
Wie verkondigde Paulus? 


1. Handelingen (8 x) 

Handelingen 9:20

En hij (Paulus) predikte terstond Christus in de synagogen, dat Hij de Zoon van God is.

Handelingen 16:18

En dit deed zij vele dagen lang. Maar Paulus, daarover ontevreden zijnde, keerde zich om, en zeide 

tot den geest: Ik gebied u in den Naam van Jezus Christus, dat gij van haar uitgaat. En hij ging uit 

ter zelfder ure.

Handelingen 16:31

En zij zeiden: Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis.

Handelingen 17:3

Dezelve openende, en voor ogen stellende, dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden, en 

dat deze Jezus is de Christus, Dien ik, zeide hij, ulieden verkondige.

Handelingen 18:5

En als Silas en Timotheüs van Macedonië afgekomen waren, werd Paulus door den Geest 

gedrongen, betuigende den Joden, dat Jezus is de Christus.

Handelingen 18:28

Want hij overtuigde de Joden met groten ernst in het openbaar, bewijzende door de Schriften, dat 

Jezus de Christus was.

Handelingen 20:21

Betuigende, beiden Joden en Grieken, de bekering tot God en (= namelijk) het geloof in onzen 

Heere Jezus Christus.

Handelingen 28:31

Predikende het Koninkrijk Gods, en lerende van den Heere Jezus Christus met alle 

vrijmoedigheid, onverhinderd.

2. Romeinen (28 x)

Romeinen 1:1

Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het 

Evangelie van God,

Romeinen 1:7

Allen, die te Rome zijt, geliefden Gods, en geroepen heiligen, genade zij u, en vrede van God, 

onzen Vader, en (= namelijk) den Heere Jezus Christus.

Romeinen 3 : 21-24 

21 Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende 

getuigenis van de wet en de profeten: 

22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over 

allen, die geloven; want er is geen onderscheid. 

23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; 
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24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus 

is;

Romeinen 5:1

Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus 

Christus;

Romeinen 5:11

En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in God, door onzen Heere Jezus Christus, door 

Welken wij nu de verzoening gekregen hebben.

Romeinen 5:17

Want indien door de misdaad van een de dood geheerst heeft door dien enen, veel meer zullen 

degenen, die den overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven 

heersen door dien Enen, namelijk Jezus Christus.

Romeinen 5:21

Opdat, gelijk de zonde geheerst heeft tot den dood, alzo ook de genade zou heersen door 

rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onzen Heere.

Romeinen 6:3

Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn?

Romeinen 6:11

Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in 

Christus Jezus, onzen Heere.

Romeinen 6:23

Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door 

Jezus Christus, onzen Heere.

Romeinen 7:25

Ik dank God, door Jezus Christus, onzen Heere.

Romeinen 8:1

Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees 

wandelen, maar naar den Geest.

Romeinen 8 : 2 

Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der 

zonde en des doods.

Romeinen 8:39

Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, 

welke is in Christus Jezus, onzen Heere.

Romeinen 9:1

Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet (mijn geweten mij mede getuigenis gevende door den 

Heiligen Geest),

Romeinen 13:14

Maar doet aan den Heere Jezus Christus, en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden.
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Romeinen 15:6

Opdat gij eendrachtelijk, met een mond, moogt verheerlijken den God en Vader van onzen Heere 

Jezus Christus.

Romeinen 15:16

Opdat ik een dienaar van Jezus Christus zij onder de heidenen, het Evangelie van God 

bedienende, opdat de offerande der heidenen aangenaam worde, geheiligd door den Heiligen 

Geest.

Romeinen 15 : 17 

Zo heb ik dan roem in Christus Jezus in die dingen, die God aangaan.

Romeinen 16:3

Groet Priscilla en Aquila, mijn medewerkers in Christus Jezus;

Romeinen 16:18

Want dezulken dienen onzen Heere Jezus Christus niet, maar hun buik; en verleiden door 

schoonspreken en prijzen de harten der eenvoudigen.

Romeinen 16:20

En de God des vredes zal den satan haast onder uw voeten verpletteren. De genade van onzen 

Heere Jezus Christus zij met ulieden. Amen.

