
Ons erfdeel



Dit is wat de Israëlieten als erfbezit hebben 
ontvangen in het land Kanaän, wat de priester 
Eleazar en Jozua, de zoon van Nun, en de 
familiehoofden van de stammen van de 
Israëlieten, hun als erfbezit toegewezen 
hebben. Door het lot werd hun het erfelijk 
bezit toegewezen, zoals de HEERE door de 
dienst van Mozes geboden had met betrekking 
tot de negen stammen en een halve stam.
.

Jozua 14:1, 2 (HSV)



De HEERE is mijn enig deel en mijn beker. U 
onderhoudt wat het lot mij toewees. De 
meetsnoeren zijn voor mij in 
lieflijke plaatsen gevallen, ja, een prachtig 
erfelijk bezit heb ik gekregen. 

Psalm 16: 5, 6 HSV



Wie overwint zal deze dingen beërven, en Ik zal 
hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn. 
Openb. 21:7 NBG.



En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde, want de eerste hemel en de eerste 
aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er 
niet meer. 
En ik, Johannes, zag de heilige stad, het 
nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de 
hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor 
haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een 
luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent 
van God is bij de mensen en Hij zal bij hen 
wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf 
zal bij hen zijn en hun God zijn. 
Openb. 21:1-3 NBG.



En het Woord is vlees geworden en heeft onder 
ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid 
gezien, een heerlijkheid als van de 
Eniggeborene van de Vader), vol van genade 
en waarheid. 

Joh. 1:14 HSV



Ik zal in uw midden wandelen. Ik zal u tot een 
God zijn en u zult Mij tot een volk zijn. 
Lev. 26:12 HSV

Mijn tabernakel zal bij hen zijn, Ik zal een God 
voor hen zijn en zíj zullen een volk voor Mij 
zijn. Ezech. 37:27 HSV



En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, 
en de dood zal er niet meer zijn; ook geen 
rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. 
Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. 
En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak 
alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, 
want deze woorden zijn waarachtig en 
betrouwbaar. 
En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben 
de Alfa en de Omega, het Begin en het 
Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te 
drinken geven uit de bron van het water des 
levens. 

Openb. 21: 4-6 HSV



Wie overwint zal deze dingen beërven, en Ik zal 
hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn. 
Openb. 21:7 NBG.



Of welk verband is er tussen de tempel van 
God en de afgoden? Want u bent de tempel 
van de levende God, zoals God gezegd 
heeft: Ik zal in hun midden wonen en 
onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en 
zij zullen Mijn volk zijn. Ga daarom uit hun 
midden weg en zonder u af, zegt de Heere, en 
raak het onreine niet aan, en Ik zal u 
aannemen, en Ik zal u tot een Vader zijn, en u 
zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de 
Heere, de Almachtige. 

2 Cor. 6: 16-18 HSV



... in Hem bent u ook, toen u tot geloof 
kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de 
belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, 
tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof 
van Zijn heerlijkheid. 

Ef. 1:13,14 HSV



Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons 
gegeven heeft: dat wij kinderen van God 
worden genoemd. Daarom kent de wereld ons 
niet, omdat zij Hem niet kent. Geliefden, nu 
zijn wij kinderen van God, en het is nog niet 
geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij 
weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij 
Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien 
zoals Hij is.
En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt 
zich, zoals Hij rein is. 

1 Joh.3:1-3 HSV.


