
Uitspraak: Het is normaal dat er meningsverschillen zijn tussen gelovigen. (N.a.v. Rom 14)
Is dit echer ook Gods wil?

Gods Woord roept ons op om eensgezind te zijn (Rom 12; 15), één te zijn (Joh 17), hetzelfde te bedenken (Fil 2), net als Christus (1 Cor 2).
Als we vol zijn van de Heilige Geest heeft dit tot gevolg dat we één zijn van hart en ziel (Hand 4).
We moeten ons zelf en onze gedachten laten toetsen door Gods Woord, door God zelf (Heb 4; Ps 139). De overleggingen en elke gedachte die
niet met Gods Woord overeenkomt moeten we gevangen nemen tot de gehoorzaamheid van Christus (2 Cor 10).
Zin = gedachte. Eensgezind = één van gedachten (1 Cor 1:10 één van zin = één van denken; 1 Cor 2:16 de zin van Christus = de gedachten
van Christus).

Staten vertaling Herziene staten vertaling NBG 51 TELOS Voorhoeve 4e druk
Psalmen 139:2
2 Gij weet mijn zitten en
mijn opstaan; Gij verstaat
van verre mijn gedachten.

Psalmen 139:23
23 Doorgrond mij, o God!
en ken mijn hart; beproef
mij, en ken mijn
gedachten.
24 En zie, of bij mij een
schadelijke weg zij; en leid
mij op den eeuwigen weg.

Spreuken 17:3
3 ¶ De smeltkroes is voor
het zilver, en de oven voor
het goud; maar de HEERE
proeft de harten.

Jeremia 17:9
9 Arglistig is het hart,
meer dan enig ding, ja,
dodelijk is het, wie zal het
kennen?
10 Ik, de HEERE,
doorgrond het hart, en
proef de nieren; en dat, om
een iegelijk te geven naar
zijn wegen, naar de vrucht
zijner handelingen.

Johannes 17:11
11 ¶ En Ik ben niet meer in
de wereld, maar deze zijn
in de wereld, en Ik kome
tot U, Heilige Vader,
bewaar ze in Uw Naam,
die Gij Mij gegeven hebt,
opdat zij één zijn, gelijk als
Wij.

Johannes 17:21
21 Opdat zij allen één zijn,
gelijkerwijs Gij, Vader, in
Mij, en Ik in U, dat ook zij
in Ons één zijn; opdat de
wereld gelove, dat Gij Mij
gezonden hebt.
22 En Ik heb hun de
heerlijkheid gegeven, die
Gij Mij gegeven hebt;
opdat zij één zijn, gelijk als
Wij Eén zijn;
23 Ik in hen, en Gij in Mij;
opdat zij volmaakt zijn in
één, en opdat de wereld

Psalmen 139:2
2 Ú kent mijn zitten en mijn
opstaan,
U begrijpt van verre mijn
gedachten.

Psalmen 139:23
23 Doorgrond mij, o God,
en ken mijn hart,
beproef mij en ken mijn
gedachten.
24 Zie of er bij mij een
schadelijke weg is
en leid mij op de eeuwige
weg.

Spreuken 17:3
3 ¶ Een smeltkroes is er
voor het zilver en een oven
voor het goud,
maar de HEERE beproeft
de harten.

Jeremia 17:9
9 Arglistig is het hart,
boven alles,
ja, ongeneeslijk is het, wie
zal het kennen?
10 Ik, de HEERE,
doorgrond het hart,
beproef de nieren,
en dat om ieder te geven
overeenkomstig zijn wegen,
overeenkomstig de vrucht
van zijn daden.

Johannes 17:11
11 ¶ En Ik ben niet meer in
de wereld, maar dezen zijn
in de wereld, en Ik kom
naar U toe. Heilige Vader,
bewaar hen die U Mij
gegeven hebt in Uw Naam,
opdat zij één zullen zijn
zoals Wij.

Johannes 17:21
21 opdat zij allen één zullen
zijn, zoals U, Vader, in Mij,
en Ik in U, dat ook zij in Ons
één zullen zijn, opdat de
wereld zal geloven dat U Mij
gezonden hebt.
22 En Ik heb hun de
heerlijkheid gegeven die U
Mij gegeven hebt, opdat zij
één zijn, zoals Wij Eén zijn;

Psalmen 139:2
2 Gij kent mijn zitten en
mijn opstaan, Gij verstaat
van verre mijn
gedachten;

Psalmen 139:23
23 Doorgrond mij, o God,
en ken mijn hart, toets mij
en ken mijn gedachten;
24 zie, of bij mij een
heilloze weg is, en leid mij
op de eeuwige weg.

Spreuken 17:3
3 ¶ De smeltkroes is voor
het zilver en de oven voor
het goud, maar de toetser
der harten is de HERE.

Jeremia 17:9
9 Arglistig is het hart
boven alles, ja, verderfelijk
is het; wie kan het
kennen?
10 Ik, de HERE,
doorgrond het hart en
toets de nieren, en dat,
om aan een ieder te
geven naar zijn wegen,
naar de vrucht zijner
daden.

