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 Meer dan rijkdom (song)

 Amazing Grace (song)

 Halleluja, halleluja (song)

 Maak groot onze God (song)

 O, come let us adore Him (song)

 Jesaja 9:5-6 Statenvertaling.txt (scripture)
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.

 Genesis 2:8-9 Statenvertaling.txt (scripture)
8 Ook had de HEERE God een hof geplant in Eden, tegen het oosten, en Hij stelde aldaar den mens,
 die Hij geformeerd had.

9 En de HEERE God had alle geboomte uit het aardrijk doen spruiten, begeerlijk voor het gezicht,
en goed tot spijze; en den boom des levens in het midden van den hof, en de boom der kennis des
goeds en des kwaads.

 Genesis 2:15-17 Statenvertaling.txt (scripture)
15 Zo nam de HEERE God den mens, en zette hem in den hof van Eden, om dien te bouwen, en dien
 te bewaren.

16 En de HEERE God gebood den mens, zeggende: Van allen boom dezes hofs zult gij vrijelijk eten;

17 Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten
dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven.

 Genesis 3:1-5 Statenvertaling.txt (scripture)
1 De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, hetwelk de HEERE God gemaakt had; en
zij zeide tot de vrouw: Is het ook, dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen boom dezes
 hofs?
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2 En de vrouw zeide tot de slang: Van de vrucht der bomen dezes hofs zullen wij eten;

3 Maar van de vrucht des booms, die in het midden des hofs is, heeft God gezegd: Gij zult van die niet
 eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft.

4 Toen zeide de slang tot de vrouw: Gijlieden zult den dood niet sterven;

5 Maar God weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als
 God wezen, kennende het goed en het kwaad.

 Genesis 3:22-24 Statenvertaling.txt (scripture)
22 Toen zeide de HEERE God: Ziet, de mens is geworden als Onzer een, kennende het goed en
het kwaad! Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteke, en neme ook van den boom des levens, en ete, en
leve in eeuwigheid.

23 Zo verzond hem de HEERE God uit den hof van Eden, om den aardbodem te bouwen, waaruit
hij genomen was.

24 En Hij dreef de mens uit; en stelde cherubim tegen het oosten des hofs van Eden, en een
vlammig lemmer eens zwaards, dat zich omkeerde, om te bewaren den weg van den boom des
levens.

 Mattheüs 5:17-18 Statenvertaling.txt (scripture)
17 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om
die te ontbinden, maar te vervullen.

18 Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een
tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied.

 Mattheüs 22:34-40 Statenvertaling.txt (scripture)
34 En de Farizeen, gehoord hebbende, dat Hij de Sadduceen den mond gestopt had, zijn te zamen
bijeenvergaderd.
35 En een uit hen, zijnde een Wetgeleerde, heeft gevraagd, Hem verzoekende, en zeggende:

36 Meester! welk is het grote gebod in de wet?
37 En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel
 uw ziel, en met geheel uw verstand.

38 Dit is het eerste en het grote gebod.
39 En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven.

40 Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
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 Romeinen 7:18-25 Statenvertaling.txt (scripture)
18 Want ik weet, dat in mij, dat is, in mijn vlees, geen goed woont; want het willen is wel bij mij,
maar het goede te doen, dat vind ik niet.

19 Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik.
20 Indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelve niet meer, maar de zonde, die in mij
woont.

21 Zo vind ik dan deze wet in mij: als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt.
22 Want ik heb een vermaak in de wet Gods, naar den inwendigen mens;

23 Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds, en mij
gevangen neemt onder de wet der zonde, die in mijn leden is.

24 Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?

25 Ik dank God, door Jezus Christus, onzen Heere. [ (Romans 7:26) Zo dan, ik zelf dien wel met
het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. ]

 2 Korinthïers 3:6 Statenvertaling.txt (scripture)
6 Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments, niet der
letter, maar des Geestes; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.

 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.

 O, come let us adore Him (song)

 Komt, laten wij aanbidden (song)


