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Want in HEM (in Jezus Christus) is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, 
en omdat u één bent met HEM, 
het hoofd van alle machten en krachten, 
bent ook u van die volheid vervuld.

For in HIM (in Jesus Christ) the divine fullness is physically present, 
and because you are one with HIM, 
the head of all powers and powers, 
you too are filled with that fullness.

Kolossenzen 2: 9-10
Colossians 2: 9-10



Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen 
van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; die niet uit bloed, niet uit de 
wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn

But to all who have received Him, He has given them power to become children of 
God, namely those who believe in His Name; who were not born of blood, nor of the 
will of flesh, nor of the will of a man, but of God

Johannes 1: 12-13

John 1:12-13



Jezus antwoordde hun: Gelooft u nu? Zie, de tijd komt en is nu gekomen, dat u 
uiteengedreven zult worden, ieder naar het zijne, en u Mij alleen zult laten; en toch 
ben Ik niet alleen, omdat de Vader bij Mij is. Deze dingen heb Ik tot u gesproken, 
opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb 
goede moed: IK heb de wereld overwonnen.

Jesus answered them: Do you believe now? Behold, the time is coming and has now 
come when you will be driven apart, each to his own, and you will leave me alone; 
and yet I am not alone because the Father is with Me. These things I have spoken to 
you, that you may have peace in Me. You will be oppressed in the world, but have 
good courage: I have overcome the world.

Johannes 16: 31-33

John 16: 31-33



– Maak mij een offer

– Maak mij Uw instrument

– Maak mij tot wie U wil dat ik ben

– Ik had niets te geven

– Maar U geeft mij alles HEER

– Door U komt er nieuwe wijn uit mij

– Make me a sacrifice

– Make me your instrument

– Make me who You want me to be

– I had nothing to give

– But you give me everything LORD

– Because of you new wine comes from me

lied van Hillsong: New Wine

Hillsong's song: New Wine



Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, en leert ons 
de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze 
tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij 
verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en 
onze Zaligmaker, Jezus Christus.

For the salvation grace of God has appeared to all men, and teaches us to deny 
wickedness and worldly desires and to live in this present world in a righteous and 
godly way, while we expect the blessed hope and appearance of the glory of the 
great God and our Savior, Jesus Christ.

Titus 2: 11-13

Titus 2: 11-13



NEW WINE



New Wine

https://www.youtube.com/watch?v=1ozGKlOzEVc

https://www.youtube.com/watch?v=1ozGKlOzEVc