Johannes 17:11
11 ¶ En Ik ben niet meer
in de wereld, maar zij zijn
in de wereld en Ik kom tot
U. Heilige Vader, bewaar
hen in uw naam, welke Gij
Mij gegeven hebt, dat zij
één zijn zoals Wij.

Johannes 17:21
21 opdat zij allen één zijn,
gelijk Gij, Vader, in Mij en
Ik in U, dat ook zij in Ons
zijn; opdat de wereld
gelove, dat Gij Mij
gezonden hebt.
22 En de heerlijkheid, die
Gij Mij gegeven hebt, heb
Ik hun gegeven, opdat zij
één zijn, gelijk Wij één
zijn:
23 Ik in hen en Gij in Mij,
dat zij volmaakt zijn tot
één, opdat de wereld

Johannes 17:11
11 ¶ En Ik ben niet meer
in de wereld, en zij zijn in
de wereld, en Ik kom tot
U, Heilige Vader: bewaar
hen in uw naam die U Mij
hebt gegeven, opdat zij
één zijn zoals Wij.

Johannes 17:21
21 opdat zij allen één zijn,
zoals U, Vader, in Mij en
Ik in U, opdat ook zij in
Ons één zijn, opdat de
wereld gelooft dat U Mij
hebt gezonden.
22 En de heerlijkheid die
U Mij hebt gegeven, heb
Ik hun gegeven, opdat zij
één zijn zoals Wij één
zijn:
23 Ik in hen en U in Mij;
opdat zij volmaakt zijn tot
één, opdat de wereld

Johannes 17:11
11 ¶ En ik ben niet meer
in de wereld, en dezen
zijn in de wereld, en ik
kom tot U, Heilige Vader,
bewaar hen in uw naam
die Gij mij gegeven hebt,
1 opdat zij één zijn, zoals
wij.

Johannes 17:21
21 opdat zij allen één zijn,
zoals Gij, Vader, in mij,
en ik in U, opdat ook zij in
ons één zijn; opdat de
wereld gelooft dat Gij mij
gezonden hebt.
22 En ik heb hun de
heerlijkheid gegeven, die
Gij mij gegeven hebt;
opdat zij één zijn, zoals
wij één zijn:
23 ik in hen en Gij in mij;
opdat zij volmaakt zijn in



bekenne, dat Gij Mij
gezonden hebt, en hen
liefgehad hebt, gelijk Gij
Mij liefgehad hebt.

Handelingen 4:31
31 En als zij gebeden
hadden, werd de plaats, in
welke zij vergaderd waren,
bewogen. En zij werden
allen vervuld met den
Heiligen Geest, en
spraken het Woord Gods
met vrijmoedigheid.
32 ¶ En de menigte van
degenen, die geloofden,
was één hart en één ziel;
en niemand zeide, dat iets
van hetgeen hij had, zijn
eigen ware, maar alle
dingen waren hun
gemeen.

Romeinen 12:16
16 Weest eensgezind
onder elkander. Tracht niet
naar de hoge dingen, maar
voegt u tot de nederige.
Zijt niet wijs bij uzelven.

Romeinen 15:5
5 ¶ Doch de God der
lijdzaamheid en der
vertroosting geve u, dat gij
eensgezind zijt onder
elkander naar Christus
Jezus;
6 Opdat gij
eendrachtelijk, met één
mond, moogt verheerlijken
den God en Vader van
onzen Heere Jezus
Christus.
7 ¶ Daarom neemt
elkander aan, gelijk ook
Christus ons aangenomen
heeft, tot de heerlijkheid
Gods.

Romeinen 16:17
17 ¶ En ik bid u, broeders,
neemt acht op degenen,
die tweedracht en
ergernissen aanrichten
tegen de leer, die gij van
ons geleerd hebt; en wijkt
af van dezelve.

1 Corinthiërs 1:10
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

23 Ik in hen, en U in Mij,
opdat zij volmaakt één zijn
en opdat de wereld erkent
dat U Mij gezonden hebt en
hen liefgehad hebt, zoals U
Mij hebt liefgehad.

Handelingen 4:31
31 En toen zij gebeden
hadden, werd de plaats
waar zij bijeenwaren,
bewogen. En zij werden
allen vervuld met de Heilige
Geest en spraken het
Woord van God met
vrijmoedigheid.
32 ¶ En de menigte van hen
die geloofden, was één van
hart en één van ziel; en
niemand zei dat iets van
wat hij bezat, van hemzelf
was, maar alles hadden zij
gemeenschappelijk.

Romeinen 12:16
16 Wees eensgezind onder
elkaar. Streef niet naar de
hoge dingen, maar houd u
bij de nederige. Wees niet
wijs in eigen oog.

Romeinen 15:5
5 ¶ En de God van de
volharding en van de
vertroosting moge u geven
onderling eensgezind te
zijn in overeenstemming
met Christus Jezus,
6 opdat u eensgezind, met
één mond, de God en
Vader van onze Heere
Jezus Christus verheerlijkt.
7 ¶ Daarom, aanvaard
elkaar zoals ook Christus
ons aanvaard heeft, tot
heerlijkheid van God.

Romeinen 16:17
17 ¶ En ik roep u ertoe op,
broeders, hen in het oog te
houden die onenigheden
teweegbrengen en
struikelblokken opwerpen
tegen het onderricht dat u
hebt ontvangen, en keer u
van hen af.

