Teksten over oordeel, ondergang en vernietiging (annihilisme)
(12-12-2018)
Hel als eeuwige straf:
Mat 7:13-14; Dan 12:2; Hebr 10:31; Ps 137; Luc 13:23-30; Mat 7:22; Opb 14:10; 19:20; 20:10,14-15; 21:8; Mat 25:31-46; Joh 3:16,18,36; 2
Tes 1:8-9.

Psalm 37
9
Slechte mensen worden verdelgd,
wie hopen op de HEER, zullen het land bezitten.
……………….
20
De zondaars zullen ten onder gaan,
de vijanden van de HEER verdwijnen
als bloemen in het veld, verdwijnen als rook.
…………………
22
Gods gezegenden zullen het land bezitten,
de vervloekten worden verdelgd.
……………………
37
Zie de onschuldigen, kijk naar de oprechten:
wie vredelievend zijn hebben de toekomst.
38
Maar zondaars worden verdelgd,
er is geen toekomst voor een slecht mens.
Psalm 145
20
De HEER waakt over wie hem liefhebben, maar wie hem afwijzen, vaagt hij weg.’
(maar zie ook vers 8 en 9 ….)
Maleachi 4 : 1
19
Die dag zal zeker komen, brandend als een oven. Wie hoogmoedig zijn of wie zich goddeloos gedragen, zullen
dan slechts stoppels zijn die door de hitte van die dag worden verschroeid – zegt de HEER van de hemelse
machten. Geen wortel of tak zal er van hen overblijven. 20
Matteüs 7
13
Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door
naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. 14Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en
slechts weinigen weten die te vinden.
……………………..
21
Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt
naar de wil van mijn hemelse Vader. 22Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw
naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht
in uw naam?” 23En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!
Matteüs 10
28
Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor hem die in
staat is én ziel én lichaam om te laten komen in de Gehenna. (Paraleltekst Luk. 12 : 4 en 5)
Matteüs 18
8
En als je hand of je voet je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af en werp hem weg: je kunt beter verminkt
of kreupel het leven binnengaan dan in het bezit van twee handen of twee voeten in het eeuwigbrandend vuur
geworpen worden. 9Brengt je oog je op de verkeerde weg, ruk het dan uit en werp het weg: je kunt beter met één
oog het leven binnengaan dan in het bezit van twee ogen in het vuur van de Gehenna geworpen worden.
Johannes 3:16

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet
verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Johannes 12:32
Wanneer ik van de aarde omhooggeheven wordt, zal ik iedereen naar mij toe halen.
(het eeuwig voortbestaan van mensen in de hel is moeilijk te rijmen met de beloften van Gods uiteindelijke
overwinning over het kwaad, of met teksten die universalistisch spreken over Christus die alle mensen tot zich
trekt. Zie ook teksten als Ef 1:10; Kol 1:20; Filp 2:10-11)
1 Korintiërs 1
18
De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de
kracht van God.
1 Korintiërs 15:28
En op het moment dat alles aan hem onderworpen is, zal de Zoon zichzelf onderwerpen aan hem die alles aan hem
onderworpen heeft, opdat God over alles en allen zal regeren.
2 Petrus 3
Petrus schrijft over spotters aan het einde van de tijd, en zegt:
5
Ze gaan er dan willens en wetens aan voorbij dat er in het begin al eens een hemel is geweest en een aarde die
door Gods woord gevormd was uit water en door middel van water, 6en dat de toenmalige wereld vergaan is toen
ze door het water werd overspoeld. 7Maar de tegenwoordige hemel en aarde worden door datzelfde woord
bewaard om op de dag van het oordeel, waarop de goddelozen ten onder zullen gaan, te worden prijsgegeven
aan het vuur.
Hebreeën 10
26
Wanneer we willens en wetens blijven zondigen nadat we de waarheid hebben leren kennen, is er geen enkel
offer voor de zonden meer mogelijk, 27en kunnen we niet anders dan huiverend wachten op het oordeel en op het
vuur dat de tegenstanders gretig zal verslinden.
Openbaring 4:10,11
Hij zal in vuur en zwavel worden gepijnigd, onder de ogen van de heilige engelen en van het lam. De rook van die
pijniging zal opstijgen opstijgen tot in eeuwigheid.
(niet de pijniging is eeuwig, maar de rook die opstijgt)
Openbaring 20
11
Toen zag ik een grote witte troon en hem die daarop zat. De aarde en de hemel vluchtten van hem weg en
verdwenen in het niets. 12Ik zag de doden, jong en oud, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. Toen
werd er nog een geopend: het boek van het leven. De doden werden op grond van wat in de boeken stond
geoordeeld naar hun daden. 13De zee stond de doden die ze in zich had af, en ook de dood en het dodenrijk
stonden hun doden af. En iedereen werd geoordeeld naar zijn daden. 14Toen werden de dood en het dodenrijk in
de vuurpoel gegooid. Dit is de tweede dood: de vuurpoel. 15Wie niet in het boek van het leven bleek te staan
werd in de vuurpoel gegooid.
Openbaring 21
6
Toen zei hij tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef
ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. 7Wie overwint komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn
en hij zal mijn kind zijn. 8Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met
gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend: hun
deel is de vuurpoel met brandende zwavel, dat is de tweede dood.’

