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 Blessed be Your Name (song) 

 Light the fire again (song) 

 U roept ons, Vader (song) 

 Nog voordat je bestond (song) 

 Machtige Heer, grote Verlosser (song) 

 Jesus Reign over me (song) 

 Jakobus 1:27 Statenvertaling.txt (scripture) 
27 De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en den Vader is deze: wezen en weduwen
bezoeken in hun verdrukking, en zichzelven onbesmet bewaren van de wereld.

 2 Kronieken 14:2-5 Statenvertaling.txt (scripture) 
2 En Asa deed dat goed en dat recht was in de ogen des HEEREN, zijns Gods.
3 Want hij nam de altaren der vreemden, en de hoogten weg, en brak de opgerichte beelden, en
hieuw de bossen af.

4 En hij zeide tot Juda, dat zij den HEERE, den God hunner vaderen, zoeken, en dat zij de wet en het
 gebod doen zouden.

5 Hij nam ook weg uit alle steden van Juda de hoogten en de zonnebeelden; en het koninkrijk was
voor hem stil.

 Jesaja 33:6 Statenvertaling.txt (scripture) 
6 En het zal geschieden, dat de vastigheid uwer tijden, de sterkte van uw behoudenissen zal zijn
wijsheid en kennis; de vreze des HEEREN zal zijn schat zijn.

 Spreuken 1:7-9 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;

9 Want zij zullen uw hoofd een aangenaam toevoegsel zijn, en ketenen aan uw hals.
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 2 Kronieken 14:6-15 Statenvertaling.txt (scripture) 
6 Daartoe bouwde hij vaste steden in Juda; want het land was stil, en er was geen oorlog in die
jaren tegen hem, dewijl de HEERE hem rust gaf.

7 Want hij zeide tot Juda: Laat ons deze steden bouwen, en muren daarom trekken, en torens, deuren
 en grendelen, terwijl het land nog is voor ons aangezicht; want wij hebben den HEERE, onzen
God, gezocht, wij hebben Hem gezocht, en Hij heeft ons rondom henen rust gegeven. Zo bouwden zij
 en hadden voorspoed.

8 Asa nu had een heir van driehonderd duizend uit Juda, rondas en spies dragende, en
tweehonderd en tachtig duizend uit Benjamin, het schild dragende en den boog spannende; al dezen
 waren kloeke helden.

9 En Zerah, de Moor, kwam tegen hen uit, met een heir van duizend maal duizend, en driehonderd
wagenen; en hij kwam tot Maresa toe.

10 Toen toog Asa tegen hem uit; en zij stelden de slagorde in het dal Zefatha bij Maresa.

11 En Asa riep tot den HEERE, zijn God, en zeide: HEERE, het is niets bij U, te helpen hetzij den
machtige, hetzij den krachteloze; help ons, o HEERE, onze God! Want wij steunen op U, en in Uw
Naam zijn wij gekomen tegen deze menigte; o HEERE! Gij zijt onze God; laat den sterfelijken mens
tegen U niets vermogen.

12 En de HEERE plaagde de Moren voor Asa en voor Juda; en de Moren vloden.

13 Asa nu en het volk, dat met hem was, jaagden hen na tot Gerar toe; en zo velen vielen er van
de Moren, dat er voor hen geen hervatting was; want zij waren verbroken voor den HEERE en voor
Zijn leger; en zij droegen zeer veel roofs daarvan.

14 En zij sloegen alle steden rondom Gerar; want de verschrikking des HEEREN was over hen; en zij
 beroofden al de steden, omdat veel roofs in dezelve was.

15 En zij sloegen ook de tenten van het vee, en voerden weg schapen in menigte, en kemelen; en
kwamen weder te Jeruzalem.

 2 Kronieken 15:1-9 Statenvertaling.txt (scripture) 
1 Toen kwam de Geest Gods op Azaria, den zoon van Oded.

2 En hij ging uit, Asa tegen, en hij zeide tot hem: Hoort mij, Asa, en gans Juda, en Benjamin! De
HEERE is met ulieden, terwijl gij met Hem zijt; en zo gij Hem zoekt, Hij zal van u gevonden worden;
maar zo gij Hem verlaat, Hij zal u verlaten.

3 Israel nu is vele dagen geweest zonder den waren God, en zonder een lerenden priester, en zonder
 de wet.
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4 Maar als zij zich in hun nood bekeerden tot den HEERE, den God Israels, en Hem zochten, zo werd
 Hij van hen gevonden.

