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 Mijn verlosser leeft (song)

 Let my life be like a love song (song)

 Meer dan rijkdom (song)

 U bent God (song)

 Maak mij rein voor U (song)

 Majesty (Here I am) (song)

 1 Korinthïers 11:23-26 Statenvertaling.txt (scripture)
23 Want ik heb van den Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus
in den nacht, in welken Hij verraden werd, het brood nam;

24 En als Hij gedankt had, brak Hij het, en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam, dat voor u gebroken
 wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis.

25 Desgelijks nam Hij ook den drinkbeker, na het eten des avondmaals, en zeide: Deze drinkbeker
is het Nieuwe Testament in Mijn bloed. Doet dat, zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot Mijn
gedachtenis.

26 Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten, en dezen drinkbeker zult drinken, zo verkondigt den
dood des Heeren, totdat Hij komt.

 Johannes 6:53-66 Statenvertaling.txt (scripture)
53 Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Tenzij dat gij het vlees des Zoons des
 mensen eet, en Zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelven.

54 Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven; en Ik zal hem opwekken ten
uitersten dage.
55 Want Mijn vlees is waarlijk Spijs, en Mijn bloed is waarlijk Drank.

56 Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die blijft in Mij, en Ik in hem.

57 Gelijkerwijs Mij de levende Vader gezonden heeft, en Ik leve door den Vader; alzo die Mij eet,
dezelve zal leven door Mij.

58 Dit is het Brood, dat uit den hemel nedergedaald is; niet gelijk uw vaders het Manna gegeten
hebben, en zijn gestorven. Die dit Brood eet, zal in der eeuwigheid leven.
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59 Deze dingen zeide Hij in de synagoge, lerende te Kapernaum.
60 Velen dan van Zijn discipelen, dit horende, zeiden: Deze rede is hard; wie kan dezelve horen?

61 Jezus nu, wetende bij Zichzelven, dat Zijn discipelen daarover murmureerden, zeide tot hen: Ergert
 ulieden dit?

62 Wat zou het dan zijn, zo gij de Zoon des mensen zaagt opvaren, daar Hij te voren was?

63 De Geest is het, Die levend maakt; het vlees is niet nut. De woorden, die Ik tot u spreek, zijn geest
 en zijn leven.

64 Maar er zijn sommigen van ulieden, die niet geloven. Want Jezus wist van den beginne, wie zij
waren, die niet geloofden, en wie hij was, die Hem verraden zou.

65 En Hij zeide: Daarom heb Ik u gezegd, dat niemand tot Mij komen kan, tenzij dat het hem gegeven
 zij van Mijn Vader.

66 Van toen af gingen velen Zijner discipelen terug, en wandelden niet meer met Hem.

 Hebreeën 8:7 Statenvertaling.txt (scripture)
7 Want indien dat eerste verbond onberispelijk geweest ware, zo zou voor het tweede geen plaats
gezocht zijn geweest.

 Hebreeën 9:12-15 Statenvertaling.txt (scripture)
12 Noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het
 heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende.

13 Want indien het bloed der stieren en bokken, en de as der jonge koe, besprengende de
onreinen, hen heiligt tot de reinigheid des vleses;

14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode
onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den levende God te dienen?

15 En daarom is Hij de Middelaar des nieuwen testaments, opdat, de dood daartussen gekomen
zijnde, tot verzoening der overtredingen, die onder het eerste testament waren, degenen, die
geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erve ontvangen zouden.

 Hebreeën 9:19-22 Statenvertaling.txt (scripture)
19 Want als al de geboden, naar de wet van Mozes, tot al het volk uitgesproken waren, nam hij het
bloed der kalveren en bokken, met water, en purperen wol, en hysop, besprengde beide het boek zelf,
 en al het volk,

20 Zeggende: Dit is het bloed des testaments, hetwelk God aan ulieden heeft geboden.
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21 En hij besprengde desgelijks ook den tabernakel, en al de vaten van den dienst met het bloed.

22 En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet, en zonder bloedstorting geschiedt
geen vergeving.

 Jesaja 53:10 Statenvertaling.txt (scripture)
10 Doch het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem krank gemaakt; als Zijn ziel
Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; en het
welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan.

 Hebreeën 2:12 Statenvertaling.txt (scripture)
12 Zeggende: Ik zal Uw naam Mijn broederen verkondigen; in het midden der Gemeente zal Ik U
lofzingen.

 Romeinen 12:17 Statenvertaling.txt (scripture)
17 Vergeldt niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen.

 Openbaringen 12:10-12 Statenvertaling.txt (scripture)
10 En ik hoorde een grote stem, zeggende in den hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en het
koninkrijk geworden onzes Gods; en de macht van Zijn Christus; want de verklager onzer broederen,
die hen verklaagde voor onzen God dag en nacht is nedergeworpen.

11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams, en door het woord hunner getuigenis, en
 zij hebben hun leven niet liefgehad tot den dood toe.

12 Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin woont! Wee dengenen, die de aarde en
de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en heeft groten toorn, wetende, dat hij een
kleinen tijd heeft.

 Job 1:5-10 Statenvertaling.txt (scripture)
5 Het geschiedde dan, als de dagen der maaltijden omgegaan waren, dat Job henenzond, en hen
heiligde en des morgens vroeg opstond, en brandofferen offerde naar hun aller getal; want Job zeide:
 Misschien hebben mijn kinderen gezondigd, en God in hun hart gezegend. Alzo deed Job al die
dagen.

6 Er was nu een dag, als de kinderen Gods kwamen, om zich voor den HEERE te stellen, dat de
satan ook in het midden van hen kwam.

7 Toen zeide de HEERE tot den satan; Van waar komt gij? En de satan antwoordde den HEERE,
en zeide: Van om te trekken op de aarde, en van die te doorwandelen.

8 En de HEERE zeide tot den satan: Hebt gij ook acht geslagen op Mijn knecht Job? Want niemand is
 op de aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, godvrezende en wijkende van het kwaad.
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9 Toen antwoordde de satan den HEERE, en zeide: Is het om niet, dat Job God vreest?

10 Hebt Gij niet een betuining gemaakt voor hem, en voor zijn huis, en voor al wat hij heeft
rondom? Het werk zijner handen hebt Gij gezegend, en zijn vee is in menigte uitgebroken in den lande.

 1 Johannes 1:7 Statenvertaling.txt (scripture)
7 Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met
elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.


