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Een jaloerse1 God A Jealous God
Als jou drukke dagen overlopen van de ene in de 
andere, dan is het gemakkelijk om Mij te vergeten, 
om je tijd met Mij terzijde te werpen ten behoeve van
dingen die onbelangrijk zijn. Maar jou tijd met Mij is
belangrijk. Ik ben een jaloers God, Ik houd 
gepassioneerd van Mijn kinderen en met grote ijver 
bewaak ik jullie.

Let er op dat je Mij niet vergeet, want ik versla elke 
rivaal voor jou tijd en genegenheid. Alles wat jij 
aanbid, Ik ben in staat het ten gronde te richten.

Ik moet jou eerst zijn.

As your busy days flow one into another, it is easy 
for you to forget Me; to cast your time with Me aside
with tasks that do not matter. But your time with Me 
does matter. I am a jealous God – I love My Children
passionately, and with great zeal do I guard you.

Be careful that you do not at all forget Me, for I will 
defeat every rival for your time and affections. 
Whatever you idolize above Me, I am able to destroy.

I must be first.

Deuteronomy 4:24 For the Lord thy God is a consuming 
fire, even a jealous God.

Exodus 34:14 For thou shalt worship no other god: for 
the Lord, whose name is Jealous, is a jealous God:

Deuteronomy 8:19 And it shall be, if thou do at all forget 
the Lord thy God, and walk after other gods, and serve 
them, and worship them, I testify against you this day that
ye shall surely perish.

Luke 10:27 And he answering said, Thou shalt love the 
Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and
with all thy strength, and with all thy mind; and thy 
neighbour as thyself.
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1 Jaloers word in het Nederlandse taalgebied bijna uitsluitend in negatieve zin gebruikt. Hier word echter gedoeld op een 
jaloersheid, een boosheid om het door zijn kinderen verkiezen van het slechte boven het goede.
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