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Lukas 11:1-4 (HSV)
1 En het gebeurde, toen Hij ergens aan het bidden was, dat een
van Zijn discipelen tegen Hem zei, toen Hij ophield: Heere, leer
ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft.
2 Hij zei tegen hen: Wanneer u bidt, zeg dan: Onze Vader, Die in de
hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde.
3 Geef ons elke dag ons dagelijks brood.
4 En vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan
iedereen die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.

Handelingen 4:23-33 (HSV)
23 En nadat zij losgelaten waren, gingen zij naar hun eigen mensen
en berichtten alles wat de overpriesters en de oudsten tegen
hen gezegd hadden.
24 En toen zij dat gehoord hadden, verhieven zij eensgezind hun
stem tot God en zeiden: Heere! U bent de God Die de hemel en
de aarde en de zee gemaakt hebt, en alle dingen die erin zijn,
25 en Die bij monde van David, Uw knecht, gezegd hebt: Waarom
woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat
inhoudsloos is?
26 De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen
samen tegen de Heere en tegen Zijn Gezalfde.
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27 Want, in waarheid, tegen Uw heilig Kind Jezus, Die U gezalfd
hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en
de volken van Israël bijeengekomen,
28 om alles te doen wat Uw hand en Uw raadbesluit van tevoren
bepaald had dat er gebeuren zou.
29 Nu dan, Heere, sla acht op hun bedreigingen en geef Uw
dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw Woord te spreken,
30 doordat U Uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en
wonderen gebeuren door de Naam van Uw heilig Kind Jezus.
31 En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij
bijeenwaren, bewogen. En zij werden allen vervuld met de
Heilige Geest en spraken het Woord van God met
vrijmoedigheid.
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32 En de menigte van hen die geloofden, was een van hart en een
van ziel; en niemand zei dat iets van wat hij bezat, van hemzelf
was, maar alles hadden zij gemeenschappelijk.
33 En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de
opstanding van de Heere Jezus; en er was grote genade over hen
allen.