Romeinen 16:24

De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.

Romeinen 16:25

Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, 

naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest;

Romeinen 16:27

Den zelven alleen wijzen God zij door Jezus Christus de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

3. 1 Korinthe (21 x)

1 Korinthiërs 1:1

Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus, door den wil van God, en Sosthenes, de 

broeder,

1 Korinthiërs 1:2

Aan de Gemeente Gods, die te Korinthe is, den geheiligden in Christus Jezus, den geroepenen 

heiligen, met allen, die den Naam van onzen Heere Jezus Christus aanroepen in alle plaats, 

beide hun en onzen Heere;

1 Korinthiërs 1:3

Genade zij u en vrede van God onzen Vader, en (= namelijk) den Heere Jezus Christus.

1 Korinthiërs 1:4

Ik dank mijn God allen tijd over u, vanwege de genade Gods, die u gegeven is in Christus Jezus;

1 Korinthiërs 1:7

Alzo dat het u aan gene gave ontbreekt, verwachtende de openbaring van onzen Heere Jezus 

Christus.
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1 Korinthiërs 1:8

Welke God u ook zal bevestigen tot het einde toe, om onstraffelijk te zijn in den dag van onzen 

Heere Jezus Christus.

1 Korinthiërs 1:9

God is getrouw, door Welken gij geroepen zijt tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus 

Christus, onzen Heere.

1 Korinthiërs 1:10

Maar ik bid u, broeders, door den Naam van onzen Heere Jezus Christus, dat gij allen hetzelfde 

spreekt, en dat onder u geen scheuringen zijn, maar dat gij samengevoegd zijt in eenzelfden zin, en 

in een zelfde gevoelen.

1 Korinthiërs 1:30

Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en 

rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing;

1 Korinthiërs 2:2

Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd.

1 Korinthiërs 3:11

Want niemand kan een ander fondament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus.

1 Korinthiërs 4:15

Want al hadt gij tien duizend leermeesters in Christus, zo hebt gij toch niet vele vaders; want in 

Christus Jezus heb ik u door het Evangelie geteeld.

1 Korinthiërs 5:4

In den Naam van onzen Heere Jezus Christus, als gijlieden en mijn geest samen vergaderd zullen 

zijn, met de kracht van onzen Heere Jezus Christus,

1 Korinthiërs 8:6

Nochtans hebben wij maar een God, den Vader, uit Welken alle dingen zijn, en wij tot Hem; en 

(= namelijk) maar een Heere, Jezus Christus, door Welken alle dingen zijn, en wij door Hem.

1 Korinthiërs 9:1

Ben ik niet een apostel? Ben ik niet vrij? Heb ik niet Jezus Christus, onzen Heere, gezien? Zijt 

gijlieden niet mijn werk in den Heere?

1 Korinthiërs 11:1

Weest mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus.

1 Korinthiërs 15:31

Ik sterf alle dagen, hetwelk ik betuig bij onzen roem, dien ik heb in Christus Jezus, onzen Heere.

1 Korinthiërs 15:57

Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onzen Heere Jezus Christus.

1 Korinthiërs 16:22

Indien iemand den Heere Jezus Christus niet liefheeft, die zij een vervloeking; Maran-atha!

1 Korinthiërs 16:23

De genade van den Heere Jezus Christus zij met u.
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1 Korinthiërs 16:24

Mijn liefde zij met u allen in Christus Jezus. Amen.

4. 2 Korinthe (11 x)

2 Korinthiërs 1:1

Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, en Timotheüs, de broeder, aan de 

Gemeente Gods, die te Korinthe is, met al de heiligen, die in geheel Achaje zijn:

2 Korinthiërs 1:2

Genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus.

2 Korinthiërs 1:3

Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden, en 

de God aller vertroosting;

2 Korinthiërs 1:19

Want de Zoon van God, Jezus Christus, Die onder u door ons is gepredikt, namelijk door mij, 

en Silvanus, en Timotheüs, was niet ja en neen, maar is geweest ja in Hem.

