
Psalmen 103:2 

2 Kom, prijs de Heer!" 
Ik wil niets vergeten van wat Hij voor 

mij heeft gedaan. 



Exodus 12:17 

17 Voortaan moeten jullie elk jaar dit 
Feest van de Ongegiste Broden 

vieren. Want op deze dag haal Ik 
jullie allemaal weg uit Egypte. 

Daarom moeten jullie deze dag voor 
altijd blijven vieren.  



Jozua 4:4-7 

4 Toen riep Jozua de twaalf Israëlieten 
die waren aangewezen, uit elke stam 
één. 5 Hij zei tegen hen: "Ga naar het 

midden van de Jordaan, waar de 
priesters met de kist van het verbond 

van jullie Heer God staan. Til daar 
allemaal één steen op je schouder, 

zodat er evenveel stenen als stammen 
van Israël zullen zijn..' " 



Jozua 4:4-7 

6 Die stenen zullen voor jullie een teken zijn. 
Als jullie kinderen later vragen: 'Waarom 

liggen die stenen daar?' 7 dan moeten jullie 
tegen hen zeggen: 'Die liggen daar als bewijs 

dat de Jordaan droogviel toen de kist van 
het verbond van de Heer de Jordaan 

overstak. Deze stenen zijn een herinnering 
daaraan. Zo zullen de Israëlieten het nooit 

vergeten.' " 



1 Korintiërs 11:24-26 

24 En Hij zei: "Neem hiervan, en eet het. Dit is 
mijn lichaam dat voor jullie wordt gebroken. Eet 

hiervan om aan Mij te denken." 25 Na de maaltijd 
nam Hij de wijnbeker en zei: "Deze beker is het 
nieuwe verbond met God dat met mijn bloed 

wordt gesloten. Elke keer dat jullie hiervan 
drinken, moeten jullie aan Mij denken." 26 Want 
elke keer dat jullie van het brood eten en uit de 

wijnbeker drinken, herinneren jullie daarmee aan 
de dood van de Heer, totdat Hij komt. 



Psalmen 103:5 

3 Hij vergeeft alles wat ik verkeerd heb gedaan. 
Hij geneest al mijn ziekten. 

4 Hij redt mijn leven van de dood. 
Hij is altijd liefdevol en goed voor me. 
5 Hij stort zijn goedheid over mij uit. 

Hij geeft mij de kracht van mijn jeugd terug. 
Hij maakt me weer zo sterk als toen ik jong was, 

zo sterk als een jonge arend. 



Psalmen 103:10-12 

10 Hij geeft ons niet de straf die we verdiend 
hebben 

met onze ongehoorzaamheid. 
11 Maar zo hoog als de hemel is boven de aarde, 

zó groot is zijn liefde voor de mensen die diep 
ontzag voor Hem hebben. 

12 Hij tilt onze ongehoorzaamheid van ons af 
en zo ver als het oosten is van het westen, 

zó ver werpt Hij die bij ons vandaan.  
 


