
Agape Schrift - God's Love Letter Scriptures

Johannes  15:9  Gelijkerwijs  de  Vader  Mij  liefgehad  heeft,  heb  Ik  ook  u 
liefgehad; blijft in deze Mijn liefde.

Jesaja 43:1 Maar nu, alzo zegt de HEERE, uw Schepper, o Jakob! en uw 
Formeerder, o Israel! vrees niet, want Ik heb u verlost; Ik heb u bij uw 
naam geroepen, gij zijt Mijn.

Jeremia 1:5 Eer Ik u in moeders buik formeerde, heb Ik u gekend, en eer gij 
uit de baarmoeder voortkwaamt, heb Ik u geheiligd; Ik heb u den volken 
tot een profeet gesteld.

Johannes 15:16 Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en 
Ik heb u gesteld, dat gij zoudt heengaan en vrucht dragen, en  dat uw 
vrucht blijve; opdat, zo wat gij van den Vader begeren zult in Mijn Naam, 
Hij u dat geve.

3  Johannes  1:2  Geliefde,  voor  alle  dingen  wens  ik,  dat  gij  welvaart  en 
gezond zijt, gelijk uw ziel welvaart.

Jesaja 43:4 Van toen af, dat gij kostelijk zijt geweest in Mijn ogen, zijt gij 
verheerlijkt geweest, en Ik heb u liefgehad; daarom heb Ik mensen in uw 
plaats gegeven, en volken in plaats van uw ziel.

Jeremia 31:3 De HEERE is mij verschenen van verre  tijden! Ja, Ik heb u 
liefgehad  met een  eeuwige  liefde;  daarom  heb  Ik  u  getrokken  met 
goedertierenheid.

Hosea 11:8 Hoe zou Ik u overgeven, o Efraim? u overleveren, o Israel? Hoe 
zou Ik  u maken als  Adama,  u stellen als  Zeboim? Mijn  hart  is  in  Mij 
omgekeerd, al Mijn berouw is te zamen ontstoken.

Johannes  3:16  Want  alzo  lief  heeft  God  de  wereld  gehad,  dat  Hij  Zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, 
niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Jesaja 49:15,16 Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij  zich 
niet ontferme over den zoon haars buiks? Ofschoon deze vergate, zo zal 
Ik  toch  u  niet  vergeten.  16  Zie,  Ik  heb  u  in  de  beide  handpalmen 
gegraveerd; uw muren zijn steeds voor Mij.

Jesaja 41:13 Want Ik, de HEERE, uw God, grijp uw rechterhand aan, Die tot 
u zeg: Vrees niet, Ik help u.

Mattheüs 28:20 En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding 
der wereld. Amen.

Johannes  14:1  Uw  hart  worde  niet  ontroerd;  gijlieden  gelooft  in  God, 
gelooft ook in Mij.



Jesaja 41:14 Vrees niet, gij wormpje Jakobs, gij volkje Israels! Ik help u, 
spreekt de HEERE, en uw Verlosser is de Heilige Israels!

Jesaja 43:2 Wanneer gij zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, en door 
de rivieren, zij zullen u niet overstromen; wanneer gij door het vuur zult 
gaan, zult gij niet verbranden, en de vlam zal u niet aansteken.

Psalmen 23:1-6 Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij zal niets 
ontbreken. 2 Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij 
zachtjes aan zeer stille wateren. 3 Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in 
het spoor der gerechtigheid, om Zijns Naams wil. 4 Al ging ik ook in een 
dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met 
mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. 5 Gij richt de tafel toe voor 
mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders; Gij maakt mijn hoofd 
vet met olie, mijn beker is overvloeiende. 6 Immers zullen mij het goede 
en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens; en ik zal in het huis 
des HEEREN blijven in lengte van dagen.

Johannes 14:27 Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef  Ik u; niet gelijkerwijs de 
wereld hem geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd en zij niet 
versaagd.

Filippenzen 4:7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw 
harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.

Spreuken  3:24  Zo  gij  nederligt,  zult  gij  niet  schrikken;  maar  gij  zult 
nederliggen en uw slaap zal zoet wezen.

Psalmen 4:9 Ik zal in vrede te zamen nederliggen en slapen; want Gij, o 
HEERE! alleen zult mij doen zeker wonen.

Psalmen 33:18 Ziet, des HEEREN oog is over degenen, die Hem vrezen, op 
degenen, die op Zijn goedertierenheid hopen.

Romeinen 5:2 Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot 
deze genade, in welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid 
Gods.

Jesaja  55:12  Want  in  blijdschap  zult  gijlieden  uittrekken,  en  met  vrede 
voortgeleid worden; de bergen en heuvelen zullen geschal maken  met 
vrolijk gezang voor uw aangezicht,  en alle bomen des velds zullen de 
handen samenklappen.

Johannes 16:22 En gij dan hebt nu wel droefheid; maar Ik zal u wederom 
zien, en uw hart zal zich verblijden, en niemand zal uw blijdschap van u 
wegnemen.

Lukas  12:9  Maar  wie  Mij  verloochenen  zal  voor  de  mensen,  die  zal 
verloochend worden voor de engelen Gods.

Mattheüs 10:30 En ook uw haren des hoofds zijn alle geteld.
Jesaja 54:10 Want bergen zullen wijken, en heuvelen wankelen; maar Mijn 



goedertierenheid zal van u niet wijken, en het verbond Mijns vredes zal 
niet wankelen, zegt de HEERE, uw Ontfermer.

Mattheüs 11:28 Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, 
en Ik zal u rust geven.

Hooglied 2:10 Mijn Liefste antwoordt, en zegt tot mij: Sta op, Mijn vriendin, 
Mijn schone, en kom!

Hosea  2:13  Daarom,  ziet,  Ik  zal  haar  lokken,  en  zal  haar  voeren  in  de 
woestijn; en Ik zal naar haar hart spreken.

Hosea 2:18,19 En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid; ja, Ik zal u Mij 
ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en in goedertierenheid en 
in barmhartigheden. 19 En Ik zal u Mij ondertrouwen in geloof; en gij zult 
den HEERE kennen.

Exodus 3:14 En God zeide tot Mozes: IK ZAL ZIJN, Die IK ZIJN ZAL! Ook 
zeide Hij: Alzo zult gij tot de kinderen Israels zeggen: IK ZAL ZIJN heeft 
mij tot ulieden gezonden!

Hosea 13:4 Ik ben toch de HEERE,  uw God, van Egypteland af;  daarom 
zoudt gij geen God kennen dan Mij alleen, want er is geen Heiland dan 
Ik.

Johannes 15:14 Gij zijt Mijn vrienden, zo gij doet wat Ik u gebiede.
Openbaring 3:20 Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem 

zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met 
hem avondmaal houden, en hij met Mij.
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