2 Korinthiërs 4:5

Want wij prediken niet onszelven, maar Christus Jezus, den Heere; en onszelven, dat wij uw 

dienaars zijn om Jezus' wil.

2 Korinthiërs 4:6

Want God, Die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene, Die in onze 

harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het 

aangezicht van Jezus Christus.

2 Korinthiërs 5:18

En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelven verzoend heeft door Jezus Christus, en 

ons de bediening der verzoening gegeven heeft.

2 Korinthiërs 8:9

Want gij weet de genade van onzen Heere Jezus Christus, dat Hij om uwentwil is arm geworden, 

daar Hij rijk was, opdat gij door Zijn armoede zoudt rijk worden.

2 Korinthiërs 11:31

De God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die geprezen is in der eeuwigheid, weet, dat 

ik niet lieg.

2 Korinthiërs 13:5

Onderzoekt uzelven, of gij in het geloof zijt, beproeft uzelven. Of kent gij uzelven niet, dat Jezus 

Christus in u is? tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt.

2 Korinthiërs 13:13

De genade van den Heere Jezus Christus, en (= namelijk) de liefde van God, en (= namelijk) de 

gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.

5. Galaten (12 x)

Galaten 1:1

Paulus, een apostel, geroepen niet van mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus, 

en (= namelijk) God den Vader, Die Hem uit de doden opgewekt heeft,
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Galaten 1:3

Genade zij u en vrede van God den Vader, en onzen Heere Jezus Christus;

Galaten 1:12 

Want ik heb ook hetzelve niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar door de 

openbaring van Jezus Christus.

Galaten 2:16 

Doch wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het 

geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden 

gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus, en niet uit de werken der wet; daarom dat 

uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden.

Galaten 3:14 

Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus, en opdat wij de 

belofte des Geestes verkrijgen zouden door het geloof.

Galaten 3:22 

Maar de Schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus 

Christus aan de gelovigen zou gegeven worden.

Galaten 3:26 

Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus.

Galaten 3:28 

Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; 

want gij allen zijt een in Christus Jezus.

Galaten 4:14 

En mijn verzoeking, die in mijn vlees geschiedde, hebt gij niet veracht noch verfoeid; maar gij 

naamt mij aan als een engel Gods, ja, als Christus Jezus.

Galaten 6:14 

Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus 

Christus; door Welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld.

Galaten 6:15 

Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht, noch voorhuid, maar een nieuw 

schepsel.

Galaten 6:18 

De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met uw geest, broeders! Amen.

6. Efeze (17 x)

Efeziërs 1:1 

Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, aan de heiligen, die te Efeze zijn, 

en gelovigen in Christus Jezus:

Efeziërs 1:2 

Genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en (= namelijk) den Heere Jezus Christus.
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Efeziërs 1:3 

Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle 

geestelijke zegening in den hemel in Christus.

Efeziërs 1:17 

Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den Geest 

der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis;

Efeziërs 2:6 

En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;

Efeziërs 2:7 

Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade, door 

de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.

Efeziërs 2:10 

Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God 

voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen.

Efeziërs 2:13 

Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van 

Christus.

Efeziërs 2:20 

Gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste 

Hoeksteen;

Efeziërs 3:1 

Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt.

Efeziërs 3:9 

En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die 

van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus 

Christus;

Efeziërs 3:11 

Naar het eeuwig voornemen, dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onzen Heere;

Efeziërs 3:14 

Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot den Vader van onzen Heere Jezus Christus,

Efeziërs 3:21 

Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle 

eeuwigheid. Amen.

Efeziërs 5:20 

Dankende te allen tijd over alle dingen God en (= namelijk) den Vader, in den Naam van onzen 

Heere Jezus Christus;

Efeziërs 6:23 

Vrede zij den broederen, en liefde met geloof, van God den Vader, en den Heere Jezus Christus.
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Efeziërs 6:24 

De genade zij met al degenen, die onzen Heere Jezus Christus liefhebben in onverderfelijkheid. 

Amen.

