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Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap 
met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Als 
wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet 
in ons. 

Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te 
vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 

Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot leugenaar en is Zijn 
woord niet in ons.

But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another, 
and the blood of Jesus, his Son, purifies us from all sin. If we claim to be without sin, 
we deceive ourselves and the truth is not in us. 
If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us 
from all unrighteousness. 
If we claim we have not sinned, we make him out to be a liar and his word is not in 
us.

1 Johannes 1: 7-10

1 John 1: 7-10



En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft 
tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan 
ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft 
bij u en zal in u zijn.

And I will ask the Father, and he will give you another advocate to help you and be 
with you forever—the Spirit of truth. The world cannot accept him, because it 
neither sees him nor knows him. But you know him, for he lives with you and will be  
in you.

Johannes 14: 16-17

John 14: 16-17



Deze dingen heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik bij u verblijf. Maar de Trooster, 
de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles 
onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.

All this I have spoken while still with you. But the Advocate, the Holy Spirit, whom 
the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of 
everything I have said to you. 

Johannes 14: 25-26

John 14: 25-26



Leer mij, HEERE, Uw weg, ik zal in Uw waarheid wandelen, maak mijn hart één om 
Uw Naam te vrezen. HSV

Wijs mij uw weg, HEER, laat mij wandelen op het pad van uw waarheid, vervul mijn 
hart met ontzag voor uw naam. NBV

Heer, leer mij hoe ik moet leven. Help mij om trouw te zijn aan u, geef mij eerbied 
voor u. BGT

Teach me your way, LORD, that I may rely on your faithfulness; give me an undivided 
heart, that I may fear your name. NIV
Teach me your way, O LORD, that I may walk in your truth; unite my heart to fear 
your name. ESV
Teach me your ways, O LORD, that I may live according to your truth! Grant me 
purity of heart, so that I may honor you. NLT

Psalm 86: 11

Psalms 86: 11





Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, 
zal de Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe 
zenden. En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van 
gerechtigheid en van oordeel: 

van zonde, omdat zij niet in Mij geloven; 

van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Vader en u Mij niet meer zult zien;

en van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is.

But very truly I tell you, it is for your good that I am going away. Unless I go away, the 
Advocate will not come to you; but if I go, I will send him to you. When he comes, he 
will prove the world to be in the wrong about sin and righteousness and judgment: 
about sin, because people do not believe in me; 
about righteousness, because I am going to the Father, where you can see me no 
longer; 
and about judgment, because the prince of this world now stands condemned.

Johannes 16: 7-11

John 16: 7-11



Leer mij, HEERE, Uw weg, ik zal in Uw waarheid wandelen, maak mijn hart één om 
Uw Naam te vrezen. HSV

Wijs mij uw weg, HEER, laat mij wandelen op het pad van uw waarheid, vervul mijn 
hart met ontzag voor uw naam. NBV

Heer, leer mij hoe ik moet leven. Help mij om trouw te zijn aan u, geef mij eerbied 
voor u. BGT

Teach me your way, LORD, that I may rely on your faithfulness; give me an undivided 
heart, that I may fear your name. NIV
Teach me your way, O LORD, that I may walk in your truth; unite my heart to fear 
your name. ESV
Teach me your ways, O LORD, that I may live according to your truth! Grant me 
purity of heart, so that I may honor you. NLT

Psalm 86: 11

Psalms 86: 11



Ik, de HEERE, doorgrond het hart, beproef de nieren, en dat om ieder te geven 
overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden. 

“I the Lord search the heart and examine the mind, to reward each person according 
to their conduct, according to what their deeds deserve.”

Jeremia 17: 10

Jeremiah 17: 10


