Mom/Dad: These cards are mostly for
older children. If you don’t use them
Niemand mag op je neerkijken omdat
don’t worry you will have a second
je nog jong bent. Wees een voorbeeld
chance when you get custody of your
door wat je zegt en doet, door je liefde,
grandchildren.
geloof en zuiverheid.
The real issue is relationships. Do
1 Timotheüs 4:12
you want your children to have ONE
based on Godly Love or a series based
on “Lust”. The path is easy.
Laten wij daarom naar God gaan met een
Pornography is everywhere. Use the
oprecht hart en het vaste vertrouwen dat
cards. Install “Cyber Sitter” on your
Hij ons zal ontvangen. Want ons hart is
computer and talk with your children
met het bloed van Christus besprenkeld,
about the difference between Love and
Lust. If a child has learned what Love is waardoor wij een zuiver geweten hebben
gekregen; en ons lichaam is met schoon
all about it is difficult to lust.
water gewassen.
All verses taken from Het Boek and used with
Hebreeën 10:22
permission of The international Bible Society.
Ik bid dat u meer en meer van liefde zult
zodat niemand een kwaad woord van u
overvloeien, zodat u een diep geloof en
kan zeggen. Leef in deze ontwrichte,
inzicht in de dingen van God zult krijgen.
bedorven wereld als zuivere, onschuldige
Ik wil dat u scherp het verschil tussen
kinderen van God. Want in deze wereld
goed en kwaad zult zien. Dan zult u op de
bent u als sterren die het licht van God
dag van Jezus Christus zuiver zijn, zonder
uitstralen en
dat er iets op u aan te merken is.
Filippenzen 2:15
Filippenzen 1:9-10

Wie zuiver van hart is, ziet in alles het
goede en zuivere. Maar wie in zijn hart
slecht en onbetrouwbaar is, ziet in alles
het slechte; want alles wat hij ziet en
hoort, wordt door zijn verkeerde
gedachten en zijn opstandige hart
besmet.
Titus 1:15

verstandig en zuiver te zijn, hun tijd te
besteden aan de huishouding en goed en
behulpzaam voor hun eigen man te zijn,
opdat het woord van God niet in een
kwade reuk komt te staan.
Titus 2:5

Het doel van elke terechtwijzing is
liefde, die uit een zuiver hart komt, een
eerlijk geweten en een oprecht geloof.
1 Timotheüs 1:5

Als het goed is, moet u als pasgeboren
kinderen verlangen naar zuivere,
geestelijke melk, dat wil zeggen naar het
zuivere woord van het goede nieuws.
1 Petrus 2:2

Maar ik ben bang dat u, net als Eva door
de slang en diens sluwheid werd verleid,
zich laat afleiden van de eenvoud in
Christus.
2 Corinthiër 11:3

De christen die zuiver is en op wie God
onze Vader niets heeft aan te merken, zal
wezen en weduwen bijstaan in hun nood.
Hoe slecht en vuil de wereld ook is, hij
zal zuiver blijven.
Jakobus 1:27

Gelukkig zijn de mensen die eerlijk en
oprecht zijn, want zij zullen God zien.
Mattheüs 5:8

Laten wij daarom naar God gaan met een
oprecht hart en het vaste vertrouwen dat
Hij ons zal ontvangen. Want ons hart is
met het bloed van Christus besprenkeld,
waardoor wij een zuiver geweten hebben
gekregen; en ons lichaam is met schoon
water gewassen.
Hebrews 10:22

Daarbij moet u niet te veel aandacht aan
uw uiterlijk besteden. Het gaat niet om
een mooi kapsel, dure sieraden of
schitterende kleren. Het gaat om uw
innerlijke instelling. Een sieraad dat voor
God grote en blijvende waarde heeft, is
een vriendelijk en evenwichtig karakter.
1 Petrus 3:3-4

Broeders, richt daarom uw gedachten op
alles wat waar, eervol, rechtvaardig,
zuiver en mooi is en wat goed bekend
staat, kortom alles wat deugdzaam en
loffelijk is.
Filippenzen 4:8

Wat wij over onszelf zeggen, hebben wij
waargemaakt door ons zuivere leven, ons
begrip van het goede nieuws en ons
geduld. We zijn vriendelijk, vol oprechte
liefde en vol van de Heilige Geest
geweest.
2 Corinthiër 6:6

Een jongen geeft zich, in zijn
kinderlijkheid, gemakkelijk bloot en toont
zo wat hij in zich heeft; of zijn daden
oprecht en eerlijk zullen zijn.
Spreuken 20:11

Hoe kan een jonge man zuiver leven?
Als hij zich laat leiden door Uw woord.
Psalmen 119:9

Het bevel van de HERE is een vreugde
voor ons hart. Het gebod van de HERE is
zuiver en geeft ons een duidelijk inzicht.
Psalmen 19:9

De HERE verafschuwt de gedachten van
een boosdoener, maar goede voornemens
doen Hem goed.
Spreuken 15:26

Ieder die dit gelooft, leidt een rein leven
omdat Christus rein is.
1 John 3:3

Wilt U mij weer blijdschap en echte
vreugde geven? Mijn lichaam en mijn
ziel zijn terneergeslagen, maar U kunt
mij weer oprichten en U laten prijzen.
Psalmen 51:10

Het bevel van de HERE is een vreugde
voor ons hart. Het gebod van de HERE is
zuiver en geeft ons een duidelijk inzicht.
Psalmen 19:9

