
Jakobus 2:26

26 Geloof zonder daden is dood. Net 
zoals een lichaam zonder geest dood 

is.



1 Samuel 17:28
28 Toen Eliab, Davids oudste broer, David met de 

mannen hoorde praten, werd hij boos op hem. Hij 
zei: "Waarom ben je eigenlijk gekomen? Bij wie heb 
je dat handjevol schapen achtergelaten daarginds 
in de wildernis? Ik weet wel dat je overmoedig en 
stiekem bent. Je bent alleen maar gekomen om de 

strijd te zien." 



1 Samuel 17:38-39
38 Toen liet Saul David een wapenrusting 

aantrekken. Hij zette hem een koperen helm op en 
deed hem een pantser aan. 39 David gespte 

daaroverheen het zwaard om en probeerde te lopen. 
Hij had nog nooit eerder een wapenrusting aan 

gehad. Toen zei David tegen Saul: "Ik kan hier niet in 
lopen, want ik ben dit niet gewend." En hij trok alles 

weer uit. 



1 Samuel 17:40

40 Hij nam zijn stok en zocht vijf gladde 
stenen uit de beek. Die deed hij in zijn 
herderstas waarin hij zijn slingerstenen 

bewaarde. Daarna liep hij met zijn 
slinger in de hand naar de Filistijn toe. 



1 Samuel 17:48-50
48 Toen zette de Filistijn de aanval in en kwam op 

David af. David rende naar hem toe. 49 Hij stak zijn 
hand in de tas, pakte er een steen uit en slingerde die 
weg. En hij raakte de Filistijn tegen zijn voorhoofd. De 

steen drong in zijn voorhoofd en de Filistijn viel 
voorover op de grond. 50 Zo versloeg David de Filistijn 
met een slinger en een steen. Hij versloeg de Filistijn 
en doodde hem. David had zelf geen zwaard bij zich. 



1 Petrus 2:6
6 Want er staat in de Boeken: "Kijk, Ik leg in 

Jeruzalem een kostbare bouwsteen neer, die Ik 
heb uitgekozen. Die steen wordt de 

belangrijkste bouwsteen van mijn huis. 
Iedereen die op Hem vertrouwt, zal nooit in 

Hem teleurgesteld worden." 



2 Samuel 21:15-17
15 Toen er opnieuw strijd ontstond tussen de Filistijnen en 
Israël, ging David met zijn leger mee in de strijd. Maar hij 

raakte uitgeput. 16 De Filistijn Jisbibenob, uit de familie van de 
Refaïeten, viel David aan. (Jisbibenob had een speer van 300 
eenheden koper en een nieuw zwaard.) Hij stond op het punt 

om David te doden. 17 Maar Abisaï kwam David te hulp en 
doodde de Filistijn. Toen zeiden de mannen van David tegen 
hem: "U mag niet meer met het leger meegaan, want u mag 
niet gedood worden. U bent de lamp van de Heer in Israël." 



2 Samuel 21:22

22 Deze vier mannen waren alle vier 
Refaïeten uit Gat. En ze werden alle vier 

gedood door David en zijn mannen.



Efeziërs 5:26-27
26 Christus zonderde zijn Gemeente voor 
Zichzelf af. Zijn woord was als een bad dat 

haar reinigde. 27 Hij wilde dat de Gemeente 
stralend voor Hem zou staan, volmaakt, 
zonder vlek of rimpel. Zij moest heilig en 

zuiver zijn. 



Spreuken 27:17

17 Zoals ijzer met ijzer scherp wordt 
gemaakt,

zo scherpt de ene mens de andere.



1 Petrus 2:5

5 En jullie moeten je ook zelf laten 
gebruiken als levende stenen waarmee een 
geestelijk huis wordt gebouwd. Zo zijn jullie 
samen een heilig volk van priesters, een volk 

dat geestelijke offers brengt waar God blij 
mee is dankzij Jezus Christus.