1 Corinthiërs 1:10
10 ¶ Maar ik roep u ertoe
op, broeders, door de Naam
van onze Heere Jezus
Christus, dat u allen
eensgezind bent in uw
spreken, en dat er onder u
geen scheuringen zijn,
maar dat u hecht
aaneengesmeed bent, één
van denken en één van

erkenne, dat Gij Mij
gezonden hebt, en dat Gij
hen liefgehad hebt, gelijk
Gij Mij liefgehad hebt.

Handelingen 4:31
31 En terwijl zij baden,
werd de plaats, waar zij
vergaderd waren,
bewogen; en zij werden
allen vervuld met de
Heilige Geest en spraken
het woord Gods met
vrijmoedigheid.
32 ¶ En de menigte van
hen, die tot het geloof
gekomen waren, was één
van hart en ziel, en ook
niet één zeide, dat iets
van hetgeen hij bezat zijn
persoonlijk eigendom was,
doch zij hadden alles
gemeenschappelijk.

Romeinen 12:16
16 Weest onderling
eensgezind, niet
zinnende op hoge dingen,
maar voegt u in het
eenvoudige. Weest niet
eigenwijs.

Romeinen 15:5
5 ¶ De God nu der
volharding en der
vertroosting geve u
eensgezind van
hetzelfde gevoelen te
zijn naar het voorbeeld
van Christus Jezus,
6 opdat gij eendrachtig
uit één mond de God en
Vader van onze Here
Jezus Christus moogt
verheerlijken.
7 ¶ Daarom, aanvaardt
elkander, zoals ook
Christus ons aanvaard
heeft tot heerlijkheid
Gods.

Romeinen 16:17
17 ¶ Maar ik vermaan u,
broeders, dat gij hen in
het oog houdt, die, in
afwijking van het
onderwijs, dat gij hebt
ontvangen, de
onenigheden en de
verleidingen veroorzaken,
en mijdt hen.

1 Corinthiërs 1:10
10 ¶ Doch ik vermaan u,
broeders, bij de naam van
onze Here Jezus
Christus: weest allen
eenstemmig en laten er

erkent dat U Mij hebt
gezonden en hen hebt
liefgehad zoals U Mij hebt
liefgehad.

Handelingen 4:31
31 En terwijl zij baden,
werd de plaats waar zij
waren vergaderd,
bewogen; en zij werden
allen vervuld met de
Heilige Geest en spraken
het woord van God met
vrijmoedigheid.
32 ¶ De menigte nu van
hen die geloofden, was
één van hart en ziel, en
niemand zei dat iets van
zijn bezittingen zijn
eigendom was, maar zij
hadden alle dingen
gemeenschappelijk.

Romeinen 12:16
16 Weest onderling
eensgezind; streeft niet
naar de hoge dingen,
maar voegt u bij de
nederigen. Weest niet
wijs in uw eigen ogen.

Romeinen 15:5
5 ¶ Moge nu de God van
de volharding en de
vertroosting u geven
onderling eensgezind te
zijn in overeenstemming
met Christus Jezus,
6 opdat u eendrachtig,
uit één mond, de God en
Vader van onze Heer
Jezus Christus
verheerlijkt.
7 ¶ Daarom neemt elkaar
aan, zoals ook Christus u
heeft aangenomen tot
heerlijkheid van God.

Romeinen 16:17
17 ¶ En ik vermaan u,
broeders, geeft acht op
hen die tweedracht en
aanleidingen tot vallen
verwekken tegen de leer
die u geleerd hebt, en
onttrekt u aan hen.

1 Corinthiërs 1:10
10 ¶ Maar ik vermaan u,
broeders, door de naam
van onze Heer Jezus
Christus, dat u allen
hetzelfde spreekt en dat
er onder u geen
scheuringen zijn; maar
dat u vast
aaneengesloten bent, één
van denken en één van

één en opdat de wereld
erkent, dat Gij mij
gezonden hebt en hen
liefgehad hebt, zoals Gij
mij liefgehad hebt.

Handelingen 4:31
31 En toen zij gebeden
hadden, werd de plaats
waar zij vergaderd waren,
bewogen; en zij werden
allen vervuld met de
Heilige Geest en spraken
het woord van God met
vrijmoedigheid.
32 ¶ En de menigte van
hen die geloofden, was
één hart en één ziel, en
niemand zei dat iets van
wat hij had zijn eigen was,
maar zij hadden alle
dingen
gemeenschappelijk.

Romeinen 12:16
16 Weest onderling
eensgezind; streeft niet
naar hoge dingen, maar
voegt u bij de nederigen.
3 Weest niet wijs in uw
eigen ogen.

Romeinen 15:5
5 ¶ De God nu van de
volharding en de
vertroosting geve u
onderling eensgezind te
zijn naar het voorbeeld
van Christus Jezus;
6 opdat gij eendrachtig,
uit één mond, de God en
Vader van onze Heer
Jezus Christus
verheerlijkt.
7 ¶ Daarom neemt elkaar
aan, zoals ook Christus u
aangenomen heeft tot
heerlijkheid van God.

