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 Groot en machtig is Hij (song)

 Celebrate, Jesus, Celebrate (song)

 Laat uw glorie zien (song)

 Pour out my heart (song)

 Let Your glory fill this house (song)

 I Exalt Thee (song)

 U bent God (song)

 2 Korinthïers 1:19-20 Statenvertaling.txt (scripture)
19 Want de Zoon van God, Jezus Christus, Die onder u door ons is gepredikt, namelijk door mij, en
Silvanus, en Timotheus, was niet ja en neen, maar is geweest ja in Hem.

20 Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode tot
heerlijkheid door ons.

 2 Petrus 1:3-4 Statenvertaling.txt (scripture)
3 Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken
heeft, door de kennis Desgenen, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd;

4 Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve der
goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf, dat in de wereld is door
 de begeerlijkheid.

 1 Timotheüs 1:18-19 Statenvertaling.txt (scripture)
18 Dit gebod beveel ik u, mijn zoon Timotheus, dat gij naar de profetieen, die van u voorgegaan zijn,
in dezelve den goeden strijd strijdt;

19 Houdende het geloof, en een goed geweten, hetwelk sommigen verstoten hebbende, van het
geloof schipbreuk geleden hebben;

 Hebreeën 11:11 Statenvertaling.txt (scripture)
11 Door het geloof heeft ook Sara zelve kracht ontvangen, om zaad te geven, en boven den tijd haars
 ouderdoms heeft zij gebaard; overmits zij Hem getrouw heeft geacht, Die het beloofd had.
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 Lukas 1:37 Statenvertaling.txt (scripture)
37 Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.

 Lukas 2:8-11 Statenvertaling.txt (scripture)
8 En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht
over hun kudde.

9 En ziet, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij
vreesden met grote vreze.

10 En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den
volke wezen zal;

11 Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids.

 Johannes 16:13 Statenvertaling.txt (scripture)
13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid
leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken,
 en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen.

 Mattheüs 4:1-4 Statenvertaling.txt (scripture)
1 Toen werd Jezus van den Geest weggeleid in de woestijn, om verzocht te worden van den duivel.
2 En als Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, hongerde Hem ten laatste.

3 En de verzoeker, tot Hem gekomen zijnde, zeide: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg, dat deze stenen
broden worden.

4 Doch Hij, antwoordende, zeide: Er is geschreven: De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij
alle woord, dat door den mond Gods uitgaat.

 Jozua 1:8 Statenvertaling.txt (scripture)
8 Dat het boek dezer wet niet wijke van uw mond, maar overleg het dag en nacht, opdat gij
waarneemt te doen naar alles, wat daarin geschreven is; want alsdan zult gij uw wegen
voorspoedig maken, en alsdan zult gij verstandelijk handelen.


