
Alles wat adem heeft, loof de 

HEERE! 

Psalm 150:6 

Bekeer u tot de HEERE, uw God, 

want Hij is genadig en 

barmhartig, geduldig en rijk aan 

goedertierenheid, en Hij heeft 

berouw over het kwaad. 

Joel 2:13 

Christus heeft ons vrijgekocht 

van de vloek van de wet door 

voor ons een vloek te worden. 

Galaten 3:13 

Dien de HEERE met blijdschap, 

kom voor Zijn aangezicht met 

vrolijk gezang. 

Psalm 100:2 

Eer zij aan God in de hoogste 

hemelen, en vrede op aarde, in 

mensen een welbehagen. 

Lukas 2:14 

En op de laatste, de grote dag 

van het feest, stond Jezus daar 

en riep: Als iemand dorst heeft, 

laat hij tot Mij komen en 

drinken. 

Johannes 7:37 

Genade zij u en vrede van God, 

onze Vader en van de Heere 

Jezus Christus 

Filippenzen 1:2 

Heilig, heilig, heilig, is de HEERE 

van de legermachten; heel de 

aarde is vol van Zijn 

heerlijkheid! 

Jesaja 6:3 

Ik ben de Alfa, en de Omega, het 

Begin en het Einde, de Eerst en 

de Laatste 

Openbaring 22:13 

Jezus Christus is gisteren en 

heden Dezelfde en tot in 

eeuwigheid. 

Hebreeën 13:8 

Kom naar Mij toe, allen die 

vermoeid en belast bent, en Ik 

zal u rust geven 

Mattheus 11:30 

Laat de kinderen tot Mij komen 

en verhinder hen niet, want 

voor zulke mensen is het 

Koninkrijk van God. 

Lukas 18:16 

Mij is gegeven alle macht in 

hemel en op aarde 

Mattheus 28:18 

Niemand heeft een grotere 

liefde dan deze, namelijk dat 

iemand zijn leven geeft voor zijn 

vrienden. 

Johannes 15:13 

Opdat alle volken van de aarde

weten: de HEERE, Hij is God en 

niemand anders. 

1 Koningen 8:60 

Psalmzingt voor de HEERE, want 

Hij heeft zeer grote dingen 

gedaan.  

Jesaja 12:5 

Rechtvaardigen, verblijd u in de 

HEERE. 

Psalm 97:12 

Spreek, HEERE, want Uw 

dienaar luistert. 

1 Samuel 3:9 

Tot U, HEERE, heb ik de 

toevlucht genomen 

Psalm 71:1 

U bent mijn Schuilplaats, U 

beschermt mij voor 

benauwdheid. 

Psalm 32:7 

Vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij onze schuldenaren 

vergeven. 

Mattheus 6:12 

Wij dan, gerechtvaardigd uit het 

geloof, hebben vrede bij God 

door onze Heere Jezus Christus 

Romeinen 5:1 

Zegen hen die u vervloeken, en 

bid voor hen die u belasteren. 

Lukas 6:28 