Romeinen 16:17
17 ¶ En ik vermaan u,
broeders, geeft acht op
hen die tweedracht 2 en
aanstoot 3 verwekken
tegen de leer die gij
geleerd hebt en onttrekt u
aan hen.

1 Corinthiërs 1:10
10 ¶ Maar ik vermaan u,
broeders, door de naam
van onze Heer Jezus
Christus, dat gij allen
hetzelfde spreekt, en dat
er onder u geen
scheuringen zijn; maar
dat gij vast
aaneengesloten 1 zijt,



zelfde gevoelen.

1 Corinthiërs 2:16
16 Want wie heeft den zin
des Heeren gekend, die
Hem zou onderrichten?
Maar wij hebben den zin
van Christus.

1 Corinthiërs 14:24
24 Maar indien zij allen
profeteerden, en een
ongelovige of ongeleerde
inkwame, die wordt van
allen overtuigd, en hij
wordt van allen
geoordeeld.
25 En alzo worden de
verborgene dingen zijns
harten openbaar; en alzo,
vallende op zijn
aangezicht, zal hij God
aanbidden, en
verkondigen, dat God
waarlijk onder u is.

2 Corinthiërs 10:3
3 Want wandelende in het
vlees, voeren wij den krijg
niet naar het vlees;
4 Want de wapenen van
onzen krijg zijn niet
vleselijk, maar krachtig
door God, tot
nederwerping der sterkten;
5 Dewijl wij de
overleggingen ter
nederwerpen, en alle
hoogte, die zich verheft
tegen de kennis van God,
en alle gedachte
gevangen leiden tot de
gehoorzaamheid van
Christus;

2 Corinthiërs 13:11
11 ¶ Voorts, broeders, zijt
blijde, wordt volmaakt, zijt
getroost, zijt eensgezind,
leeft in vrede; en de God
der liefde en des vredes
zal met u zijn.

Galaten 6:7
7 Dwaalt niet; God laat
Zich niet bespotten; want
zo wat de mens zaait, dat
zal hij ook maaien.
8 Want die in zijn eigen
vlees zaait, zal uit het
vlees verderfenis maaien;
maar die in den Geest
zaait, zal uit den Geest het
eeuwige leven maaien.

Efeziërs 4:1
1 ¶ Zo bid ik u dan, ik, de
gevangene in den Heere,

gevoelen.

1 Corinthiërs 2:16
16 Want wie heeft de
gedachten van de Heere
gekend, dat hij Hem zal
onderrichten? Maar wij
hebben de gedachten van
Christus.

1 Corinthiërs 14:24
24 Maar als allen zouden
profeteren, en er kwam een
ongelovige of niet-ingewijde
binnen, dan zou die door
allen overtuigd en door
allen beoordeeld worden.
25 En zo worden de
verborgen dingen van zijn
hart openbaar, en zo zal hij
zich met het gezicht ter
aarde werpen en God
aanbidden, en verkondigen
dat God werkelijk in uw
midden is.

2 Corinthiërs 10:3
3 Want al wandelen wij in
het vlees, wij voeren geen
strijd naar het vlees.
4 De wapens van onze
strijd zijn immers niet
vleselijk, maar krachtig door
God, tot afbraak van
bolwerken.
5 Want wij breken valse
redeneringen af en elke
hoogte die zich verheft
tegen de kennis van God,
en wij nemen elke
gedachte gevangen om die
te brengen tot de
gehoorzaamheid aan
Christus,

2 Corinthiërs 13:11
11 ¶
Ten slotte, broeders,
verblijd u, laat u
terechtbrengen, laat u
aansporen, wees
eensgezind, leef in vrede.
En de God van de liefde en
de vrede zal met u zijn.

Galaten 6:7
7 Dwaal niet: God laat niet
met Zich spotten, want wat
de mens zaait, zal hij ook
oogsten.
8 Want wie in zijn eigen
vlees zaait, zal uit het vlees
verderf oogsten; maar wie
in de Geest zaait, zal uit de
Geest het eeuwige leven
oogsten.

Efeziërs 4:1

geen scheuringen onder u
zijn; weest vast
aaneengesloten, één van
zin en één van gevoelen.

1 Corinthiërs 2:16
16 Want wie kent de zin
des Heren, dat hij Hem
zou voorlichten? Maar wij
hebben de zin van
Christus.

1 Corinthiërs 14:24
24 Maar als allen
profeteren en er komt een
ongelovige of toehoorder
binnen, dan wordt hij door
allen weerlegd, wordt hij
door allen doorgrond,
25 het verborgene van zijn
hart komt aan het licht en
hij zal zich ter aarde
werpen, God aanbidden
en belijden, dat God
inderdaad in uw midden
is.

2 Corinthiërs 10:3
3 Want al leven wij in het
vlees, wij trekken niet ten
strijde naar het vlees,
4 want de wapenen van
onze veldtocht zijn niet
vleselijk, maar krachtig
voor God tot het slechten
van bolwerken,
5 zodat wij de
redeneringen en elke
schans, die opgeworpen
wordt tegen de kennis van
God, slechten, elk
bedenksel als
krijgsgevangene brengen
onder de
gehoorzaamheid aan
Christus,

2 Corinthiërs 13:11
11 ¶ Overigens, broeders,
weest blijde, laat u terecht
brengen, laat u vermanen,
weest eensgezind, houdt
vrede, en de God der
liefde en des vredes zal
met u zijn.

