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Zoals Zacharias, priester en

vader van Johannes de Doper, profeteerde:

'Want het hart van onze God 
loopt over van liefde en goedheid. 

Een hemels licht zal op ons schijnen, 

zodat de mensen die in het donker 

en de schaduw van de dood zitten, 

weer kunnen zien 

en wij op de weg van de vrede 

worden gebracht.’ '
Lucas 1:78-79 HTB



Ik zal jullie een nieuw hart 
en een nieuwe geest geven, 

Ik zal je versteende hart 

uit je lichaam halen 

en je er een levend hart 
voor in de plaats geven.

Ezechiël 36:26 NBV21



Zaterdag 9 april 2022

“Lieve gemeente,

Open je ogen en zie Mij.

Ik giet olie op jouw hoofd,

druipend van overvloed.

Alles geef Ik jou.

Je weet het nog niet,

maar álles is voor jou.

De weg is bereid 

door Mij.





Sta op en zie Mij.

In de autoriteit 

die Ik jou geef.

Kom naar het altaar,

kom naar voren.

Open de ogen 

van jouw hart.

Een hart van vlees.
Het stenen hart is weg.

Door mij geruild,

aan het kruis.



Hou Mij vast,

Ichtus gemeente.

Jij draagt Mijn Naam!”
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zuurstofrijk bloed 
stroomt uit het hart 
naar de aorta en die 
heeft vertakkingen 
naar de rest van het 
lichaam om het van 
zuurstof te voorzien 



'Geeft U mij een zuiver hart, 
mijn God, 

en een nieuwe geest 
die mij innerlijk standvastig maakt. ‘

Psalm 51:12 HTB



Ik zal jullie een nieuw hart 
en een nieuwe geest geven, 

Ik zal je versteende hart 

uit je lichaam halen 

en je er een levend hart 
voor in de plaats geven.

Ezechiël 36:26 NBV21



het 
hart van

Kaleb



'… Mijn dienaar Kaleb, 

omdat in hem een andere geest was 

en hij erin volhard heeft Mij na te volgen, 

hem zal Ik brengen 

in het land waar hij geweest is, 

en zijn nageslacht zal het in bezit nemen. ‘

Numeri 14:24 HSV



'Het werkelijke offer waarop U wacht, 

is een aan U overgegeven geest 

van iemand die weet 

dat hij niet zonder U kan. 

En een hart dat geheel en al weet 

dat U de enige bent die helpen kan. 

Zulke mensen stuurt U nooit weg, 

mijn God. '

Psalmen 51:19 HTB



'Ik zal hun één hart geven en een nieuwe geest 
in uw binnenste geven. 

Ik zal het hart van steen uit hun vlees wegdoen

en hun een hart van vlees geven, 

zodat zij in Mijn verordeningen gaan 

en Mijn bepalingen in acht nemen 

en die houden. 

Dan zullen zij Mij een volk zijn, 

en zal Ík hun een God zijn. '

Ezechiël 11:19-20 HSV
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‘Heb de Here, jouw God, lief 
met heel je hart, 
met heel je ziel, 

heel je kracht 

en heel je verstand. 

En heb jouw naaste net zo lief als jezelf.’ 

Lucas 10:27 HTB

In vers 28 zegt Jezus: 

doe dat en je zult leven



'De HEERE, jouw God, zal 

jouw hart 

en het hart van jouw nageslacht 

besnijden (HTB: reinigen), 

om de HEERE , jouw God, lief te hebben 
met heel je hart 

en met heel je ziel, 
zodat je leven zult. '

Deuteronomium 30:6 HSV



'Besnijd dan de voorhuid van uw hart 
en wees niet langer halsstarrig. '

Deuteronomium 10:16 HSV

'Besnijd daarom uw harten, 

reinig u van zonde, 

en wees niet langer koppig. '

Deuteronomium 10:16 HTB



'Daarom zegt de Here : 

‘Kom nu bij Mij terug, nu kan het nog. 
Geef Mij heel je hart. 

Kom met vasten, tranen en in rouw. 
Scheur van verdriet je hart, 

niet je kleren!’ 
Ga terug naar de Here, jouw God, 

want Hij is genadig en heeft medelijden. 

Hij is geduldig, vol liefde en goedheid 

en heeft berouw over de toegezegde straf. '
Joël 2:12-13 HTB



'En tegen de bewoners van Juda en van Jeruzalem 

zeg Ik: 

Maak een nieuw begin. 
Doe alles weg wat verkeerd is. 

Ga Mij weer gehoorzamen. 
Doe van harte wat Ik zeg. 

Dien Mij niet alleen met woorden, 
maar met je hart. 
Als jullie niet veranderen, 

zal Ik mijn woede als een onblusbaar vuur over jullie uitstorten, 

vanwege alle slechte dingen die jullie doen.“’

Jeremia 4:3-4 BB



'Vrienden, 

houd je ver van alles 
wat Gods plaats in jouw hart 

zou kunnen innemen.'

1 Johannes 5:21 HTB

'Lieve kinderen, 

wees op je hoede voor de afgoden. 

Amen.'

1 Johannes 5:21 HSV



'Ik zal jullie een ander hart geven 

en een nieuwe geest, 
jullie harten van steen zal Ik vervangen 

door tedere harten van liefde, 

zodat jullie mijn wetten zullen gehoorzamen

en mijn volk zult zijn 

en dan zal Ik ook jullie God zijn. '

Ezechiël 11:19-20 HTB
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