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 De woestijn zal bloeien als een roos (song)

 Wij zijn meer dan overwinnaars (song)

 We Fall Down (song)

 Take all of me (song)

 Jezus, liefde van mijn hart (song)

 Hallelujah (song)

 1 Petrus 1:22-25 Statenvertaling.txt (scripture)
22 Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door den Geest, tot
ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart;

23 Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende
en eeuwig blijvende Woord van God.

24 Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het
gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen;

25 Maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid; en dit is het Woord, dat onder u verkondigd is.

 Titus 3:4-7 Statenvertaling.txt (scripture)
4 Maar wanneer de goedertierenheid van God, onzen Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen
verschenen is,

5 Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar
naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes;

6 Denwelken Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onzen Zaligmaker;

7 Opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door Zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de hope
des eeuwigen levens.

 Kolossenzen 3:16-17 Statenvertaling.txt (scripture)
16 Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander, met psalmen
 en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart.
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17 En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in de Naam van de Heere Jezus,
dankende God en de Vader door Hem.

 Kolossenzen 3:23-25 Statenvertaling.txt (scripture)
23 En al wat gij doet, doet dat van harte als den Heere en niet den mensen;
24 Wetende, dat gij van den Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis; want gij dient de
Heere Christus.

25 Maar die onrecht doet, die zal het onrecht dragen, dat hij gedaan heeft; en er is geen aanneming
des persoons.

 Kolossenzen 1:27 Statenvertaling.txt (scripture)
27 Aan wie God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid
 onder de heidenen, welke is Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid;


