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 HEER U gaf aan mij uw vreugdeolie (song)

 Prijs Hem (song)

 Praise Him (song)

 Be lifted up (song)

 Majesty (Here I am) (song)

 This is holy ground (song)

 Psalmen 23:1 Statenvertaling.txt (scripture)
1 Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.

 Jakobus 4:1-4 Statenvertaling.txt (scripture)
1 Van waar komen krijgen en vechterijen onder u? Komen zij niet hiervan, namelijk uit uw wellusten,
die in uw leden strijd voeren?

2 Gij begeert, en hebt niet; gij benijdt en ijvert naar dingen, en kunt ze niet verkrijgen; gij vecht en
voert krijg, doch gij hebt niet, omdat gij niet bidt.

3 Gij bidt, en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het in uw wellusten doorbrengen zoudt.

4 Overspelers en overspeleressen, weet gij niet, dat de vriendschap der wereld een vijandschap Gods
 is? Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld.

 1 Johannes 2:12-14 Statenvertaling.txt (scripture)
12 Ik schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om Zijns Naams wil.

13 Ik schrijf u, vaders! want gij hebt Hem gekend, Die van den beginne is. Ik schrijf u, jongelingen,
want gij hebt den boze overwonnen. Ik schrijf u, kinderen, want gij hebt den Vader gekend.

14 Ik heb u geschreven, vaders, want gij hebt Hem gekend, Die van den beginne is. Ik heb u
geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk, en het Woord Gods blijft in u, en gij hebt den boze
overwonnen.

 Johannes 15:12-14 Statenvertaling.txt (scripture)
12 Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijkerwijs Ik u liefgehad heb.
13 Niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden.
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14 Gij zijt Mijn vrienden, zo gij doet wat Ik u gebiede.

 1 Johannes 2:15-17 Statenvertaling.txt (scripture)
15 Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde
des Vaders is niet in hem.

16 Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleses, en de begeerlijkheid der
ogen, en de grootsheid des levens, is niet uit den Vader, maar is uit de wereld.

17 En de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid; maar die den wil van God doet, blijft in der
eeuwigheid.

 Markus 8:36-38 Statenvertaling.txt (scripture)
36 Want wat zou het den mens baten zo hij de gehele wereld won, en zijner ziele schade leed?
37 Of wat zal een mens geven, tot lossing van zijn ziel?

38 Want zo wie zich Mijns en Mijner woorden zal geschaamd hebben, in dit overspelig en zondig
geslacht, diens zal Zich de Zoon des mensen ook schamen, wanneer Hij zal komen in de
heerlijkheid Zijns Vaders, met de heilige engelen.