Galaten 6:7
7 Dwaalt niet, God laat
niet met Zich spotten.
Want wat een mens zaait,
zal hij ook oogsten.
8 Want wie op de akker
van zijn vlees zaait, zal uit
zijn vlees verderf oogsten,
maar wie op de akker van
de Geest zaait, zal uit de
Geest eeuwig leven
oogsten.

bedoeling.

1 Corinthiërs 2:16
16 Want ‘wie heeft het
denken van de Heer
gekend, dat hij Hem zou
onderrichten?’ Maar wij
hebben het denken van
Christus.

1 Corinthiërs 14:24
24 Maar als allen
profeteren en er komt een
ongelovige of een
onkundige binnen, dan
wordt hij door allen
overtuigd, door allen
beoordeeld;
25 het verborgene van
zijn hart wordt openbaar,
en dus zal hij op zijn
aangezicht neervallen en
God aanbidden en
verkondigen dat God
werkelijk onder u is.

2 Corinthiërs 10:3
3 Want al wandelen wij in
het vlees, wij voeren
geen strijd naar het vlees;
4 want de wapens van
onze strijd zijn niet
vleselijk, maar krachtig
voor God, tot afbreking
van bolwerken;
5 daar wij de
overleggingen en elke
hoogte die zich verheft
tegen de kennis van God,
afbreken en elke
gedachte gevangen
nemen tot de
gehoorzaamheid van
Christus,

2 Corinthiërs 13:11
11 ¶ Overigens, broeders,
verblijdt u, wordt
volmaakt, weest getroost,
weest eensgezind, houdt
vrede, en de God van de
liefde en vrede zal met u
zijn.

Galaten 6:7
7 Dwaalt niet, God laat
zich niet bespotten. Want
wat een mens zaait, dat
zal hij ook oogsten.
8 Want wie voor zijn
eigen vlees zaait, zal uit
het vlees verderf
oogsten; maar wie voor
de Geest zaait, zal uit de
Geest eeuwig leven
oogsten.

Efeziërs 4:1

één van zin en één van
gevoelen.

1 Corinthiërs 2:16
16 Want ‘wie heeft de zin
van de Heer gekend, dat
hij Hem zou
onderrichten?’ 4 Maar wij
hebben de zin van
Christus.

1 Corinthiërs 14:24
24 Maar als allen
profeteren en er komt een
ongelovige of een
onkundige binnen, dan
wordt hij door allen
overtuigd, door allen
beoordeeld;
25 het verborgene van
zijn hart wordt openbaar;
en hij zal, terwijl hij op zijn
aangezicht neervalt, God
aanbidden en
verkondigen dat God
waarlijk onder u is.

2 Corinthiërs 10:3
3 Want al wandelen wij in
het vlees, wij voeren de
strijd niet naar het vlees;
4 want de wapens van
onze strijd zijn niet
vleselijk, maar krachtig
voor God, 4 tot het
slechten van bolwerken;
5 daar wij de
overleggingen en elke
hoogte die zich verheft
tegen de kennis van God,
slechten en elke
gedachte gevangen
nemen tot de
gehoorzaamheid van
Christus,

2 Corinthiërs 13:11
11 ¶ Overigens, broeders,
verblijdt u, wordt
volmaakt, weest getroost,
weest eensgezind, houdt
vrede; en de God van
liefde en vrede zal met u
zijn.

Galaten 6:7
7 Dwaalt niet, God laat
Zich niet bespotten. Want
wat een mens zaait, dat
zal hij ook oogsten.
8 Want wie voor zijn eigen
vlees zaait, zal uit het
vlees verderf oogsten;
maar wie voor de Geest
zaait, zal uit de Geest het
eeuwige leven oogsten.

Efeziërs 4:1



dat gij wandelt waardiglijk
der roeping, met welke gij
geroepen zijt;
2 ¶ Met alle ootmoedigheid
en zachtmoedigheid, met
lankmoedigheid,
verdragende elkander in
liefde;
3 U benaarstigende te
behouden de enigheid des
Geestes door den band
des vredes.
4 Eén lichaam is het, en
één Geest, gelijkerwijs gij
ook geroepen zijt tot één
hoop uwer roeping;
5 Eén Heere, één geloof,
één doop,
6 Eén God en Vader van
allen, Die daar is boven
allen, en door allen, en in u
allen.

