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 Mijn hoop is op U, Heer (song)

 Your love never fails (song)

 Dank U voor Uw kostbare bloed (song)

 Onze Vader (song)

 No Sacrifice (song)

 Breng dank (song)

 Mattheüs 6:21 Statenvertaling.txt (scripture)
21 Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

 Jesaja 55:8-9 Statenvertaling.txt (scripture)
8 Want Mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de
HEERE.

9 Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen, en Mijn
 gedachten dan ulieder gedachten.

 Jesaja 55:11 Statenvertaling.txt (scripture)
11 Alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn, het zal niet ledig tot Mij wederkeren;
maar het zal doen, hetgeen Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen, waartoe Ik het zende.

 Jesaja 55:2-3 Statenvertaling.txt (scripture)
2 Waarom weegt gijlieden geld uit voor hetgeen geen brood is, en uw arbeid voor hetgeen niet
verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk naar Mij, en eet het goede, en laat uw ziel in vettigheid zich
verlustigen.

3 Neigt uw oor, en komt tot Mij, hoort, en uw ziel zal leven; want Ik zal met u een eeuwig verbond
maken, en u geven de gewisse weldadigheden van David.

 Kolossenzen 1:15-18 Statenvertaling.txt (scripture)
15 Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller kreaturen.
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16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die
zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle
 dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;

17 En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan te zamen door Hem;

18 En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene
uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.

 Hebreeën 1:2-3 Statenvertaling.txt (scripture)
2 Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft;

3 Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner
zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer
zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechter hand der Majesteit in de
hoogste hemelen;

 Hebreeën 1:10-12 Statenvertaling.txt (scripture)
10 En: Gij, Heere! hebt in den beginne de aarde gegrond, en de hemelen zijn werken Uwer handen;
11 Dezelve zullen vergaan, maar Gij blijft altijd, en zij zullen alle als een kleed verouden;

12 En als een dekkleed zult Gij ze ineenrollen, en zij zullen veranderd worden; maar Gij zijt
Dezelfde, en Uw jaren zullen niet ophouden.

 Hebreeën 11:3 Statenvertaling.txt (scripture)
3 Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen,
die men ziet, niet geworden zijn uit dingen, die gezien worden.

 Spreuken 8:34 Statenvertaling.txt (scripture)
34 Welgelukzalig is de mens, die naar Mij hoort, dagelijks wakende aan Mijn poorten,
waarnemende de posten Mijner deuren.

 Jeremia 17:5-8 Statenvertaling.txt (scripture)
5 Zo zegt de HEERE: Vervloekt is de man, die op een mens vertrouwt, en vlees tot zijn arm stelt, en
wiens hart van den HEERE afwijkt!

6 Want hij zal zijn als de heide in de wildernis, die het niet gevoelt, wanneer het goede komt; maar
blijft in dorre plaatsen in de woestijn, in zout en onbewoond land.

7 Gezegend daarentegen is de man, die op den HEERE vertrouwt, en wiens vertrouwen de HEERE is!
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8 Want hij zal zijn als een boom, die aan het water geplant is, en zijn wortelen uitschiet aan een rivier,
 en gevoelt het niet, wanneer er een hitte komt, maar zijn loof blijft groen; en in een jaar van
droogte zorgt hij niet, en houdt niet op van vrucht te dragen.


