




Neh13:23-25
Daardie tyd het ek ook nog 
Judeers gesien wat getroud
was met vrouens uit Asdod en
met Ammonitiese en
Moabitiese vrouens. 24 Van 
hulle kinders het die helfte
Asdods gepraat. Judees kon
hulle nie praat nie. 



Neh13:23-25

25 Ek het met die mense geraas, 
hulle vervloek, party  van hulle
geslaan, hulle hare uitgetrek en
hulle voor God n eed laat afle: 
“Julle sal julle dogters nie laat
trou met die heidene se seuns
nie en hulle dogters nie met 
julle seuns nie of met julleself
nie.



Heb 5:14 

Vaste kos is vir grootmense, vir
mense wat oor insig beskik en
wat deur ervaring geoefen is 
om tussen goed en kwaad te
onderskei. 



2 Tim 1:6

Om hierdie rede herinner ek
jou daaraan dat jy die 
genadegawe wat God jou
gegee het toe ek jou die hande
opgele het, soos n vuur weer
moet aanblaas. 



Jos 4:6-7

Dit moet onder julle as n teken
dien. Wanneer julle kinders julle
eendag vra: Wat beteken hierdie
klippe vir u? 7 moet julle vir hulle
se die Jordaan se water is voor die 
verbondsark van die Here afgesny; 
toe die ark deur die Jordaan moes
gaan, is die rivier se water afgesny; 
daarom is hierdie klippe vir die 
Israeliete n blywende herinnering
daaraan.  



Deut 4:9

Pas net op en wees baie
versigtig om so lank julle leef, 
nie hierdie dinge wat julle
gesien het, te vergeet of te
verontagsaam nie. Julle moet
dit alles vir julle kinders en
julle kleinkinders inskerp. 



Joh 5:19

Toe het Hy Hom verweer en vir
hulle gese: “Dit verseker Ek
julle: Die Seun kan niks uit Sy
eie doen nie. Hy doen maar net 
wat Hy die Vader sien doen; 
wat die Vader ook al doen, 
doen die Seun ook net so. 



2 Tim 1:5

Ek dink ook aan jou opregte
geloof, dieselfde geloof wat al 
in jou ouma Lois en in jou ma 
Eunice was, en wat, daarvan is 
ek oortuig, ook in jou is.



Prov 1:7

The fear of the Lord is the 
beginning of knowledge, but 
fools despise wisdom and 
instruction. 



Prov 10:27

The fear of the Lord prolongs 
days, but the years of the 
wicked will be shortened. 



Prov 14:26

In the fear of the Lord there is 
strong confidence, and his 
children will have a place of 
refuge. 


