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 Almachtig God (song)

 In Your freedom (song)

 Rescue (song)

 O, Heer mijn God (song)

 Holy (song)

 Jesaja 43:16-21 Statenvertaling.txt (scripture)
16 Alzo zegt de HEERE, Die in de zee een weg, en in de sterke wateren een pad maakte;

17 Die wagenen en paarden, heir en macht voortbracht; te zamen zijn zij nedergelegen, zij zullen niet
 weder opstaan, zij zijn uitgeblust, gelijk een vlaswiek zijn zij uitgegaan.

18 Gedenkt der vorige dingen niet, en overlegt de oude dingen niet.

19 Ziet, Ik zal wat nieuws maken, nu zal het uitspruiten, zult gijlieden dat niet weten? Ja, Ik zal in de
woestijn een weg leggen, en rivieren in de wildernis.

20 Het gedierte des velds zal Mij eren, de draken en de jonge struisen; want Ik zal in de woestijn
wateren geven, en rivieren in de wildernis, om Mijn volk, Mijn uitverkorenen drinken te geven.

21 Dit volk heb Ik Mij geformeerd, zij zullen Mijn lof vertellen.

 Genesis 1:1 Statenvertaling.txt (scripture)
1 In den beginne schiep God den hemel en de aarde.

 Johannes 1:1-3 Statenvertaling.txt (scripture)
1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.
2 Dit was in den beginne bij God.

3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.

 Romeinen 12:1 Statenvertaling.txt (scripture)
1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige
 en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst.
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 Lukas 1:28-36 Statenvertaling.txt (scripture)
28 En de engel tot haar ingekomen zijnde, zeide: Wees gegroet, gij begenadigde; de Heere is met u;
gij zijt gezegend onder de vrouwen.

29 En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord, en overlegde, hoedanig deze
groetenis mocht zijn.

30 En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden.
31 En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam heten JEZUS.

32 Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God, de Heere, zal
Hem den troon van Zijn vader David geven.

33 En Hij zal over het huis Jakobs Koning zijn in der eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks zal geen einde
zijn.
34 En Maria zeide tot den engel: Hoe zal dat wezen, dewijl ik geen man bekenne?

35 En de engel, antwoordende, zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des
Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom ook, dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden, zal Gods
 Zoon genaamd worden.

36 En zie, Elizabet, uw nicht, is ook zelve bevrucht, met een zoon, in haar ouderdom; en deze
maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde.

 Openbaringen 20:4-5 Statenvertaling.txt (scripture)
4 En ik zag tronen, en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen
dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en die het beest,
 en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun
voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de duizend jaren.

5 Maar de overigen der doden werden niet weder levend, totdat de duizend jaren geeindigd waren.
Deze is de eerste opstanding.

 Openbaringen 21:1-8 Statenvertaling.txt (scripture)
1 En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde
was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.

2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel,
toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is.

3 En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en
 Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn.
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4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch
gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan.

5 En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij: Schrijf, want
deze woorden zijn waarachtig en getrouw.

6 En Hij sprak tot mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Ik zal den
 dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet.

7 Die overwint, zal alles beerven; en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn.

8 Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en
tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in den poel, die daar brandt van
vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood.

 Openbaringen 22:14-15 Statenvertaling.txt (scripture)
14 Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door
de poorten mogen ingaan in de stad.

15 Maar buiten zullen zijn de honden, en de tovenaars, en de hoereerders, en de doodslagers, en
de afgodendienaars, en een iegelijk, die de leugen liefheeft, en doet.

 Openbaringen 22:17 Statenvertaling.txt (scripture)
17 En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: Kom! En die dorst heeft, kome; en
 die wil, neme het water des levens om niet.

 Spreuken 4:18-19 Statenvertaling.txt (scripture)
18 Maar het pad der rechtvaardigen is gelijk een schijnend licht, voortgaande en lichtende tot den
vollen dag toe.

19 De weg der goddelozen is als donkerheid, zij weten niet, waarover zij struikelen zullen.

 Psalmen 139:23-24 Statenvertaling.txt (scripture)
23 Doorgrond mij, o God! en ken mijn hart; beproef mij, en ken mijn gedachten.
24 En zie, of bij mij een schadelijke weg zij; en leid mij op den eeuwigen weg.

 Jesaja 30:21 Statenvertaling.txt (scripture)
21 En uw oren zullen horen het woord desgenen, die achter u is, zeggende: Dit is de weg, wandelt
in denzelven; als gij zoudt afwijken ter rechterhand of ter linkerhand.
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 Jesaja 35:8-10 Statenvertaling.txt (scripture)
8 En aldaar zal een verheven baan en een weg zijn, welke de heilige weg zal genaamd worden; de
onreine zal er niet doorgaan, maar hij zal voor deze zijn; die dezen weg wandelt, zelfs de dwazen
zullen niet dwalen.

9 Er zal geen leeuw zijn, en geen verscheurend gedierte zal daarop komen, noch aldaar gevonden
worden; maar de verlosten zullen daarop wandelen.

10 En de vrijgekochten des HEEREN zullen wederkeren, en tot Sion komen met gejuich, en
eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen; vrolijkheid en blijdschap zullen zij verkrijgen, maar
droefenis en zuchting zullen wegvlieden.

 Psalmen 27:1 Statenvertaling.txt (scripture)
1 Een psalm van David. De HEERE is mijn Licht en mijn Heil, voor wien zou ik vrezen? De HEERE is
 mijns levens kracht, voor wien zou ik vervaard zijn?

 Heer, doorgrond mijn hart (song)