7. Filippenzen (18 x)

Filippensen 1:1 

Paulus en Timotheüs, dienstknechten van Jezus Christus, al den heiligen in Christus Jezus, die te 

Filippi zijn, met de opzieners en diakenen:

Filippensen 1:2 

Genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en (= namelijk) den Heere Jezus Christus.

Filippensen 1:6 

Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op 

den dag van Jezus Christus;

Filippensen 1:8 

Want God is mijn Getuige, hoezeer ik begerig ben naar u allen, met innerlijke bewegingen van 

Jezus Christus.

Filippensen 1:11 

Vervuld met vruchten der gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs 

van God.

Filippensen 1:19 

Want ik weet, dat dit mij ter zaligheid gedijen zal, door uw gebed en toebrenging des Geestes 

van Jezus Christus.

Filippensen 1:26 

Opdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij, door mijn tegenwoordigheid wederom 

bij u.

Filippensen 2:11 

En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders.

Filippensen 2:21 

Want zij zoeken allen het hunne, niet hetgeen van Christus Jezus is.

Filippensen 3:3 

Want wij zijn de besnijding, wij, die God in den Geest dienen, en (= namelijk) in Christus Jezus 

roemen, en niet in het vlees betrouwen.

Filippensen 3:8 

Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van 

Christus Jezus, mijn Heere; om Wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek 

te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen.

Filippensen 3:12 

Niet dat ik het alrede gekregen heb, of alrede volmaakt ben; maar ik jaag er naar, of ik het ook 

grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben.
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Filippensen 3:14 

Maar een ding doe ik, vergetende, hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik 

naar het wit, tot den prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus.

Filippensen 3:20 

Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den 

Heere Jezus Christus;

Filippensen 4:7 

En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in 

Christus Jezus.

Filippensen 4:19 

Doch mijn God zal naar Zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft, in heerlijkheid, door Christus 

Jezus.

Filippensen 4:21 

Groet alle heiligen in Christus Jezus; U groeten de broeders, die met mij zijn.

Filippensen 4:23 

De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.

8. Kolossenzen (5 x)

Kolossensen 1:1 

Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, en Timotheüs, de broeder,

Kolossensen 1:2 

Den heiligen en gelovigen broederen in Christus, die te Kolosse zijn; genade zij u en vrede van 

God, onzen Vader, en (= namelijk) den Heere Jezus Christus.

Kolossensen 1:3 

Wij danken den God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, altijd voor u biddende;

Kolossensen 1:4 

Alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben, en van de liefde, die gij hebt tot alle 

heiligen.

Kolossensen 1:28 

Denwelken wij verkondigen, vermanende een iegelijk mens, en lerende een iegelijk mens in alle 

wijsheid, opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus;

Kolossensen 2:6 

Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt aangenomen, wandelt alzo in Hem;

9. 1 Thessalonicenzen (10 x)

1 Thessalonicensen 1:1 

Paulus, en Silvanus, en Timotheüs, aan de Gemeente der Thessalonicensen, welke is in God den 

Vader, en (= namelijk) den Heere Jezus Christus: genade zij u en vrede van God, onzen Vader, 

en (= namelijk) den Heere Jezus Christus.

1 Thessalonicensen 1:3 

Zonder ophouden gedenkende het werk uws geloofs, en den arbeid der liefde, en de 
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verdraagzaamheid der hoop op onzen Heere Jezus Christus, voor onzen God en (= namelijk) 

Vader;

1 Thessalonicensen 2:14 

Want gij, broeders, zijt navolgers geworden der Gemeenten Gods, die in Judea zijn, in Christus 

Jezus; dewijl ook gij hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers, gelijk als zij van de Joden;

1 Thessalonicensen 2:19 

Want welke is onze hoop, of blijdschap, of kroon des roems? Zijt gij die ook niet voor onzen Heere 

Jezus Christus in Zijn toekomst?

1 Thessalonicensen 3:11 

Doch onze God en (= namelijk) Vader Zelf, en (= namelijk) onze Heere Jezus Christus richte 

onzen weg tot u.

