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God zal eerlijk
rechtspreken,
op zijn eigen tijd.

Psalm 75:3

Wij danken u, God.
Wij danken u,
omdat u dicht bij ons bent.
We vertellen over uw wonderen.
God zal eerlijk rechtspreken,
op zijn eigen tijd.
Als de aarde beeft
en alle mensen bang zijn,
houdt God de aarde vast.
Tegen trotse mensen zegt God:
‘Waarom vind je jezelf zo geweldig?’
Tegen slechte mensen zegt hij:
‘Waarom vind je jezelf zo goed?
Doe niet zo trots,
denk niet dat je de beste bent!’
Psalm 75:2-6
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Laat je geloof groeien door
de goedheid en de kennis
die Jezus Christus ons geeft.

2 Petrus 3:18

Vrienden, nu weten jullie wat er gaat gebeuren.
Pas dus goed op. Laat je niet verleiden door de
leugens van slechte mensen, maar houd vast aan je
geloof.
Laat je geloof groeien door de goedheid en de
kennis die Jezus Christus ons geeft. Alle eer aan
onze Heer en redder, nu en altijd!
2 Petrus 3:17-18
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Want Gods liefde voor de
mensen was zo groot, dat
hij zijn enige Zoon gegeven
heeft. Iedereen die in hem
gelooft, zal niet sterven,
maar voor altijd leven.
Johannes 3:16

Mozes zette in de woestijn een koperen slang hoog
op een paal. Net zo moet de Mensenzoon een hoge
plaats krijgen, eerst aan het kruis en daarna in de
hemel. En daardoor krijgt iedereen die in hem
gelooft, het eeuwige leven. Want Gods liefde voor
de mensen was zo groot, dat hij zijn enige Zoon
gegeven heeft. Iedereen die in hem gelooft, zal niet
sterven, maar voor altijd leven.
God heeft zijn Zoon naar de wereld gestuurd om
de mensen te redden. Niet om hen te veroordelen.
Want wie in de Zoon gelooft, zal niet veroordeeld
worden. Maar de mensen die niet in hem willen
geloven, die zijn al veroordeeld. Zij zullen gestraft
worden, omdat ze niet willen geloven in de enige
Zoon van God.
Johannes 3:14-18
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De Zoon kwam naar de
wereld als het ware licht
voor alle mensen.

Johannes 3:19

Zo zijn die mensen veroordeeld: de Zoon kwam
naar de wereld als het ware licht voor alle mensen,
maar de mensen kozen voor het donker. Dat zie je
aan hun slechte daden.
Iemand die slecht leeft, heeft een hekel aan het licht.
Hij vlucht weg van het licht, want hij wil zijn slechte
daden verborgen houden. Maar iemand die goed
leeft en trouw is, zoekt het licht juist op. Dan wordt
duidelijk dat hij dicht bij God leeft.
Johannes 3:19-21
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Niemand zal meer sterven,
en er zal geen verdriet en
geen pijn meer zijn.

Openbaring 21:4

Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
De hemel en de aarde van vroeger waren
verdwenen, en ook de zee was er niet meer.
Ik zag uit de hemel een heilige stad naar beneden
komen, het nieuwe Jeruzalem. Die stad kwam bij
God vandaan. Ze leek op een bruid die zich mooi
gemaakt heeft voor haar bruidegom.
Uit de richting van de troon hoorde ik een luide
stem, die zei: ‘Nu is God zelf op aarde.Vanaf nu zal
hij bij de mensen wonen. De mensen zullen zijn volk
zijn, en hij zal hun God zijn. Hij zal al hun tranen
drogen. Niemand zal meer sterven, en er zal geen
verdriet en geen pijn meer zijn. Want alles van
vroeger is verdwenen.’
Openbaring 21:1-4
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Koningen van alle volken,
wees dus verstandig.

Psalm 2:10

Dit heeft de Heer tegen de koning gezegd:
‘Vanaf vandaag ben jij mijn zoon,
vanaf vandaag ben ik jouw vader.
En iedereen moet dat weten.
Alles wat je aan mij vraagt,
zal ik je geven.
Jij zult alle volken overwinnen,
alle landen zullen van jou zijn.
Je zult je vijanden vernietigen,
niets blijft er van ze over!’
Koningen van alle volken,
wees dus verstandig.
Leiders van alle landen,
wees dus gehoorzaam.
Dien de Heer, heb eerbied voor hem.
Juich voor hem en breng hem eer.
En eer ook de koning, zijn zoon.
Anders wordt de Heer woedend.
Dan loopt het slecht met jullie af!
Gelukkig zijn mensen die hulp zoeken bij de Heer.
Psalm 2:7-12
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Gelukkig zijn dus de
mensen die doen wat er
in dit boek staat!

Openbaring 22:7

Toen zei Jezus Christus tegen mij: ‘Alles wat je
gehoord hebt, is betrouwbaar en waar. God, de
Heer, bepaalt wat zijn profeten vertellen. En hij heeft
zijn engel gestuurd om aan zijn dienaren te laten
zien wat er binnenkort gaat gebeuren. Want het
duurt niet lang meer voordat ik kom.’
Gelukkig zijn dus de mensen die doen wat er in dit
boek staat!
Openbaring 22:6-7
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Iedereen die dorst heeft,
mag komen.

Openbaring 22:17

