
  

liefde zonder angst, liefde met regels



  



  

1 Johannes 
2:3

Dat wij God kennen, weten we doordat we ons aan zijn 
geboden houden. Wie zegt 'ik ken Hem', maar zich niet 
aan zijn geboden houdt, is een leugenaar; de waarheid 
is niet in hem. In wie zich aan Gods woord houdt, is 

zijn liefde ten volle werkelijkheid geworden.



  

Galaten 6:8-9

Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait oogst 
de dood, maar wie op de akker van de Geest zaait 

oogst het eeuwige leven. Laten we daarom het goede 
doen, zonder op te geven, want als we niet 

verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd 
daarvoor gekomen is.



  

1 Johannes 1:5-6

Dit is wat wij Hem hebben horen verkondigen 
en wat we u verkondigen: God is licht, er is 

in Hem geen spoor van duisternis. 

Als we zeggen dat we met Hem verbonden 
zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, 

liegen we en leven we niet volgens de 
waarheid.



  

1 Johannes 1:7-8

Maar gaan we onze weg in het licht, zoals Hijzelf in het 
licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het 
bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde. Als we 

zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we 
onszelf en is de waarheid niet in ons. Belijden we onze 
zonden, dan zal Hij die trouw en rechtvaardig is, ons 
alle zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.



  



  

Over the Mountains
Over the Sea

Here You come running
my Lover to me

When I feel the cold of winter
And this cloak of sadness,

I need You
All the evil things that shake me

All the words that break me,
I need You

Song of Solomon - lyrics (Jesus Culture with Martin Smith)

http://www.youtube.com/watch?v=S2urjlelpuM


  

Over the Mountains
Over the Sea

Here You come running my Lover to me

Do not hide me from Your presence
Pull me from Your shadows,

I need You
Beauty wrap Your arms around me

Sing Your song of kindness,
I need You



  

Over the Mountains
Over the Sea

Here You come running my Lover to me

All through the valleys
Through the dark of night

Here You come running to hold me till it's light

I'll come running
Come running

Come running, back to You
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