5 En in die tijden was er geen vrede voor dengene, die uitging, en dengene, die inkwam; maar vele
beroerten waren over al de inwoners van die landen;

6 Dat volk tegen volk, en stad tegen stad in stukken gestoten werden; want God had hen met allen
angst verschrikt.

7 Daarom weest gij sterk, en laat uw handen niet verslappen; want er is loon naar uw werk.

8 Als nu Asa deze woorden hoorde, en de profetie van den profeet Oded, sterkte hij zich, en hij
deed weg de verfoeiselen uit het ganse land van Juda en Benjamin, en uit de steden, die hij van het
gebergte van Efraim genomen had, en vernieuwde het altaar des HEEREN, dat voor het voorhuis des
 HEEREN was.

9 En hij vergaderde het ganse Juda en Benjamin, en de vreemdelingen met hen uit Efraim, en
Manasse, en uit Simeon; want uit Israel vielen zij tot hem in menigte, als zij zagen, dat de HEERE, zijn
 God, met hem was.

 2 Kronieken 15:12-15 Statenvertaling.txt (scripture) 
12 En zij traden in een verbond, dat zij den HEERE, den God hunner vaderen, zoeken zouden met
hun ganse hart en met hun ganse ziel.

13 En al wie den HEERE, den God Israels, niet zou zoeken, zou gedood worden, van den kleine tot
den grote, en van den man tot de vrouw toe.

14 En zij zwoeren den HEERE met luider stem en met gejuich, desgelijks met trompetten en met
bazuinen.

15 En gans Juda was verblijd over dezen eed; want zij hadden met hun ganse hart gezworen, en met
 hun gansen wil Hem gezocht; en Hij werd van hen gevonden, en de HEERE gaf hun rust rondom
henen.

 2 Kronieken 15:17 Statenvertaling.txt (scripture) 
17 De hoogten werden wel niet weggenomen uit Israel, het hart van Asa nochtans was volkomen al
zijn dagen.

 2 Kronieken 16:1-13 Statenvertaling.txt (scripture) 
1 In het zes en dertigste jaar van het koninkrijk van Asa, toog Baesa, de koning van Israel, op tegen
Juda, en bouwde Rama, opdat hij niemand toeliet uit te gaan en in te komen tot Asa, den koning
van Juda.
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2 Toen bracht Asa het zilver en het goud voort, uit de schatten van het huis des HEEREN en van
het huis des konings, en zond tot Benhadad, den koning van Syrie, die te Damaskus woonde,
zeggende:

3 Er is een verbond tussen mij en tussen u, en tussen mijn vader en tussen uw vader; zie, ik zend u
zilver en goud, ga heen, maak uw verbond te niet met Baesa, den koning van Israel, dat hij van tegen
 mij aftrekke.

4 En Benhadad hoorde naar den koning Asa, en zond de oversten der heiren, die hij had, tegen de
steden van Israel, en zij sloegen Ijon, en Dan, en Abel-Maim, en alle schatsteden van Nafthali.

5 En het geschiedde, als Baesa zulks hoorde, dat hij afliet van Rama te bouwen, en zijn werk staakte.

6 Toen nam de koning Asa gans Juda, en zij droegen weg de stenen van Rama, en het hout daarvan,
 waarmede Baesa gebouwd had; en hij bouwde daarmede Geba en Mizpa.

7 En in denzelfden tijd kwam de ziener Hanani tot Asa, den koning van Juda, en hij zeide tot hem:
Omdat gij gesteund hebt op den koning van Syrie, en niet gesteund hebt op den HEERE, uw God,
daarom is het heir des konings van Syrie uit uw hand ontkomen.

8 Waren niet de Moren en de Libiers een groot heir met zeer veel wagenen en ruiteren? Toen gij
nochtans op den HEERE steundet, heeft Hij hen in uw hand gegeven.

9 Want den HEERE aangaande, Zijn ogen doorlopen de ganse aarde, om Zich sterk te bewijzen
aan degenen, welker hart volkomen is tot Hem; gij hebt hierin zottelijk gedaan; want van nu af
zullen oorlogen tegen u zijn.

10 Doch Asa werd toornig tegen den ziener, en leidde hem in het gevangenhuis; want hij was hierover
 tegen hem ontsteld; daartoe onderdrukte Asa enigen uit het volk ter zelfder tijd.

11 En ziet, de geschiedenissen van Asa, de eerste met de laatste, ziet, zij zijn beschreven in het boek
 der koningen van Juda en Israel.

12 Asa nu werd, in het negen en dertigste jaar van zijn koninkrijk, krank aan zijn voeten; tot op het
hoogste toe was zijn krankheid; daartoe ook zocht hij den HEERE niet in zijn krankheid, maar de
medicijnmeesters.

13 Alzo ontsliep Asa met zijn vaderen; en hij stierf in het een en veertigste jaar zijner regering.

 Psalmen 111:10 Statenvertaling.txt (scripture) 
10 Resch. De vreze des HEEREN is het beginsel der wijsheid; Schin. allen, die ze doen, hebben goed
 verstand; Thau. Zijn lof bestaat tot in der eeuwigheid.


