
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roken veroorzaakt dodelijke 

longkanker 

 

En Hij, de God des vredes, heilige u, 

geheel en al, en geheel uw geest ziel 

en lichaam moge bij de komst van 

onze Here Jezus Christus blijken in alle 

delen onberispelijk bewaard te zijn.  

 

Roken veroorzaakt verstopping van 

de bloedvaten, hartaanvallen en 

beroertes  

 
Rokers sterven jonger 

 

 

Of weet gij niet dat uw lichaam een 

tempel is van de Heilige Geest, die in u 

woont, die gij van God ontvangen hebt, 

en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij 

zijt gekocht en betaald. Verheerlijk dan 

God met uw lichaam.   

 

Bescherm kinderen: laat hen niet 

uw rook inademen 

 

Roken tijdens de zwangerschap is 

slecht voor uw baby 

 

Het lichaam is er voor de Here en de 

Here voor het lichaam. 

 

Weet Gij niet dat uw lichamen leden 

van Christus zijn? 

 

 

Roken werkt zeer verslavend; 

begin er niet mee  

 

Stoppen met roken vermindert het 

risico op dodelijke hart- en 

longziekten  

 

Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt 

en dat de Geest Gods in u woont?            

Zo iemand Gods tempel schendt, God 

zal hem schenden. Want de tempel 

Gods, en dat zijt gij, is heilig! 

 

Roken kan de bloedsomloop 

verminderen en veroorzaakt 

impotentie 
 

 

Roken kan leiden tot een langzame, 

pijnlijke dood 

 

 

Voor onze overtredingen is Hij 

verbrijzeld, door Zijn striemen is ons 

genezing geworden. 
 

Roken kan het sperma beschadigen 

en vermindert de vruchtbaarheid 

  

 

 

  

UUUWWW   LLLIIICCCHHHAAAAAAMMM   IIISSS   EEEEEENNN   TTTEEEMMMPPPEEELLL   

DDDUUUSSS   SSSTTTOOOPPP   MMMEEETTT   RRROOOKKKEEENNN   !!!   

    Rokerslongen                          Gezonde longen 

 

 

Voor onze overtredingen is Hij 

verbrijzeld, door Zijn striemen is ons 

genezing geworden. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roken veroorzaakt dodelijke 

longkanker 

 

En Hij, de God des vredes, heilige u, 

geheel en al, en geheel uw geest ziel 

en lichaam moge bij de komst van 

onze Here Jezus Christus blijken in alle 

delen onberispelijk bewaard te zijn.  

 

Roken veroorzaakt verstopping van 

de bloedvaten, hartaanvallen en 

beroertes  

 
Rokers sterven jonger 

 

 

Of weet gij niet dat uw lichaam een 

tempel is van de Heilige Geest, die in u 

woont, die gij van God ontvangen hebt, 

en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij 

zijt gekocht en betaald. Verheerlijk dan 

God met uw lichaam.   

 

Bescherm kinderen: laat hen niet 

uw rook inademen 

 

Roken tijdens de zwangerschap is 

slecht voor uw baby 

 

Het lichaam is er voor de Here en de 

Here voor het lichaam. 

 

Weet Gij niet dat uw lichamen leden 

van Christus zijn? 

 

 

Roken werkt zeer verslavend; 

begin er niet mee  

 

Stoppen met roken vermindert het 

risico op dodelijke hart- en 

longziekten  

 

Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt 

en dat de Geest Gods in u woont?            

Zo iemand Gods tempel schendt, God 

zal hem schenden. Want de tempel 

Gods, en dat zijt gij, is heilig! 

 

Roken kan de bloedsomloop 

verminderen en veroorzaakt 

impotentie 
 

 

Roken kan leiden tot een langzame, 

pijnlijke dood 

 

 

Voor onze overtredingen is Hij 

verbrijzeld, door Zijn striemen is ons 

genezing geworden. 
 

Roken kan het sperma beschadigen 

en vermindert de vruchtbaarheid 

  

 

 

  

WWWiiilll   jjjiiijjj   éééccchhhttt   JJJeeezzzuuusss   vvvooolllgggeeennn???   

KKKaaappp   eeerrr   dddaaannn   mmmeeeeee   !!!   !!!   !!!   

    Rokerslongen                          Gezonde longen 

 

 

Voor onze overtredingen is Hij 

verbrijzeld, door Zijn striemen is ons 

genezing geworden. 


