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To seek the Kingdom of God 

28 augustus 2016 

Lukas/Luke 10:25-37  

25 En zie, een wetgeleerde stond op 
om Hem te verzoeken, en zei: 
Meester, wat moet ik doen om 
het eeuwige leven te beërven? 

26 En Hij zei tegen hem: Wat staat er 
in de Wet geschreven? Wat leest u 
daar? 

27 Hij antwoordde en zei: U zult de 
Heere, uw God, liefhebben met 
heel uw hart, met heel uw ziel, 
met heel uw kracht en met heel 
uw verstand, en uw naaste als 
uzelf. 

28 Hij zei tegen hem: U hebt juist 
geantwoord. Doe dat en u zult 
leven. 

25 And behold, a lawyer stood up to 
put him to the test, saying, 
“Teacher, what shall I do to inherit 
eternal life?”  

26 He said to him, “What is written in 
the Law? How do you read it?”  

27 And he answered, “You shall love 
the Lord your God with all your 
heart and with all your soul and 
with all your strength and with all 
your mind, and your neighbor as 
yourself.”  

28 And he said to him, “You have 
answered correctly; do this, and 
you will live.”  

Markus/Mark 1:14-15 

14 En nadat Johannes 
overgeleverd was, ging Jezus 
naar Galilea en predikte het 
Evangelie van het Koninkrijk 
van God, 

15 en Hij zei: De tijd is vervuld en 
het Koninkrijk van God is 
nabijgekomen; bekeer u en 
geloof het Evangelie. 

14 Now after John was arrested, 
Jesus came into Galilee, 
proclaiming the gospel of God,  

15 and saying, “The time is 
fulfilled, and the kingdom of 
God is at hand; repent and 
believe in the gospel.”  
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I believe when the Kingdom comes 

Then all the colors will bleed into one 

Bleed into one 

But yes I'm still running. 

  

You broke the bonds 

You loosened the chains 

You carried the cross 

Of my shame 

Of my shame 

 

You know I believed it 

But I still haven't found 

What I'm looking for 

But I still haven't found 

What I'm looking for 

 

  

 

 


