
Hierheen! 
Hier is water 
voor ieder  

die dorst heeft 





Koop hier je voedsel! 

Kom! 

Koop wijn en melk! 











Kom, ook al heb je geen geld.  
Koop hier je voedsel en eet.  

Kom, koop voedsel zonder geld,  
koop wijn en melk zonder betaling. 





Zoals een hinde smacht  
naar stromend water,  
zo smacht mijn ziel  
naar u, o God.  

Psalm 42 



Leen mij je oor en kom bij mij,  
luister, en je zult leven.  
Ik sluit met jullie  
een eeuwigdurend verbond,  
als bevestiging  
van mijn liefde voor David. 
 
   Jesaja 55:3 



Hoe kostbaar is uw liefde, God!  
In de schaduw van uw vleugels  
schuilen de mensen,  
zij laven zich  
aan de overvloed van uw huis,  
u lest hun dorst  
met een stroom van vreugden,  
want bij u is de bron van het leven,  
door úw licht zien wij licht.  
 
   Psalm 36: 8-10 



Kom naar mij,  
jullie die vermoeid zijn  
en onder lasten gebukt gaan,  
dan zal ik jullie rust geven. 
 
   Matteüs 11:28 
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Hierheen! Hier is water,  
voor ieder die dorst heeft.  
Kom, ook al heb je geen geld.  
Koop hier je voedsel en eet.  
Kom, koop voedsel zonder geld,  
koop wijn en melk zonder betaling….  
Luister aandachtig naar mij…  



Zoek de HEER nu hij zich laat vinden,  

roep hem terwijl hij nabij is.  

   Jesaja 55:6 

 



Leen mij je oor en kom bij mij,  
luister, en je zult leven.  
Ik sluit met jullie  
een eeuwigdurend verbond,  
als bevestiging  
van mijn liefde voor David. 
 
   Jesaja 55:3 



Leen mij je oor en kom bij mij,  
luister, en je zult leven.  
Ik sluit met jullie  
een eeuwigdurend verbond,  
als bevestiging  
van mijn liefde voor David. 
 
   Jesaja 55:3 



Leen mij je oor en kom bij mij,  
luister, en je zult leven.  
Ik sluit met jullie  
een eeuwigdurend verbond,  
als bevestiging  
van mijn liefde voor David. 
 
   Jesaja 55:3 



Leen mij je oor en kom bij mij,  
luister, en je zult leven.  
Ik sluit met jullie  
een eeuwigdurend verbond,  
als bevestiging  
van mijn liefde voor David. 
 
   Jesaja 55:3 


