


11 En Hij (Christus) heeft sommigen gegeven als apostelen, 
anderen als profeten, weer anderen als evangelisten 
en nog weer anderen als herders en leraars, 
12 om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, 
tot opbouw van het lichaam van Christus…

Efeze 4:11,12  [HSV]
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16 Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. 
18 En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, 
en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen.

Mattheüs 16:16,18 [HSV]



1 En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis: 
Dit zegt Hij Die de zeven Geesten van God heeft en de zeven sterren: 
Ik ken uw werken, en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. 
2 Wees waakzaam en versterk het overige dat dreigt te sterven, 
want Ik heb uw werken niet vol bevonden voor God.

Openbaring 3:1



14 Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en 
hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? 15 Als er nu een 
broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks 
voedsel, 16 en iemand van u zou tegen hen zeggen: Ga heen in vrede, word 
warm en word verzadigd, en u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, 
wat voor nut heeft dat dan? 
17 Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood.
Jakobus 2:14-17



19 U gelooft dat God één is; daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven 
dit, en zij sidderen. 20 Maar wilt u weten, o dwaze mens, dat het geloof zonder de 
werken dood is? 

26 Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de 
werken dood.

Jakobus 2:19,20,26