Filippenzen 2:1
1 ¶ Indien er dan enige
vertroosting is in Christus,
indien er enige troost is der
liefde, indien er enige
gemeenschap is des
Geestes, indien er enige
innerlijke bewegingen en
ontfermingen zijn;
2 Zo vervult mijn
blijdschap, dat gij moogt
eensgezind zijn, dezelfde
liefde hebbende, van één
gemoed en van één
gevoelen zijnde.
3 Doet geen ding door
twisting of ijdele eer, maar
door ootmoedigheid achte
de één den ander
uitnemender dan
zichzelven.
4 Een iegelijk zie niet op
het zijne, maar een iegelijk
zie ook op hetgeen der
anderen is.
5 Want dat gevoelen zij in
u, hetwelk ook in Christus
Jezus was;

Filippenzen 3:15
15 ¶ Zovelen dan als wij
volmaakt zijn, laat ons dit
gevoelen; en indien gij iets
anderszins gevoelt, ook
dat zal u God openbaren.
16 Doch, daar wij toe
gekomen zijn, laat ons
daarin naar denzelfden
regel wandelen, laat ons
hetzelfde gevoelen.
17 ¶ Weest mede mijn
navolgers, broeders, en
merkt op degenen, die alzo
wandelen, gelijk gij ons tot
een voorbeeld hebt.

1 ¶
Zo roep ik, de gevangene in
de Heere, u op tot een
wandel die de roeping
waarmee u geroepen bent,
waardig is,
2 ¶ in alle nederigheid en
zachtmoedigheid, met
geduld, door elkaar in liefde
te verdragen,
3 en u te beijveren om de
eenheid van de Geest te
bewaren door de band van
de vrede:
4 één lichaam en één
Geest, zoals u ook
geroepen bent tot één hoop
van uw roeping,
5 één Heere, één geloof,
één doop,
6 één God en Vader van
allen, Die boven allen en
door allen en in u allen is.

Filippenzen 2:1
1 ¶
Als er dan enige
bemoediging is in Christus,
als er enige troost is van de
liefde, als er enige
gemeenschap is van de
Geest, als er enige innige
gevoelens en ontfermingen
zijn,
2 maak dan mijn blijdschap
volkomen, doordat u
eensgezind bent, dezelfde
liefde hebt, één van ziel
bent en één van gevoelen.
3 Doe niets uit eigenbelang
of eigendunk, maar laat in
nederigheid de één de
ander voortreffelijker achten
dan zichzelf.
4 Laat eenieder niet alleen
oog hebben voor wat van
hemzelf is, maar laat
eenieder ook oog hebben
voor wat van anderen is.
5 Laat daarom die
gezindheid in u zijn die ook
in Christus Jezus was,

Filippenzen 3:15
15 ¶ Laten wij dan, die
geestelijk volwassen zijn,
deze gezindheid hebben;
en als u iets anders gezind
bent, ook dat zal God u
openbaren.
16 Maar tot zover wij
gekomen zijn, laten wij naar
dezelfde regel wandelen,
laten wij eensgezind zijn.
17 ¶
Wees met elkaar mijn
navolgers, broeders, en
houd het oog gericht op hen

Efeziërs 4:1
1 ¶ Als gevangene in de
Here, vermaan ik u dan te
wandelen waardig der
roeping, waarmede gij
geroepen zijt,
2 ¶ met alle nederigheid
en zachtmoedigheid, met
lankmoedigheid, en
elkander in liefde te
verdragen,
3 en u te beijveren de
eenheid des Geestes te
bewaren door de band
des vredes:
4 één lichaam en één
Geest, gelijk gij ook
geroepen zijt in de ene
hoop uwer roeping,
5 één Here, één geloof,
één doop,
6 één God en Vader van
allen, die is boven allen en
door allen en in allen.

Filippenzen 2:1
1 ¶ Indien er dan enig
beroep op u gedaan mag
worden in Christus,
indien er enige
bemoediging is der liefde,
indien er enige
gemeenschap is des
geestes, indien er enige
ontferming en
barmhartigheid is,
2 maakt dan mijn
blijdschap volkomen door
eensgezind te zijn, één in
liefdebetoon, één van ziel,
één in streven,
3 zonder zelfzucht of ijdel
eerbejag; doch in
ootmoedigheid achte de
één de ander uitnemender
dan zichzelf; en ieder lette
niet slechts op zijn eigen
belang,
4 maar ieder lette ook op
dat van anderen.
5 Laat die gezindheid bij u
zijn, welke ook in
Christus Jezus was,

Filippenzen 3:15
15 ¶ Laten wij dan allen,
die volmaakt zijn, aldus
gezind zijn. En indien gij
op enig punt anders
gezind zijt, God zal u ook
dat openbaren;
16 maar hetgeen wij
bereikt hebben, in dat
spoor dan ook verder!
17 ¶ Weest allen mijn
navolgers, broeders, en
ziet op hen, die evenzo

1 ¶ Ik vermaan u dan, ik,
de gevangene in de Heer,
dat u wandelt waardig de
roeping waarmee u bent
geroepen,
2 ¶ terwijl u in alle
nederigheid en
zachtmoedigheid met
lankmoedigheid elkaar in
liefde verdraagt
3 en u beijvert de eenheid
van de Geest te bewaren
in de band van de vrede:
4 één lichaam en één
Geest, zoals u ook
geroepen bent in één
hoop van uw roeping;
5 één Heer, één geloof,
één doop;
6 één God en Vader van
allen, die is boven allen
en door allen en in allen.

