
Numeri 6:24-26 



En het zal gebeuren, als u de stem van 
de HEERE, uw God, nauwgezet 
gehoorzaam bent, door al Zijn geboden, 
die ik u heden gebied, nauwlettend in 
acht te nemen, dat de HEERE, uw God, u 
dan een plaats zal geven hoog boven alle 
volken van de aarde. En al deze 
zegeningen zullen over u komen en u 
bereiken, wanneer u de stem van de 
HEERE, uw God, gehoorzaam bent… 
 
(Deuteronomium 28:1-2) 



“En God schiep de mens Zijn beeld; naar 
het beeld van God schiep Hij hem; 
mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. 
En God zegende hen en God zei tegen 
hen: ‘Wees vruchtbaar, word talrijk, 
vervul de aarde en onderwerp haar.’” 
 
Genesis 1:27-28 



Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet 
gespaard maar voor ons allen 
overgegeven heeft, ons ook met Hem 
niet alle dingen schenken? 

 

(Romeinen 8:32) 



Maar zoek eerst het Koninkrijk van God 
en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen 
zullen u erbij gegeven worden. 

 

(Mattheüs 6:33) 



En het gebeurde vanaf het moment dat 
hij hem over zijn huis en alles wat hij 
had, had aangesteld, dat de HEERE het 
huis van de Egyptenaar omwille van 
Jozef zegende. Ja, de zegen van de 
HEERE rustte op alles wat hij bezat, 
zowel in het huis als op het land. 

 

(Genesis 39:2-5) 



Gezegend zij de God en Vader van onze 
Heere Jezus Christus, Die ons gezegend 
heeft met alle geestelijke zegen in de 
hemelse gewesten in Christus (…). 

 

(Efeze 1:3) 



Zonder geloof is het echter onmogelijk 
God te behagen. Want wie tot God komt, 
moet geloven dat Hij is, en dat Hij 
beloont wie Hem zoeken. 

(Hebreeën 11:6) 

 

Het geloof nu is een vaste grond van de 
dingen die men hoopt, en een bewijs van 
de zaken die men niet ziet. 

(Hebreeën 11:1) 



Bid, en u zal gegeven worden; zoek, 
en u zult vinden; klop, en er zal voor 
u opengedaan worden. Want ieder 

die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die 
vindt; en voor wie klopt zal 
opengedaan worden. 

 
(Mattheüs 7:7-8) 



Ik roep er dan vóór alles toe op dat 
smekingen, gebeden, voorbeden en 
dankzeggingen gedaan worden voor alle 
mensen  

 
(1 Timotheüs 2:1) 



Dank God in alles. Want dit is de wil van 
God in Christus Jezus voor u. 

  

(1 Thessalonicenzen 5:18) 



 God wil ons uit Zijn liefde zegeningen geven. 
 wij zegeningen ontvangen door intimiteit en een relatie met God. 
 het mogelijk is dat de omstandigheden er slecht uitzien. Toch blijft 

God ons ook in die omstandigheden zegenen. 
 wij op de hoogte moeten zijn van Gods zegeningen en hoe deze 

werken. 
 wij God moeten vragen om de zegeningen. 
 wij actie moeten ondernemen om de zegen te ontvangen. 
 wij een zegen zijn om tot een zegen te zijn voor onze naaste. 
 wij God dankbaar moeten zijn voor alles wat Hij doet. 
 wij geduld moeten hebben om onze zegen te ontvangen 
 



24De HEERE zegene u en behoede u! 
25De HEERE doe Zijn aangezicht over u 
lichten en zij u genadig! 
26De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u 
en geve u vrede! 


