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Johannes 7:1-18 (HSV)
1 En hierna trok Jezus rond in Galilea, want Hij wilde niet in Judea
rondtrekken, omdat de Joden Hem probeerden te doden.
2 En het feest van de Joden, het Loofhuttenfeest, was aanstaande.
3 Zijn broers dan zeiden tegen Hem: Vertrek vanhier en ga weg
naar Judea, zodat ook Uw discipelen de werken die U doet
kunnen zien.
4 Want niemand doet iets in het verborgene, en streeft er tegelijk
zelf naar dat men openlijk over hem spreekt. Als U deze dingen
doet, maak Uzelf dan openbaar aan de wereld.
5 Want ook Zijn broers geloofden niet in Hem.
6 Jezus dan zei tegen hen: Mijn tijd is nog niet aangebroken, maar
uw tijd is er altijd.
7 De wereld kan u niet haten, maar Mij haat zij, omdat Ik van haar
getuig dat haar werken slecht zijn.

Johannes 7:1-18 (HSV)
8 Gaat u naar dit feest; Ik ga nog niet naar dit feest, want Mijn tijd
is nog niet vervuld.
9 En nadat Hij dit tegen hen gezegd had, bleef Hij in Galilea.
10 Maar toen Zijn broers naar het feest gegaan waren, toen ging Hij
ook Zelf naar het feest, niet openlijk, maar als in het verborgen.
11 De Joden dan zochten Hem op het feest en zeiden: Waar is Hij?
12 En er was veel gemompel over Hem onder de menigten.
Sommigen zeiden: Hij is goed; en anderen zeiden: Nee, maar Hij
misleidt de menigte.
13 Toch sprak niemand openlijk over Hem, uit vrees voor de Joden.

Johannes 7:1-18 (HSV)
14 Maar toen het feest al half voorbij was, ging Jezus naar de
tempel en gaf onderwijs.
15 En de Joden verwonderden zich en zeiden: Hoe kent Hij de
Schriften zonder onderwezen te zijn?
16 Jezus antwoordde hun en zei: Mijn onderricht is niet van Mij,
maar van Hem Die Mij gezonden heeft.
17 Als iemand de wil heeft om Zijn wil te doen, zal hij van dit
onderricht weten of het uit God is, of dat Ik vanuit Mijzelf
spreek.
18 Wie vanuit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer, maar Wie de
eer zoekt van Hem Die Hem gezonden heeft, Die is waarachtig
en geen ongerechtigheid is in Hem.

Deuteronomium 18:15-18 (HSV)
15 Een Profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de
HEERE, uw God, voor u doen opstaan; naar Hem moet u
luisteren,
16 overeenkomstig alles wat u van de HEERE, uw God, bij de Horeb
gevraagd hebt, op de dag dat u daar bijeenkwam, toen u zei: Ik
wil de stem van de HEERE, mijn God, niet langer horen en dit
grote vuur wil ik niet meer zien, anders zal ik sterven.
17 Toen zei de HEERE tegen mij: Het is goed wat zij gesproken
hebben.
18 Ik zal een Profeet voor hen doen opstaan uit het midden van
hun broeders, zoals u. Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven,
en alles wat Ik Hem gebied, zal Hij tot hen spreken.

Jesaja 55:1-5 (HSV)
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O, alle dorstigen, kom tot de wateren,
en u die geen geld hebt, kom,
koop en eet, ja, kom, koop zonder geld,
zonder prijs, wijn en melk.
Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is,
en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan?
Luister aandachtig naar Mij, eet het goede,
en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed.
Neig uw oor en kom tot Mij,
luister, en uw ziel zal leven;
want Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten:
de betrouwbare gunstbewijzen aan David.
Zie, Ik heb Hem gegeven als Getuige voor de volken,
als Vorst en Gebieder voor de volken.
Zie, U zult een volk roepen dat U niet kende,
en het volk dat U niet kende, zal naar U toe snellen,
omwille van de HEERE, uw God,
voor de Heilige van Israël, want Hij heeft U verheerlijkt.

Hebreeën 12:1-3 (HSV)
1 … laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt,
2 terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en
Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in
het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande
veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God.
3 Want let toch scherp op Hem Die zo’n tegenspraak van de
zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en
bezwijkt in uw zielen.

Hebreeën 6:10-12 (HSV)
10 Want God is niet onrechtvaardig dat Hij uw werk zou vergeten
en de liefdevolle inspanning die u Zijn Naam bewezen hebt,
doordat u de heiligen gediend hebt en nog dient.
11 Maar wij verlangen ernaar dat ieder van u dezelfde inzet toont,
tot volle zekerheid van de hoop, tot het einde toe,
12 opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door
geloof en geduld de beloften beërven.

Kari Jobe – Look upon the Lord
Look upon the Lord
Richt je blik op Hem
Stand in awe of His beauty
Sta versteld van zijn pracht
Look upon the Lord
Richt je blik op Hem
Seated high, He is Holy
Verhoogd is Hij, Heilig
Let the glory of our God from Heaven
come down
Laat de eer van God neerdalen uit
de hemel
Let the house of the Lord be filled with
the cloud
Laat het huis van de Heer gevuld
zijn met de wolk

You are good and Your mercy will endure
U bent goed en uw genade blijft
You are good and forever we are Yours
U bent goed en voor altijd zijn we
van U
Hallelujah, Hallelujah
Halleluja, Halleluja
Listen for the Lord
Wacht op de Heer
Hear the voice of His spirit
Hoor de stem van Zijn Geest
Call upon His name
Roep Zijn Naam aan
He is near
Hij is nabij
He is with us
Hij is bij ons

