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 U bent 'Ik ben' op de troon (song)

 Wij zijn meer dan overwinnaars (song)

 Als een hert (song)

 Een machtig Maker (song)

 Jezus, Jezus, heilige gezalfde Heer (song)

 Jesaja 9:1-6 Statenvertaling.txt (scripture)
1 Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; degenen, die wonen in het land van de
schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen.

2 Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar Gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt; zij zullen nochtans
 blijde wezen voor Uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in den oogst, gelijk men verheugd is,
wanneer men de buit uitdeelt.

3 Want het juk van hun last, en den stok hunner schouders, en den staf desgenen, die hen dreef, hebt
 Gij verbroken, gelijk ten dage der Midianieten;

4 Toen de ganse strijd dergenen, die streden, met gedruis geschiedde, en de klederen in het bloed
gewenteld en verbrand werden, tot een voedsel des vuurs.

5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder;
en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;

6 Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op den troon van David en in
zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan
tot in eeuwigheid toe. De ijver des HEEREN der heirscharen zal zulks doen.

 Johannes 14:27 Statenvertaling.txt (scripture)
27 Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef Ik hem u. Uw
hart worde niet ontroerd en zij niet versaagd.

 Filipenzen 4:4-7 Statenvertaling.txt (scripture)
4 Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u.
5 Uw bescheidenheid zij allen mensen bekend. De Heere is nabij.

6 Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met
dankzegging bekend worden bij God;
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7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus
 Jezus.

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

 Lukas 1:79 Statenvertaling.txt (scripture)
79 Om te verschijnen dengenen, die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods; om onze
voeten te richten op den weg des vredes.

 Mattheüs 11:28-30 Statenvertaling.txt (scripture)
28 Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.

29 Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust
vinden voor uw zielen.
30 Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.

 Filipenzen 4:8-9 Statenvertaling.txt (scripture)
8 Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat
liefelijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is, en zo er enige lof is, bedenkt datzelve;

9 Hetgeen gij ook geleerd, en ontvangen, en gehoord, en in mij gezien hebt, doet dat; en de God
des vredes zal met u zijn.


