
Heb je even voor MEI?
Echt contact maakt me blij.







Bewaak je hart beter dan alle andere dingen. 

Want in je hart is de bron van het leven.

(Spr. 4:23)















Houd jezelf toch niet voor de gek! Mensen die met 

allerlei mannen of vrouwen naar bed gaan, of afgoden 

aanbidden, of niet trouw zijn aan hun eigen man of 

vrouw, of mannen die met mannen en vrouwen die met 

vrouwen seks hebben, of mensen die stelen, hebzuchtig 

zijn, te veel drinken, leugens over anderen rondvertellen 

of anderen bedriegen, zullen Gods Koninkrijk niet 

binnengaan.



Sommigen van jullie zijn zo geweest. Maar jullie 

hebben je laten schoonwassen. Jullie horen nu bij 

God. Want jullie zijn vrijgesproken van schuld dankzij 

de Heer Jezus Christus en de Geest van onze God.

(1 Kor. 6:10-11)



“En de HERE sprak tot Mozes 

van aangezicht tot aangezicht, 

zoals iemand spreekt met zijn vriend…”

(Ex. 33:11)



Toen vroeg Mozes: 

"Mag ik U alstublieft in uw volle hemelse macht 

en majesteit zien?“ 
(Ex. 33:18)



“Vrouwen, dien bescheiden en liefdevol jullie man, 

zoals jullie de Heer dienen. Want de man is het hoofd 

van zijn vrouw, net zoals Christus het Hoofd is van zijn 

gemeente. Hij zorgt voor zijn Lichaam. Net zoals de 

gemeente in alles Christus dient, moet ook de vrouw 

haar man in alles dienen.” (Ef 5:22-24)



“Mannen, houd op dezelfde manier van je vrouw 

als dat Christus van zijn gemeente houdt. Hij heeft 

Zichzelf voor de gemeente opgeofferd!” (Ef. 5: 25)



“Kinderen, wees in de Heer gehoorzaam aan jullie 

ouders, want dat is zoals het hoort. Heb respect voor je 

vader en moeder en zorg voor hen. Want dat is de eerste 

leefregel van de Tien Leefregels waar God een belofte bij 

heeft gegeven. Die belofte is: "Als jullie dat doen, zal het 

goed met jullie gaan en zullen jullie lang leven op aarde." 

Vaders, maak jullie kinderen niet boos en irriteer ze niet. 

Voed hen op Gods manier op en vertel hun over Hem.”

(Ef. 6:1-4)



“Het is goed voor een echtpaar om regelmatig met 

elkaar naar bed te gaan. Als de man graag wil, 

moet zijn vrouw geen nee zeggen. En als de 

vrouw graag wil, moet de man geen nee zeggen.”

(1 Kor. 7:3-4)



“Als één lid verdriet heeft, leven alle anderen met 

hem mee. Als één lid wordt geprezen, genieten 

alle anderen daarvan mee.  Jullie zijn dus samen 

het Lichaam van Christus. En ieder van jullie is 

een lichaamsdeel van dat Lichaam.”

(1 Kor. 12:26-27)


