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 Blessed be Your Name (song)

 The Anthem (song)

 Rescue (song)

 Niemand is als U (song)

 Want U o Heer (song)

 1 Samuël 3:1-12 Statenvertaling.txt (scripture)
1 En de jongeling Samuel diende den HEERE voor het aangezicht van Eli; en het woord des HEEREN
 was dierbaar in die dagen; er was geen openbaar gezicht.

2 En het geschiedde te dien dage, als Eli op zijn plaats nederlag (en zijn ogen begonnen donker te
worden, dat hij niet zien kon),

3 En Samuel zich ook nedergelegd had, eer de lampe Gods uitgedaan werd, in den tempel des
HEEREN, waar de ark Gods was,
4 Dat de HEERE Samuel riep; en hij zeide: Zie, hier ben ik.

5 En hij liep tot Eli en zeide: Zie, hier ben ik, want gij hebt mij geroepen. Doch hij zeide: Ik heb niet
geroepen, keer weder, leg u neder. En hij ging heen en legde zich neder.

6 Toen riep de HEERE Samuel wederom; en Samuel stond op; en ging tot Eli, en zeide: Zie, hier
ben ik, want gij hebt mij geroepen. Hij dan zeide: Ik heb u niet geroepen, mijn zoon; keer weder, leg u
 neder.

7 Doch Samuel kende de HEERE nog niet; en het woord des HEEREN was aan hem nog niet
geopenbaard.

8 Toen riep de HEERE Samuel wederom, ten derde maal; en hij stond op, en ging tot Eli, en zeide:
Zie, hier ben ik, want gij hebt mij geroepen. Toen verstond Eli, dat de HEERE den jongeling riep.

9 Daarom zeide Eli tot Samuel: Ga heen, leg u neder, en het zal geschieden, zo Hij u roept, zo zult gij
 zeggen: Spreek, HEERE, want Uw knecht hoort. Toen ging Samuel heen en legde zich aan zijn
plaats.

10 Toen kwam de HEERE, en stelde Zich daar, en riep gelijk de andere malen: Samuel, Samuel!
En Samuel zeide: Spreek, want Uw knecht hoort.
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11 En de HEERE zeide tot Samuel: Zie, Ik doe een ding in Israel, dat al wie het horen zal, dien
zullen zijn beide oren klinken.

12 Te dienzelven dage zal Ik verwekken over Eli alles, wat Ik tegen zijn huis gesproken heb; Ik zal het
 beginnen en voleinden.

 Jakobus 1:19 Statenvertaling.txt (scripture)
19 Zo dan, mijn geliefde broeders, een iegelijk mens zij ras om te horen, traag om te spreken, traag
tot toorn;

 1 Korinthïers 1:25 Statenvertaling.txt (scripture)
25 Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen; en het zwakke Gods is sterker dan de mensen.

 Spreuken 18:13 Statenvertaling.txt (scripture)
13 Die antwoord geeft, eer hij zal gehoord hebben, dat is hem dwaasheid en schande.

 Spreuken 29:20 Statenvertaling.txt (scripture)
20 Hebt gij een man gezien, die haastig in zijn woorden is? Van een zot is meer verwachting dan
van hem.

 Spreuken 15:31-32 Statenvertaling.txt (scripture)
31 Het oor, dat de bestraffing des levens hoort, zal in het midden der wijzen vernachten.
32 Die de tucht verwerpt, die versmaadt zijn ziel; maar die de bestraffing hoort, krijgt verstand.

 Spreuken 1:7-8 Statenvertaling.txt (scripture)
7 De vrees des HEEREN is het beginsel der wetenschap; de dwazen verachten wijsheid en tucht.
8 Mijn zoon! hoor de tucht uws vaders, en verlaat de leer uwer moeder niet;

 Spreuken 12:15 Statenvertaling.txt (scripture)
15 De weg des dwazen is recht in zijn ogen; maar die naar raad hoort, is wijs.

 Spreuken 4:20 Statenvertaling.txt (scripture)
20 Mijn zoon! merk op mijn woorden, neig uw oor tot mijn redenen.

 Openbaringen 2:7 Statenvertaling.txt (scripture)
7 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te
eten van den boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is.
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 1 Samuël 3:19 Statenvertaling.txt (scripture)
19 Samuel nu werd groot; en de HEERE was met hem, en liet niet een van al Zijn woorden op de
aarde vallen.

 Spreuken 4:21 Statenvertaling.txt (scripture)
21 Laat ze niet wijken van uw ogen, behoud ze in het midden uws harten.

 Spreuken 1:33 Statenvertaling.txt (scripture)
33 Maar die naar Mij hoort, zal zeker wonen, en hij zal gerust zijn van de vreze des kwaads.

 Listen to our hearts (song)


