erkent dat 

U Mij hebt gezonden en 

hen hebt liefgehad zoals U 

Mij hebt liefgehad.

(Johannes 17:22-23 TEL)
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