Mom/Dad: For most of us joy is a
matter of who we are with. The pupils of
U zult mij het leven teruggeven. Door
our eyes actually dialate when we see
dicht bij mij te zijn, zult U mij vreugde
someone we like. Not seeing someone
geven.'
we love is sure to take our joy.
Handelingen 2:28
Not many children will believe that the
way to get back their joy is to spend time
with Jesus, they just don’t know how.
One way to help them is to have
them memorize one of these verses last
Maar de Heilige Geest brengt ons tot
thing at night. They are a bridge that
betere dingen: Liefde, blijdschap, vrede,
allows God to move closer to your
geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw,
child when he can’t move closer to
tederheid en zelfbeheersing.
God.
Galaten 5:22
All verses taken from Het Boek and used with
permission of The international Bible Society.

Alle aanwezigen barstten in tranen uit bij
het horen van de geboden uit de wet. Maar
Ezra (de priester en geestelijk leider) en ik
als gouverneur en de Levieten die de uitleg
gaven, zeiden tegen hen: "Huil niet op een
dag als vandaag! Want vandaag is het een
heilige dag voor de HERE, uw God. Het is
een feestdag, waarbij een feestmaal hoort!
Nehemia 8:10

Let erop dat niemand kwaad met kwaad
vergeldt, maar wees altijd goed voor
elkaar en voor anderen. Wees ook altijd
blij. Bid onophoudelijk.
1 Thessalonicenzen 5:15-17

In het Koninkrijk van God gaat het niet
om eten en drinken. Het gaat om de
rechtvaardigheid, de vrede en de
blijdschap van de Heilige Geest.
Romeinen 14:17

Ook al hebt u Hem nog nooit gezien,
toch houdt u van Hem. U vertrouwt op
Hem, hoewel u zich geen voorstelling
van Hem kunt maken. En u hebt een
bijna hemelse blijdschap,
1 Petrus 1:8

Zo zal er een tijd komen dat al Gods
vrijgekochten weer thuis zullen komen.
Zij zullen zingend naar Jeruzalem
trekken, vervuld van blijdschap en
eeuwigdurende vreugde; zorgen en rouw
zullen tot het verleden behoren.
Jesaja 51:11

Luister! Vanuit de huizen van de
gelovigen klinken overwinningsliederen
en lofzangen. De rechterhand van de
HERE is sterk en doet grote dingen.
Psalmen 118:15

Ook vragen wij Hem u te sterken met
Zijn geweldige, hemelse kracht, opdat u
alles blij kunt verdragen; en wij danken
Hem dat Hij u in staat stelt om te delen
in de heerlijke erfenis, die toebehoort aan
Zijn volk dat in het licht leeft.
Colossenzen 1:11-12

U hebt nu wel verdriet omdat Ik wegga,
maar Ik zal u terugzien. Dan zult u grote
blijdschap ervaren en die kan niemand u
meer afnemen.
Johannes 16:22

O God, spreek het 'schuldig' over hen uit!
Vang hen met hun eigen valstrikken;
verdrijf hen om de overvloed van hun
overtredingen, want zij komen in opstand
tegen U.
Psalmen 5:11

Deze dag heeft de HERE gemaakt; het is
goed dat wij deze dag jubelen en grote
blijdschap ervaren.
Psalmen 118:24

Hij zal u en vele andere mensen heel erg
blij maken.

Als ik voor u bid, is mijn hart vol vreugde
over de geweldige medewerking die u
hebt gegeven aan het bekendmaken van
het goede nieuws, vanaf de dag dat u het
voor het eerst hoorde tot nu toe.
Filippenzen 1:4

Het is mijn verlangen dat God, Die ons
hoop geeft, u door uw geloof vol zal
maken van blijdschap en vrede. Dan zal
uw hoop steeds sterker worden door de
kracht van de Heilige Geest.
Romeinen 15:13

Zorg ervoor dat Ik van u kan blijven
houden, door te doen wat Ik zeg. Want de
Vader is van Mij blijven houden, doordat
Ik heb gedaan wat Hij zei. Leef vanuit
Zijn liefde. Ik heb dit gezegd met de
bedoeling dat mijn blijdschap in u zal
zijn. U zult grote blijdschap ervaren.
Johannes 15:10-11

Wees blij, want God gaat iets geweldigs
voor u doen. Geef niet op als u het erg
moeilijk krijgt en houd nooit op met
bidden.
Romeinen 12:12

Na afloop nam hij Paulus en Silas mee
naar zijn huis en dekte de tafel voor hen.
Hij en zijn gezin waren heel erg blij dat ze
nu in God geloofden!
Handelingen 16:34

Maar toch heeft Hij Zich nooit onbetuigd
gelaten. Altijd waren er bewijzen van Zijn
goedheid: Regen en goede oogsten, zodat
wij naar hartelust konden eten en
genieten."
Handelingen 14:17

Maar de blijdschap van de christenen in
de stad werd er niet minder door,
integendeel. De Heilige Geest vervulde
hun hele wezen.
Handelingen 13:52

Ik heb ervan genoten enkele van uw
kinderen te ontmoeten, die zich door de
waarheid laten leiden, zoals de Vader ons
heeft opgedragen.
2 Johannes 1:4

tcch zal ik mij verheugen in de
Here en juigen over God Die mij
redt!
Habakuk 3:18

Lukas 1:14

