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 Mighty to save (song)

 Draw Me Close To You (song)

 Listen to our hearts (song)

 Here I Am To Worship (song)

 Spreuken 4:23 Statenvertaling.txt (scripture)
23 Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens.

 Psalmen 19:14 Statenvertaling.txt (scripture)
14 Houd Uw knecht ook terug van trotsheden; laat ze niet over mij heersen; dan zal ik oprecht zijn
en rein van grote overtreding. [ (Psalms 19:15) Laat de redenen mijns monds, en de overdenking
mijns harten welbehagelijk zijn voor Uw aangezicht, o HEERE, mijn Rotssteen en mijn Verlosser! ]

 Mattheüs 12:33-37 Statenvertaling.txt (scripture)
33 Of maakt den boom goed en zijn vrucht goed; of maakt den boom kwaad en zijn vrucht kwaad;
want uit de vrucht wordt de boom gekend.

34 Gij adderengebroedsels! hoe kunt gij goede dingen spreken, daar gij boos zijt? want uit den
overvloed des harten spreekt de mond.

35 De goede mens brengt goede dingen voort uit den goede schat des harten, en de boze mens
brengt boze dingen voort uit den boze schat.

36 Maar Ik zeg u, dat van elk ijdel woord, hetwelk de mensen zullen gesproken hebben, zij van
hetzelve zullen rekenschap geven in den dag des oordeels.

37 Want uit uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en uit uw woorden zult gij veroordeeld
worden.

 Psalmen 37:4 Statenvertaling.txt (scripture)
4 En verlustig u in den HEERE, zo zal Hij u geven de begeerten uws harten.

 Markus 12:29-30 Statenvertaling.txt (scripture)
29 En Jezus antwoordde hem: Het eerste van al de geboden is: Hoor, Israel, de Heere, onze God,
is een enig Heere.
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30 En gij zult den Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel
uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod.

 Spreuken 23:7 Statenvertaling.txt (scripture)
7 Want gelijk hij bedacht heeft in zijn ziel, alzo zal hij tot u zeggen: Eet en drink! maar zijn hart is
niet met u;

 Proverbs 23:7 NKJV.xmm (scripture)
7 For as he thinks in his heart, so is he. "Eat and drink!" he says to you, But his heart is not with you.

 Spreuken 4:20-23 Statenvertaling.txt (scripture)
20 Mijn zoon! merk op mijn woorden, neig uw oor tot mijn redenen.
21 Laat ze niet wijken van uw ogen, behoud ze in het midden uws harten.

22 Want zij zijn het leven dengenen, die ze vinden, en een medicijn voor hun gehele vlees.
23 Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens.

 Johannes 12:1-6 Statenvertaling.txt (scripture)
1 Jezus dan kwam zes dagen voor het pascha te Bethanie, daar Lazarus was, die gestorven was
geweest, welken Hij opgewekt had uit de doden.

2 Zij bereidden Hem dan aldaar een avondmaal, en Martha diende; en Lazarus was een van degenen,
 die met Hem aanzaten.

3 Maria dan, genomen hebbende een pond zalf van onvervalsten, zeer kostelijken nardus, heeft de
voeten van Jezus gezalfd, en met haar haren Zijn voeten afgedroogd; en het huis werd vervuld van
den reuk der zalf.

4 Zo zeide dan een van Zijn discipelen, namelijk Judas, Simons zoon, Iskariot, die Hem verraden zou:
5 Waarom is deze zalf niet verkocht voor driehonderd penningen, en den armen gegeven?

6 En dit zeide hij, niet omdat hij bezorgd was voor de armen, maar omdat hij een dief was, en de
beurs had, en droeg hetgeen gegeven werd.

 Handelingen 5:1-5 Statenvertaling.txt (scripture)
1 En een zeker man, met name Ananias, met Saffira, zijn vrouw, verkocht een have;

2 En onttrok van den prijs, ook met medeweten zijner vrouw; en bracht een zeker deel, en legde dat
aan de voeten der apostelen.

3 En Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld, dat gij den Heiligen Geest
liegen zoudt, en onttrekken van den prijs des lands?
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4 Zo het gebleven ware, bleef het niet uw, en verkocht zijnde, was het niet in uw macht? Wat is het,
dat gij deze daad in uw hart hebt voorgenomen? Gij hebt den mensen niet gelogen, maar Gode.

5 En Ananias, deze woorden horende, viel neder en gaf den geest. En er kwam grote vrees over
allen, die dit hoorden.

 Jeremia 17:9 Statenvertaling.txt (scripture)
9 Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja, dodelijk is het, wie zal het kennen?

 Markus 7:21-23 Statenvertaling.txt (scripture)
21 Want van binnen uit het hart der mensen komen voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen,
doodslagen,

22 Dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, hovaardij,
onverstand.
23 Al deze boze dingen komen voort van binnen, en ontreinigen den mens.

 Galaten 5:19-25 Statenvertaling.txt (scripture)
19 De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid,

20 Afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht,
ketterijen,

21 Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u te voren zeg, gelijk ik
ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beerven.

22 Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid,
goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.
23 Tegen de zodanigen is de wet niet.

24 Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden.
25 Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen.

 Filipenzen 4:7 Statenvertaling.txt (scripture)
7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus
 Jezus.


