
Agape Skrif - God's Love Letter Scriptures

Johannes 15:9 Soos die Vader My liefgehad het, het Ek julle ook liefgehad. Bly in 
hierdie liefde van My.

Jesaja 43:1 Maar nou, so sê die HERE, jou Skepper, o Jakob, en jou Formeerder, o 
Israel: Wees nie bevrees nie, want Ek het jou verlos; Ek het jou by jou naam 
geroep; jy is myne!

Jeremia 1:5 Voordat Ek jou in die moederskoot gevorm het, het Ek jou geken; en 
voordat jy uit die liggaam voortgekom het, het Ek jou geheilig; Ek het jou tot 'n 
profeet vir die nasies gemaak.

Johannes 15:16 Julle het My nie uitverkies nie, maar Ek het julle uitverkies en 
julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die 
Vader ook al in my Naam vra, Hy julle dit kan gee.

3 Johannes 1:2 Geliefde, ek wens dat dit met jou in alles goed mag gaan en dat jy 
gesond is, soos dit met jou siel goed gaan;

Jesaja 43:4 Omdat jy kostelik is in my oë, hooggeag is, en Ek jou liefhet, daarom 
gee Ek mense in jou plek en volke vir jou lewe.

Jeremia 31:3 Die HERE het aan my verskyn uit die verte: Ja, Ek het jou liefgehad 
met 'n ewige liefde; daarom het Ek jou getrek met goedertierenheid.

Hosea 11:8 Hoe kan Ek jou oorgee, o Efraim, jou prysgee, o Israel? Hoe kan Ek jou 
maak  soos  Adma,  jou  gelykstel  met  Seboïm:  my  hart  is  omgekeer  in  My, 
tegelykertyd is my medelyde opgewek.

Johannes 3:16 Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun 
gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die 
ewige lewe kan hê.

Jesaja 49:15,16 Kan 'n vrou haar suigling vergeet, dat sy haar nie ontferm oor die 
seun van haar skoot nie? Ofskoon hulle sou vergeet, nogtans sal Ék jou nie 
vergeet nie! 16 Kyk, Ek het jou in die handpalms gegraveer; jou mure is gedurig 
voor My.

Jesaja 41:13 Want Ek, die HERE jou God, gryp jou regterhand aan, Ek wat vir jou 
sê: Wees nie bevrees nie, Ek help jou.

Matteus 28:20 En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die 
wêreld. Amen.

Johannes 14:1 Laat julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My.
Jesaja 41:14 Wees nie bevrees nie,  wurmpie Jakob,  volkie Israel!  Ék help jou, 

spreek die HERE, en jou Losser is die Heilige van Israel.
Jesaja 43:2 As jy deur die water gaan, is Ek by jou; en deur die riviere--hulle sal 

jou nie oorstroom nie; as jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie, en die vlam 
sal jou nie brand nie.

Psalms 23:1-6 'n Psalm van Dawid. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek 
nie. 2 Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my 
heen. 3 Hy verkwik my siel;  Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy 
Naam ontwil. 4 Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil 
vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my. 5 U berei die tafel 
voor my aangesig teenoor my teëstanders; U maak my hoof  vet met olie; my 



beker loop oor. 6 Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe; en 
ek sal in die huis van die HERE bly in lengte van dae.

Johannes 14:27 Vrede laat Ek vir julle na, my vrede gee Ek aan julle; nie soos die 
wêreld gee, gee Ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees 
nie.

Filipense 4:7 En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte 
en julle sinne bewaar in Christus Jesus.

Spreuke 3:24 as jy gaan lê sal jy nie skrik nie en lê jy, dan sal jou slaap soet wees.
Psalms 4:9 Ek wil in vrede gaan lê en meteens aan die slaap raak; want U, o 

HERE, alleen laat my in veiligheid woon.
Psalms 33:18 Kyk, die oog van die HERE is op die wat Hom vrees, op die wat op sy 

goedertierenheid wag;
Romeine 5:2 deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie 

genade waarin ons staan; en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God.
Jesaja 55:12 Want met vreugde sal julle uittrek en met vrede gelei word; die berge 

en heuwels sal voor julle in gejubel uitbreek, en al die bome van die veld in die 
hande klap.

Johannes 16:22 Julle het dan ook nou droefheid, maar Ek sal julle weer sien en 
julle hart sal bly word, en niemand neem julle blydskap van julle weg nie.

Lukas 12:9 Maar hy wat My verloën voor die mense, sal verloën word voor die 
engele van God.

Matteus 10:30 En van julle is selfs die hare van die hoof almal getel.
Jesaja 54:10 Want berge mag wyk en heuwels wankel, maar my goedertierenheid 

sal  van jou  nie  wyk en my vredeverbond nie  wankel  nie,  sê  die  HERE,  jou 
Ontfermer.

Matteus 11:28 Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus 
gee.

Hooglied 2:10 My beminde begin toe en sê vir  my:  Staan op,  my vriendin,  my 
skone, kom dan tog!

Hosea 2:13,18,19 Daarom, kyk, Ek sal haar lok en haar in die woestyn lei en na 
haar hart spreek. 18 En Ek sal My met jou verloof tot in ewigheid en My met jou 
verloof in geregtigheid en in reg en in goedertierenheid en in ontferming. 19 En 
Ek sal My met jou verloof in trou; dan sal jy die HERE ken.

Eksodus 3:14 En God sê vir Moses: EK IS WAT EK IS. Ook sê Hy: So moet jy die 
kinders van Israel antwoord: EK IS het my na julle gestuur.

Hosea 13:4  Tog was Ek, die HERE, jou God van Egipteland af, en buiten My 
het jy geen God geken nie, ja, behalwe My is daar geen Heiland nie.

Johannes 15:14  Julle is my vriende as julle alles doen wat Ek julle beveel.
Openbaring 3:20  Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem 
hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom 
maaltyd hou, en hy met My.  Jesus
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