
Hoop en herstel



Ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op 
eensgezind te zijn in de Here. Ja, ik vraag ook 
u, mijn oprechte metgezel: Help 
deze vrouwen, die samen met mij gestreden 
hebben in het Evangelie, ook met Clemens en 
mijn andere medearbeiders, van wie de 
namen in het boek des levens staan.

Filippenzen 4 vers 2
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Boeiende fasen in het leven met God



De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.

Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij 

naar vredig water,

Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige 

paden tot eer van Zijn naam.
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De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.

Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij 

naar vredig water,

Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige 

paden tot eer van Zijn naam.



Al gaat mijn weg door een donker dal,

ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij,

Uw stok en Uw staf, zij geven mij moed.
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Al gaat mijn weg door een donker dal,

ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij,

Uw stok en Uw staf, zij geven mij moed.



U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand,

U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.

Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven,

ik keer terug in het huis van de HEER

tot in lengte van dagen.
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Geliefd kind van de Vader 
Grote Gebed

t
Toegewijd discipel van Jezus 

Grote Gebod

t
Medewerker van de Heilige 
Geest Grote 
Opdracht



Boeiende fasen in Psalm 23

a. Waar ligt bij mij een verlangen

naar groei?

b. Waar daagt U, Here God, mij uit?
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Ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op eensgezind 

te zijn in de Here. Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte 

metgezel: Help deze vrouwen, die samen met mij 

gestreden hebben in het Evangelie, ook met Clemens 

en mijn andere medearbeiders, van wie de namen in 

het boek des levens staan.

Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: 

wees altijd verheugd.

Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. 

De Heer is nabij.

Filippenzen 4 vers 2, 4 en 5