1 Thessalonicensen 3:13 

Opdat Hij uw harten versterke, om onberispelijk te zijn in heiligmaking, voor onzen God en (= 

namelijk) Vader, in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus met al Zijn heiligen.

1 Thessalonicensen 5:9 

Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, door onzen Heere 

Jezus Christus.

1 Thessalonicensen 5:18

Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.

1 Thessalonicensen 5:23 

En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam 

worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus.

1 Thessalonicensen 5:28 

De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met ulieden. Amen.

10. 2 Thessalonicenzen (10 x)

2 Thessalonicensen 1:1 

Paulus, en Silvanus, en Timotheüs, aan de Gemeente der Thessalonicensen, welke is in God, onzen 

Vader, en den Heere Jezus Christus:

2 Thessalonicensen 1:2 

Genade zij u, en vrede, van God, onzen Vader, en (= namelijk) den Heere Jezus Christus.

2 Thessalonicensen 1:8 

Met vlammend vuur wraak doende over degenen, die God niet kennen, en over degenen, die het 

Evangelie van onzen Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn.

2 Thessalonicensen 1:12 

Opdat de Naam van onzen Heere Jezus Christus verheerlijkt worde in u, en gij in Hem, naar de 

genade van onzen God en (= namelijk) den Heere Jezus Christus.

2 Thessalonicensen 2:1 

En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onzen Heere Jezus Christus, en onze 

toevergadering tot Hem,
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2 Thessalonicensen 2:14 

Waartoe Hij u geroepen heeft door ons Evangelie, tot verkrijging der heerlijkheid van onzen 

Heere Jezus Christus.

2 Thessalonicensen 2:16 

En onze Heere Jezus Christus Zelf, en (= namelijk) onze God en Vader, Die ons heeft liefgehad, 

en (= namelijk) gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop in genade,

2 Thessalonicensen 3:6 

En wij bevelen u, broeders, in den Naam van onzen Heere Jezus Christus, dat gij u onttrekt van 

een iegelijk broeder, die ongeregeld wandelt, en niet naar de inzetting, die hij van ons ontvangen 

heeft.

2 Thessalonicensen 3:12 

Doch de zodanigen bevelen en vermanen wij door onzen Heere Jezus Christus, dat zij met stilheid 

werkende, hun eigen brood eten.

2 Thessalonicensen 3:18 

De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.

11. 1 Timótheüs (13 x)

1 Timotheüs 1:1 

Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God, onzen Zaligmaker, en (= 

namelijk) den Heere Jezus Christus, Die onze Hope is,

1 Timotheüs 1:2 

Aan Timotheüs, mijn oprechten zoon in het geloof; genade, barmhartigheid, vrede zij u van God, 

onzen Vader, en (= namelijk) Christus Jezus, onzen Heere.

1 Timotheüs 1:12 

En ik dank Hem, Die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus, onzen Heere, dat Hij mij 

getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende;

1 Timotheüs 1:14 

Doch de genade onzes Heeren is zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde, die er is in 

Christus Jezus.

1 Timotheüs 1:15 

Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen 

is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben.

1 Timotheüs 1:16 

Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste 

ben, al Zijn lankmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen, die in Hem geloven zullen 

ten eeuwigen leven.

1 Timotheüs 2:5 

Want er is een God, er is ook een Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus;

1 Timotheüs 3:13 

Want die wel gediend hebben, verkrijgen zichzelven een goeden opgang, en vele vrijmoedigheid in 

het geloof, hetwelk is in Christus Jezus.
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1 Timotheüs 4:6 

Als gij deze dingen den broederen voorstelt, zo zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn, 

opgevoed in de woorden des geloofs en der goede leer, welke gij achtervolgd hebt.

1 Timotheüs 5:21 

Ik betuig voor God, en (= namelijk) den Heere Jezus Christus, en de uitverkoren engelen, dat gij 

deze dingen onderhoudt, zonder vooroordeel, niets doende naar toegenegenheid.