Filippenzen 2:1
1 ¶ Als er dan enige
vertroosting in Christus,
als er enige troost van de
liefde, als er enige
gemeenschap van de
Geest, als er enige
genegenheid en
ontferming is,
2 maakt dan mijn
blijdschap volkomen door
hetzelfde te bedenken,
terwijl u dezelfde liefde
hebt, eenstemmig bent,
het ene bedenkt.
3 Doet niets uit partijzucht
of uit ijdele roem, maar
laat elk in nederigheid de
ander uitnemender
achten dan zichzelf;
4 laat ieder niet alleen op
zijn eigen belangen, maar
ieder ook op die van
anderen zien.
5 Want laat die
gezindheid in u zijn die
ook in Christus Jezus
was,

Filippenzen 3:15
15 ¶ Voor zover wij dan
volmaakt zijn, laten wij zo
gezind zijn; en als u
anders gezind bent, God
zal u ook dat openbaren.
16 Waartoe wij echter
gekomen zijn, laten wij in
hetzelfde spoor verder
wandelen.
17 ¶ Weest samen mijn
navolgers, broeders, en
ziet op hen die zo
wandelen als u ons tot
voorbeeld hebt.
18 Want velen wandelen,

1 ¶ 7 Ik vermaan u dan,
ik, de gevangene in de
Heer, dat gij wandelt
waardig de roeping,
waarmee gij geroepen zijt;
2 ¶ in alle ootmoed en
zachtmoedigheid, met
lankmoedigheid elkaar in
liefde te verdragen;
3 u te beijveren de
eenheid van de Geest te
bewaren in de band van
de vrede.
4 Eén lichaam en één
Geest, zoals gij ook
geroepen zijt in één hoop
van uw roeping;
5 één Heer, één geloof,
één doop;
6 één God en Vader van
allen die is boven allen en
door allen en in ons allen.

Filippenzen 2:1
1 ¶ Als er dan enige
vertroosting in Christus,
als er enige troost van de
liefde, als er enige
gemeenschap van de
Geest, als er enige
toegenegenheid en
ontferming is,
2 maakt dan mijn
blijdschap volkomen door
eensgezind te zijn,
dezelfde liefde te hebben,
eenstemmig hetzelfde te
bedenken.
3 Doet niets uit partijzucht
of ijdele roem, maar in
ootmoed achte de één de
ander uitnemender dan
zichzelf;
4 een ieder zie niet alleen
op zijn eigen belang,
maar een ieder zie ook op
dat van anderen.
5 Want die gezindheid zij
in u, 1 die ook in Christus
Jezus was,

Filippenzen 3:15
15 ¶ Zovelen dan als wij
volmaakt zijn, laten wij zó
gezind zijn; en als gij
anders gezind zijt, God
zal u ook dat openbaren.
16 Maar, waartoe wij
gekomen zijn, laten wij
onze wandel in hetzelfde
spoor voortzetten.
17 ¶ Weest allen mijn
navolgers, broeders, en
ziet op hen die evenzo
wandelen, zoals gij ons
tot voorbeeld hebt.
18 Want velen
wandelen…, ik heb het u



18 Want velen wandelen
anders; van dewelken ik u
dikmaals gezegd heb, en
nu ook wenende zeg, dat
zij vijanden des kruises
van Christus zijn;
19 Welker einde is het
verderf, welker God is de
buik, en welker heerlijkheid
is in hun schande,
dewelken aardse dingen
bedenken.
20 Maar onze wandel is in
de hemelen, waaruit wij
ook den Zaligmaker
verwachten, namelijk den
Heere Jezus Christus;
21 Die ons vernederd
lichaam veranderen zal,
opdat hetzelve gelijkvormig
worde aan Zijn heerlijk
lichaam, naar de werking,
waardoor Hij ook alle
dingen Zichzelven kan
onderwerpen.

Filippenzen 4:2
2 Ik vermaan Euódia, en ik
vermaan Syntyché, dat zij
eensgezind zijn in den
Heere.

Hebreeën 4:12
12 Want het Woord Gods
is levend en krachtig, en
scherpsnijdender dan enig
tweesnijdend zwaard, en
gaat door tot de verdeling
der ziel, en des geestes,
en der samenvoegselen,
en des mergs, en is een
oordeler der gedachten en
der overleggingen des
harten.
13 En er is geen schepsel
onzichtbaar voor Hem;
maar alle dingen zijn naakt
en geopend voor de ogen
Desgenen, met Welken wij
te doen hebben.

1 Petrus 3:8
8 ¶ En eindelijk, zijt allen
eensgezind, medelijdend,
de broeders liefhebbende,
met innerlijke
barmhartigheid bewogen,
vriendelijk;

die zó wandelen, zoals u
ons tot een voorbeeld hebt.
18 Want velen-ik heb
dikwijls met u over hen
gesproken en zeg het nu
ook onder tranen-wandelen
als vijanden van het kruis
van Christus.
19 Hun einde is het verderf,
hun god is de buik en hun
eer is in hun schande; zij
bedenken aardse dingen.
20 Ons burgerschap is
echter in de hemelen,
waaruit wij ook de
Zaligmaker verwachten,
namelijk de Heere Jezus
Christus,
21 Die ons vernederd
lichaam veranderen zal,
zodat het gelijkvormig wordt
aan Zijn verheerlijkt
lichaam, overeenkomstig de
werking waardoor Hij ook
alle dingen aan Zichzelf kan
onderwerpen.

