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 Mijn verlosser leeft (song) 

 Blessed be Your Name (song) 

 Kom, nu is de tijd (song) 

 Revelation Song (song) 

 Breathe (song) 

 Hallelujah (song) 

 1 Koningen 18:20-22 Herziene Statenvertaling (scripture) 
20 Daarop stuurde Achab boden naar alle Israëlieten, en bracht de profeten op
de berg Karmel bijeen.

21 Toen kwam Elia naar voren, bij heel het volk, en zei: Hoelang hinkt u nog op
twee gedachten? Als de HEERE God is, volg Hem, maar als het de Baäl is, volg
hem! Maar het volk antwoordde hem niet één woord.

22 Toen zei Elia tegen het volk: Alleen ík ben overgebleven als profeet van de
HEERE, maar de profeten van de Baäl zijn met vierhonderdvijftig man.

 1 Koningen 18:30-31 Herziene Statenvertaling (scripture) 
30 Toen zei Elia tegen heel het volk: Kom naar voren, bij mij. En heel het volk kwam
 naar voren, bij hem. Vervolgens herstelde hij het altaar van de HEERE, dat
omvergehaald was.

31 Elia nam twaalf stenen, overeenkomstig het getal van de stammen van de zonen
 van Jakob, tot wie het woord van de HEERE was gekomen: Israël zal uw naam zijn.

 1 Koningen 18:37-40 Herziene Statenvertaling (scripture) 
37 Antwoord mij, HEERE, antwoord mij, zodat dit volk weet dat U, HEERE, de ware
 God bent, en dat U hun hart tot inkeer gebracht hebt.

38 Toen viel er vuur van de HEERE neer, verteerde het brandoffer, het hout, de
stenen en het stof. Zelfs het water in de geul likte het op.

39 Toen heel het volk dat zag, wierpen zij zich met hun gezicht ter aarde en zeiden:
 De HEERE is God, de HEERE is God!
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40 Elia zei tegen hen: Grijp de profeten van de Baäl! Laat niemand van hen
ontkomen. Zij grepen hen, en Elia voerde hen af naar de beek Kison en slachtte
hen daar af.

 Handelingen 2:1-4 Herziene Statenvertaling (scripture) 
1 En toen de dag van het Pinkster feest vervuld werd, waren zij allen eensgezind
bijeen.

2 En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag
en dat vervulde heel het huis waar zij zaten.

3 En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat
op ieder van hen.

4 En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in
andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.