1 Timotheüs 6:3 

Indien iemand een andere leer leert, en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onzen 

Heere Jezus Christus, en met de leer, die naar de godzaligheid is,

1 Timotheüs 6:13 

Ik beveel u voor God, Die alle ding levend maakt, en (= namelijk) voor Christus Jezus, Die 

onder Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft,

1 Timotheüs 6:14 

Dat gij dit gebod houdt, onbevlekt en onberispelijk, tot op de verschijning van onzen Heere Jezus 

Christus;

12. 2 Timótheüs (13 x)

2 Timotheüs 1:1 

Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, naar de belofte des levens, dat in 

Christus Jezus is,

2 Timotheüs 1:2 

Aan Timotheüs, mijn geliefden zoon: genade, barmhartigheid, vrede zij u van God den Vader, en 

(= namelijk) Christus Jezus, onzen Heere.

2 Timotheüs 1:9 

Die ons heeft zalig gemaakt, en geroepen met een heilige roeping; niet naar onze werken, maar 

naar Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus, voor de tijden der 

eeuwen;

2 Timotheüs 1:10 

Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onzen Zaligmaker Jezus Christus, Die den 

dood heeft te niet gedaan, en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het 

Evangelie;

2 Timotheüs 1:13 

Houd het voorbeeld der gezonde woorden, die gij van mij gehoord hebt, in geloof en liefde, die 

in Christus Jezus is.

2 Timotheüs 2:1 

Gij dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade, die in Christus Jezus is;

2 Timotheüs 2:3 

Gij dan, lijd verdrukkingen, als een goed krijgsknecht van Jezus Christus.

2 Timotheüs 2:8 

Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, Welke is uit den zade Davids, 

naar mijn Evangelie;
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2 Timotheüs 2:10 

Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen, die 

in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid.

2 Timotheüs 3:12 

En ook allen, die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden.

2 Timotheüs 3:15 

En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, 

door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is.

2 Timotheüs 4:1

Ik betuig dan voor God en (= namelijk) den Heere Jezus Christus, Die de levenden en doden 

oordelen zal in Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk:

2 Timotheüs 4:22

De Heere Jezus Christus zij met uw geest. De genade zij met ulieden. Amen.

13. Titus (4 x)

Titus 1:1

Paulus, een dienstknecht Gods, en (= namelijk) een apostel van Jezus Christus, naar het geloof 

der uitverkorenen Gods, en de kennis der waarheid, die naar de godzaligheid is;

Titus 1:4

Genade, barmhartigheid, vrede zij u van God den Vader, en (= namelijk) den (= van de) Heere 

Jezus Christus, onzen Zaligmaker.

Titus 2:13

Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en (= 

namelijk) onzen Zaligmaker Jezus Christus;

Titus 3:6

Denwelken Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onzen Zaligmaker;

14. Filemon (6 x)

Filemon 1:1

Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timotheüs, de broeder, aan Filemon, den geliefde, 

en onzen medearbeider,

Filemon 1:3

Genade zij ulieden en vrede van God, onzen Vader, en (= namelijk) den (= van de) Heere Jezus 

Christus.

Filemon 1:6

Opdat de gemeenschap uws geloofs krachtig worde in de bekendmaking van alle goed, hetwelk 

in ulieden is door Christus Jezus.

Filemon 1:9

Zo bid ik nochtans liever door de liefde, daar ik zodanig een ben, te weten Paulus, een oud man, en 

nu ook een gevangene van Jezus Christus.
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Filemon 1:23

U groeten Epafras, mijn medegevangene in Christus Jezus,

Filemon 1:25

De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met uw geest. Amen.

15. Hebreeën (4 x)

Hebreeën 3:1

Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt den Apostel en 

Hogepriester onzer belijdenis, Christus Jezus;

Hebreeën 10:10

In welken wil wij geheiligd zijn, door de offerande des Lichaams van Jezus Christus, eenmaal 

geschied.

Hebreeën 13:20

De God nu des vredes, Die den grote Herder der schapen, door het bloed des eeuwigen 

testaments, uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heere Jezus Christus,

Hebreeën 13:21

Die volmake u in alle goed werk, opdat gij Zijn wil moogt doen; werkende in u, hetgeen voor Hem 

welbehagelijk is, door Jezus Christus; Denwelken zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.
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