Filippenzen 4:2
2 Ik roep Euodia en ik roep
Syntyche ertoe op
eensgezind te zijn in de
Heere.

Hebreeën 4:12
12 Want het Woord van
God is levend en krachtig
en scherper dan enig
tweesnijdend zwaard, en
het dringt door tot op de
scheiding van ziel en
geest, van gewrichten en
merg, en het oordeelt de
overleggingen en
gedachten van het hart.
13 En er is geen schepsel
onzichtbaar voor Hem,
maar alles ligt naakt en
ontbloot voor de ogen van
Hem aan Wie wij
rekenschap hebben af te
leggen.

1 Petrus 3:8
8 ¶ Ten slotte, wees allen
eensgezind, vol
medeleven, heb de
broeders lief, wees
barmhartig en vriendelijk.

wandelen, gelijk gij ons tot
voorbeeld hebt.
18 Want velen wandelen
(ik heb het u dikwijls van
hen gezegd, maar nu zeg
ik het ook wenende) als
vijanden van het kruis van
Christus.
19 Hun einde is het
verderf, hun God is de
buik, hun eer stellen zij in
hun schande, zij zijn
aardsgezind.
20 Want wij zijn burgers
van een rijk in de
hemelen, waaruit wij ook
de Here Jezus Christus
als verlosser verwachten,
21 die ons vernederd
lichaam veranderen zal,
zodat het aan zijn
verheerlijkt lichaam
gelijkvormig wordt, naar
de kracht, waarmede Hij
ook alle dingen Zich kan
onderwerpen.

Filippenzen 4:2
2 Euodia vermaan ik en
Syntyche vermaan ik,
eensgezind te zijn in de
Here.

Hebreeën 4:12
12 Want het woord Gods
is levend en krachtig en
scherper dan enig
tweesnijdend zwaard en
het dringt door, zo diep,
dat het vaneenscheidt ziel
en geest, gewrichten en
merg, en het schift
overleggingen en
gedachten des harten;
13 en geen schepsel is
voor Hem verborgen, want
alle dingen liggen open en
ontbloot voor de ogen van
Hem, voor wie wij
rekenschap hebben af te
leggen.

1 Petrus 3:8
8 ¶ Ten slotte, weest allen
eensgezind, medelijdend,
hebt de broeders lief,
weest barmhartig en
ootmoedig,

van wie ik u dikwijls heb
gezegd en nu ook
wenend zeg, dat zij de
vijanden van het kruis van
Christus zijn;
19 hun einde is het
verderf, hun God is de
buik en hun heerlijkheid is
in hun schande; zij
bedenken de aardse
dingen.
20 Want ons burgerschap
is in de hemelen, waaruit
wij ook de Heer Jezus
Christus als Heiland
verwachten,
21 die het lichaam van
onze vernedering zal
veranderen tot
gelijkvormigheid aan het
lichaam van zijn
heerlijkheid, naar de
werking van de macht die
Hij heeft om ook alles aan
Zich te onderwerpen.

Filippenzen 4:2
2 Euodia vermaan ik en
Syntyche vermaan ik
eensgezind te zijn in de
Heer.

Hebreeën 4:12
12 Want het woord van
God is levend en krachtig
en scherper dan enig
tweesnijdend zwaard, en
het dringt door tot
verdeling van ziel en
geest, zowel van
gewrichten als van merg,
en oordeelt de
gedachten en
overleggingen van het
hart.
13 En geen schepsel is
voor Hem onzichtbaar,
maar alle dingen zijn
naakt en geopend voor de
ogen van Hem met Wie
wij te doen hebben.

1 Petrus 3:8
8 ¶ En tenslotte, weest
allen eensgezind,
medelijdend, vol
broederlijke liefde,
welgezind, nederig,

dikwijls van hen gezegd
en zeg het nu ook
wenende: de vijanden van
het kruis van Christus;
19 hun einde is het
verderf, hun God is de
buik, hun eer is in hun
schande; zij bedenken
aardse dingen.
20 Want ons burgerschap
is in de hemelen, waaruit
wij ook de Heer Jezus
Christus als Heiland
verwachten,
21 die het lichaam van
onze vernedering
veranderen zal tot
gelijkvormigheid aan het
lichaam van zijn
heerlijkheid,
overeenkomstig de
werking van de macht,
waarmee hij in staat is
ook alle dingen aan zich
te onderwerpen.

Filippenzen 4:2
2 Ik vermaan Euódia en ik
vermaan Syntyché, om
eensgezind te zijn in de
Heer.

Hebreeën 4:12
12 Want het woord van
God is levend en krachtig,
en scherper dan enig
tweesnijdend zwaard, en
het dringt door tot
verdeling van ziel en
geest, zowel van
gewrichten als van merg,
en is een oordelaar van
de gedachten en
overleggingen van het
hart.
13 En geen schepsel is
voor Hem onzichtbaar,
maar alle dingen zijn
naakt en geopend voor de
ogen van Hem, met wie
wij te doen hebben.

1 Petrus 3:8
8 ¶ Ten slotte, weest allen
eensgezind, medelijdend,
vol broederlijke liefde,
barmhartig, ootmoedig,


