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Psalm 1: 1

1 Welzalig hij, die in der bozen raad,
Niet wandelt, noch op 't pad der zondaars
staat,
Noch nederzit, daar zulken samenrotten,
…

Psalm 143: 10

10 Leer mij, o God van zaligheden,
Mijn leven in Uw dienst besteden;
Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand;
Uw goede Geest bestier' mijn schreden,
En leid' mij in een effen land.

Psalm 86: 6

Heer', mijn God, ik zal U loven,
Heffen 't ganse hart naar boven;
'k Zal Uw Naam en majesteit
Eren tot in eeuwigheid.

Psalm 1: 1

Die roekeloos met God en godsdienst
spotten;
Maar 's Heeren wet blijmoedig dag en
nacht
Herdenkt, bepeinst en ijverig betracht.

Psalm 86: 6

6 Leer mij naar Uw wil te handlen,
'k Zal dan in Uw waarheid wandlen;
Neig mijn hart, en voeg het saam,
Tot de vrees van Uwen Naam.
…

Johannes 1: 44 t/m 52

44. De volgende dag wilde Jezus weggaan
naar Galilea en Hij vond Filippus en zei
tegen hem: Volg Mij.
45. Filippus nu kwam uit Bethsaïda, uit de
stad van Andreas en Petrus.
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Johannes 1: 44 t/m 52

46. Filippus vond Nathanaël en zei tegen
hem: Wij hebben Hem gevonden over Wie
Mozes in de wet geschreven heeft, en ook
de profeten, namelijk Jezus, de zoon van
Jozef, uit Nazareth.

Johannes 1: 44 t/m 52

49. Nathanaël zei tegen Hem: Vanwaar kent
U mij? Jezus antwoordde en zei tegen hem:
Voordat Filippus u riep, toen u onder de
vijgenboom was, zag Ik u.
50. Nathanaël antwoordde en zei tegen
Hem: Rabbi, U bent de Zoon van God, U
bent de Koning van Israël.

Johannes 1: 44 t/m 52

52. En Hij zei tegen hem: Voorwaar,
voorwaar, Ik zeg u allen: Van nu af zult u de
hemel geopend zien en de engelen van God
opklimmen en neerdalen op de Zoon des
mensen.

Johannes 1: 44 t/m 52

47. En Nathanaël zei tegen hem: Kan uit
Nazareth iets goeds komen? Filippus zei
tegen hem: Kom en zie.
48. Jezus zag Nathanaël naar Zich toe
komen en zei over hem: Zie, werkelijk een
Israëliet in wie geen bedrog is.

Johannes 1: 44 t/m 52

51. Jezus antwoordde en zei tegen hem:
Omdat Ik tegen u gezegd heb: Ik zag u
onder de vijgenboom, gelooft u. U zult
grotere dingen zien dan deze.

Psalm 17: 3

3 Ik zet mijn treden in Uw spoor,
Opdat mijn voet niet uit zou glijden.
Wil mij voor struikelen bevrijden,
En ga mij met Uw heillicht voor.
…
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Psalm 17: 3

Ik roep U aan, 'k blijf op U wachten,
Omdat G', o God, mij altoos redt.
Ai, luister dan naar mijn gebed,
En neig Uw oren tot mijn klachten.

Psalm 119: 15

Om mij van 't pad der zonden af te keren;
Uw rechten, die zo heilig zijn en goed,
Steld' ik mij voor; die wil ik needrig eren.

Psalm 119: 15

15 Weer snood bedrog, o God, van mijn
gemoed;
Laat Uw gena mij Uwe wetten leren.
Ik kies den weg der waarheid voor mijn
voet,
…

Gezang 300: 1 en 2

1 Is de nood zo hoog gerezen,
dat gij nergens uitkomst ziet,
nog hebt gij geen kwaad te vrezen;
is de nood zo hoog gerezen,
dat gij nergens uitkomst ziet:
God, uw God vergeet u niet!
…

Gezang 300: 1 en 2

2 Vest in bang' en droeve dagen
al uw hoop op Hem alleen,
schroom niet Hem om hulp te vragen;
Vest in bang' en droeve dagen
al uw hoop op Hem alleen,
Hij kan helpen, Hij alleen.
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