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 Prijs God, de Heer die ons leven is (song) 

 We cry out (song) 

 May the words of my mouth (Psalm 19) (song) 

 Amazing Grace (song) 

 With all I am (Jesus, I believe) (song) 

 No Sacrifice (song) 

 Dit is mijn verlangen (song) 

 Genesis 3:7-8 Herziene Statenvertaling (scripture) 
7 Toen werden de ogen van beiden geopend en zij merkten dat zij naakt waren. Zij vlochten
vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten.

8 En zij hoorden de stem van de HEERE God, Die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag.
Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de HEERE God te midden van
de bomen in de hof.

 Genesis 3:21 Herziene Statenvertaling (scripture) 
21 En de HEERE God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hen
daarmee .

 Efeze 2:1-10 Herziene Statenvertaling (scripture) 
1 Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt , u die dood was door de overtredingen en de zonden,

2 waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld,
overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam
is in de kinderen van de ongehoorzaamheid,

3 onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het
vlees en de gedachten te doen; en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen.

4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons
liefgehad heeft,
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5 ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt - uit genade bent u
zalig geworden -

6 en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus,

7 opdat Hij in de komende eeuwen de allesovertreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen,
door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.

8 Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God;
9 niet uit werken, opdat niemand zou roemen.

10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen , die God van
tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

 Hebreeën 10:37-39 Herziene Statenvertaling (scripture) 
37 Want: Nog een heel korte tijd en Hij Die komt, zal komen en niet uitblijven.
38 Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven, en als iemand zich onttrekt, Mijn ziel heeft in hem
geen behagen.

39 Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan , maar mensen
 die geloven, tot behoud van hun ziel.


