Jouw startpositie is compleetheid

Kolossenzen 2:
9 want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk;
10 en jullie hebben de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van alle

overheid en macht.

Het is volbracht (Joh.19:30)
Vrede zij u (Joh.20:19-21)
Hebt u mij lief (Joh.21:16…)
Volg mij (Joh. 21:19)

2Korinthiers 4:6

Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook
Degene Die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de
heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus.

Genesis 1:3

En God zeide: Er zij licht; en er was licht.
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Johannes 8:12

Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij
volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven
hebben.

1 Jezus echter ging naar de Olijfberg.
2 En ‘s morgens vroeg kwam Hij opnieuw in de tempel en al het volk kwam naar

Hem toe; en Hij ging zitten en onderwees hen.
3 En de schriftgeleerden en de Farizeeën brachten een vrouw bij Hem die op
overspel betrapt was.
4 En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden zij tegen Hem:
Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel.
5 In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen; U dan, wat
zegt U?
6 En dit zeiden zij om Hem te verzoeken, opdat zij iets hadden om Hem aan te
klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde.
Exodus 31:18

En Hij gaf aan Mozes, toen Hij geeindigd had met hem te spreken op de
berg Sinai, de twee tafelen der getuigenis, tafelen van steen, beschreven
door de vinger Gods.

7 En toen zij Hem dit bleven vragen, richtte Hij Zich op en zei tegen hen: Wie van

u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen.
8 En opnieuw bukte Hij en schreef in de aarde.
Jeremia 17:13

HERE, allen die U verlaten, zullen beschaamd worden; wie afwijken, zullen
in de aarde geschreven worden, omdat zij de bron van levend water, de
HERE, verlieten.

9 Maar toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg, de

één na de ander, te beginnen bij de oudsten tot de laatsten; en Jezus werd alleen
achtergelaten, en de vrouw die in het midden stond.
10 Jezus nu richtte Zich op en toen Hij niemand zag dan de vrouw, zei Hij tegen
haar: Vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld?

11 En zij zei: Niemand, Heere. En Jezus zei tegen haar: Dan veroordeel Ik u ook

niet; ga heen en zondig niet meer.
12 Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij

volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven
hebben.

4 En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden zij tegen Hem: Meester,

deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel.

59 Zij namen dan stenen op om ze op Hem te werpen. Maar Jezus verborg Zich en

ging de tempel uit; Hij ging midden tussen hen door en zo ging Hij weg.

