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Spreuken 15:30

Het licht der ogen verblijdt het hart; 
een goed bericht verkwikt het gebeente.





2Timoteus 1:13

Heb een patroon van gezonde woorden, 
die je van mij hoorde 
in geloof en liefde, 

die in Christus Jezus is.

tegenover: 
"woorden van menselijke wijsheid" 
1Kor.2:13



1Timoteus 6:3

Indien iemand een andere leer onderwijst 
en niet toetreedt 

met de gezonde woorden
van onze Heer Jezus Christus, 
die naar de leer van eerbied is.
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1Timoteus 1:10,11

... en al wat de gezonde leer tegenstreeft,
11 naar het goede bericht 

van de heerlijkheid 
van de gelukkige God, 

dat aan mij werd toevertrouwd.
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2Timoteus 4:3,4

3 Want er zal een periode zijn, 
waarin men de gezonde leer 
niet [meer] zal verdragen, 

maar naar de eigen begeerten 
leraren zullen ophopen, 

terwijl het gehoor gekieteld wordt...
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2Timoteus 4:3,4

4 en zij inderdaad van de waarheid 
het gehoor zullen afkeren, 

maar naar de mythen zich zullen wenden. 





Titus 1:13

Dit getuigenis is waar. 
Daarom, ontmasker hen streng, 

opdat zij gezond zullen zijn in het geloof...





Titus 2:1,2

1 Maar jij, 
spreek hetgeen de gezonde leer betaamt.

2 Oude mannen zouden nuchter zijn, 
eerbaar, met gezond verstand, 

gezond in het geloof, 
in de liefde, 

in het verduren.
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