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Handelingen 1:1-9 (HSV)
1 Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theofilus, over alles wat Jezus
begonnen is te doen én te onderwijzen,
2 tot op de dag waarop Hij opgenomen is, nadat Hij door de Heilige
Geest aan de apostelen, die Hij uitgekozen had, opdrachten had
gegeven.
3 Hij heeft Zichzelf, nadat Hij geleden had, ook levend aan hen
vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang,
waarbij Hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het
Koninkrijk van God betreffen.
4 En toen Hij met hen samen was, beval Hij hun dat zij niet uit
Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader
zouden verwachten, die u, zei Hij, van Mij gehoord hebt;
5 want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige
Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen.

Handelingen 1:1-9 (HSV)
6 Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: Heere, zult U in
deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?
7 En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of
gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld
heeft,
8 maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u
komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in
heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.
9 En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het
zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.

Romeinen 11:33-36 (HSV)
33 O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God,
hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn
wegen!
34 Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is Zijn
raadsman geweest?
35 Of wie heeft Hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden
worden?
36 Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.

Romeinen 12:1-2
HSV:
1 Ik roep u er dan toe op,
broeders, door de
ontfermingen van God, om
uw lichamen aan God te
wijden als een levend offer,
heilig en voor God
welbehaaglijk: dat is uw
redelijke godsdienst.
2 En word niet aan deze
wereld gelijkvormig, maar
word innerlijk veranderd
door de vernieuwing van uw
gezindheid om te kunnen
onderscheiden wat de
goede, welbehaaglijke en
volmaakte wil van God is.

BGT:
1 Vrienden, jullie weten hoe goed
God voor ons is. Daarom vraag ik
jullie: Geef jezelf als een geschenk
aan God. Laat je leven een offer zijn
dat God graag wil aannemen. Dat
betekent: leef als mensen die bij
God horen. Want dat is de juiste
manier om God te vereren.
2 Doe niet zoals de mensen die
zonder God leven, maar leef als
nieuwe mensen. Want God geeft
jullie de wijsheid om zijn wil te
kennen. Daardoor weten jullie wat
goed en volmaakt is, en waar God
blij mee is

Galaten 2:20 (HSV)
Ik ben met Christus gekruisigd;
en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij;
en voor zover ik nu in het vlees leef,
leef ik door het geloof in de Zoon van God,
Die mij heeft liefgehad
en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.
Westminster Confessie
Het hoogste doel van de mens
is om God te verheerlijken
en voor eeuwig van Hem te genieten

Mattheüs 5:14-16 (HSV)
14 U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg
ligt, kan niet verborgen zijn.
15 En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat,
maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn.
16 Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede
werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

