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Wat gebeurde er met een jonge gemeente?

1 Thess 1:9-10

Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij 
ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de 
afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en 
waarachtige God te dienen, en Zijn Zoon uit de 
hemelen te verwachten, Die Hij uit de doden heeft 
opgewekt, namelijk Jezus, Die ons verlost van de 
komende toorn.
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4 keer een Halleluja
Openbaring 19

En hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte 
in de hemel zeggen: Halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, 
de eer en de kracht zij aan de Heere, onze God.
Want Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat 
Hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde te gronde 
gericht heeft met haar hoererij, en omdat Hij het bloed 
van Zijn dienstknechten aan haar gewroken heeft.
En zij zeiden voor de tweede keer: Halleluja!  En haar rook 
stijgt op in alle eeuwigheid.
En de vierentwintig ouderlingen en de vier dieren wierpen 
zich neer, aanbaden God, Die op de troon zit, en zeiden: 
Amen, Halleluja!
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En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte 
en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van 
zware donderslagen: Halleluja, want de Heere, de 
almachtige God, is Koning geworden.
Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid 
geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn 
vrouw heeft zich gereedgemaakt.
En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn 
linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de 
gerechtigheden van de heiligen.
En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn 
tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei 
tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.
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Jezus… de Ruiter op het witte paard
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Babel



8

Babel, de vrouw… en de stad…
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• Wakker worden en opstaan 
(Ef5:14)

• En ieder die deze hoop op Hem heeft, REINIGT ZICH
(1 Joh 3:3)

• laten wij ONSZELF REINIGEN van ALLE bezoedeling van 
vlees en geest

(2 Kor 7:1)
• Als iemand zich dan van deze dingen reinigt …

(2 Tim 2:20)
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U hebt zich van de afgoden tot God bekeerd 
om de levende en waarachtige God te dienen, 
en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten,
Die Hij uit de doden heeft 
opgewekt, namelijk Jezus, Die ons verlost van 
de komende toorn.


