
1 Petrus 5:10-12



Met de hulp van Silvanus, die voor u, naar ik 
meen, een trouwe broeder is, heb ik met 
weinig woorden geschreven, u aangespoord en 
betuigd dat dit de ware genade van God is, 
waarin u staat.
.

1 Petrus 5: 12 (Herziene Statenvertaling)



Maar de God van alle genade, die jullie in 
Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige luister, 
zal, nadat jullie een korte tijd geleden hebben, 
zelf herstellen, versterken, krachtig maken en 
grondvesten. Hem komt de macht toe voor 
altijd. Amen.
! Petrus 5: 10, 11
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Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft 
ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons 
liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door 
de overtredingen, met Christus levend 
gemaakt –uit genade bent u zalig geworden –
en heeft ons met Hem opgewekt en 
met Hem in de hemelse gewesten gezet in 
Christus Jezus.

Ef. 2:4-6  Herziene Statenvertaling
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En hij voerde mij weg in de geest op een grote 
en hoge berg en liet mij de grote stad zien, 
het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de 
hemel, bij God vandaan. Zij had de heerlijkheid 
van God, en haar uitstraling was als een zeer 
kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen 
jaspis. 
Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de 
almachtige God, is haar tempel, en het Lam. En 
de stad heeft de zon en de maan niet nodig om 
haar te beschijnen, want de heerlijkheid van 
God verlicht haar, en het Lam is haar lamp. 
Openb. 21: 10, 11, 22,23

Openb. 21: 10, 11, 22, 23  Herziene Statenvertaling
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