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 Blessed be Your Name (song)

 Uw liefde is zo prachtig (song)

 Jesus, lover of my soul (song)

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

 De muziek vervaagt (song)

 Romeinen 8:28 Statenvertaling.txt (scripture)
28 En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk
dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn.

 Genesis 50:15-21 Statenvertaling.txt (scripture)
15 Toen Jozefs broeders zagen, dat hun vader dood was, zo zeiden zij: Misschien zal ons Jozef
haten, en hij zal ons gewisselijk vergelden al het kwaad, dat wij hem aangedaan hebben.

16 Daarom ontboden zij aan Jozef, zeggende: Uw vader heeft bevolen voor zijn dood, zeggende:

17 Zo zult gij tot Jozef zeggen: Ei, vergeef toch de overtreding uwer broederen, en hun zonde; want zij
 hebben u kwaad aangedaan; maar nu vergeef toch de overtreding der dienaren van den God uws
vaders! En Jozef weende, als zij tot hem spraken.

18 Daarna kwamen ook zijn broeders, en vielen voor hem neder, en zeiden: Zie, wij zijn u tot knechten!
19 En Jozef zeide tot hen: Vreest niet; want ben ik in de plaats van God?

20 Gijlieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht; doch God heeft dat ten goede gedacht; opdat
Hij deed, gelijk het te dezen dage is, om een groot volk in het leven te behouden.

21 Nu dan, vreest niet! Ik zal u en uw kleine kinderen onderhouden. Zo troostte hij hen, en sprak naar
 hun hart.

 Psalmen 105:23-25 Statenvertaling.txt (scripture)
23 Daarna kwam Israel in Egypte, en Jakob verkeerde als vreemdeling in het land van Cham.
24 En Hij deed Zijn volk zeer wassen, en maakte het machtiger dan Zijn tegenpartijders.

25 Hij keerde hun hart om, dat zij Zijn volk haatten, dat zij met Zijn knechten listiglijk handelden.
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 1 Thessalonicenzen 5:16-18 Statenvertaling.txt (scripture)
16 Verblijdt u te allen tijd.
17 Bidt zonder ophouden.

18 Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.

 Romeinen 1:18-21 Statenvertaling.txt (scripture)
18 Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en
ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden.

19 Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is; want God heeft het hun geopenbaard.

20 Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan
 en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden
zijn.

21 Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn verijdeld
geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden;

 Psalmen 100:4 Statenvertaling.txt (scripture)
4 Gaat in tot Zijn poorten met lof, in Zijn voorhoven met lofgezang; looft Hem, prijst Zijn Naam.

 Jakobus 1:2 Statenvertaling.txt (scripture)
2 Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt;

 1 Timotheüs 4:1-5 Statenvertaling.txt (scripture)
1 Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof,
zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen,

2 Door geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen geweten als met een brandijzer
toegeschroeid;

3 Verbiedende te huwelijken, gebiedende van spijzen te onthouden, die God geschapen heeft, tot
nuttiging met dankzegging, voor de gelovigen, en die de waarheid hebben bekend.

4 Want alle schepsel Gods is goed, en er is niets verwerpelijk, met dankzegging genomen zijnde;
5 Want het wordt geheiligd door het Woord van God, en door het gebed.

 Romeinen 8:29 Statenvertaling.txt (scripture)
29 Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde Zijns Zoons
 gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen.