Teksten over veroordeling en (eeuwige) straf
(12-12-2018)
Hel als plaats van vernietiging (annihilationisme):
Mat 10:28; Joh 10:28; 1 Kor 1:18; Luc 16:23-24,28; Ob 14:11; 20:10,12,13; Joh 12:32; Ef 1:10; Kol 1:20; Filp 2:10-11; 1 Kor 15:28

Jesaja 66
Jesaja kondigt een oordeel aan over al wat leeft (vers 16), en spreekt over terugkeer van de Joodse ballingen naar
een hersteld Jeruzalem (vers 20), waarin de feesten weer gevierd zullen worden.
23
Elke nieuwemaan en elke sabbat opnieuw zal alles wat leeft hierheen komen om zich voor mij neer te buigen –
zegt de HEER. 24Bij het verlaten van de stad zien ze de lijken van hen die tegen mij in opstand kwamen: de worm
die aan hen knaagt zal niet sterven, en het vuur waarin ze branden zal niet doven; ze worden verafschuwd door
alles wat leeft.
Daniël 12
Daniël profeteert over de eindtijd (vgl. 11:40):
1
In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de kinderen van je volk terzijde staat. Het zal een tijd van
verdrukking zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan. In die tijd zal je volk worden gered: allen die in
het boek zijn opgetekend. 2Velen van hen die slapen in de aarde, in het stof, zullen ontwaken, sommigen om
eeuwig te leven, anderen om voor eeuwig te worden veracht en verafschuwd.
Matteüs 13
40
Zoals het onkruid bijeengebonden wordt en in het vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voltooiing van deze
wereld: 41de Mensenzoon zal zijn engelen eropuit sturen, en ze zullen uit zijn koninkrijk allen die anderen ten val
hebben gebracht en de wetten hebben verkracht bijeenbrengen 42en hen in de vuuroven werpen; daar zullen ze
jammeren en knarsetanden. 43Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun Vader stralen als de zon.
Laat wie oren heeft goed luisteren!
……………………..
49
Zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld: de engelen zullen eropuit trekken en de kwaadwilligen van de
rechtvaardigen scheiden, 50en ze zullen hen in de vuuroven werpen, waar ze zullen jammeren en knarsetanden.
Matteüs 25
Jezus spreekt over het oordeel: alle volken worden samengebracht voor de troon van de Mensenzoon en in twee
groepen verdeeld, …. zoals een herder de schapen van de bokken scheidt.
33
de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich
zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting
van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij
te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie
bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.”
……………………….
41
Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het
eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten,
ik had dorst en jullie gaven me niet te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op, ik was naakt en
jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet.”
……………………….
46
Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.’

Markus 9
43

Als je hand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af: je kunt beter verminkt het leven binnengaan dan in
het bezit van twee handen naar de Gehenna te moeten gaan, naar het onblusbare vuur. 45Als je voet je op de
verkeerde weg brengt, hak hem dan af: je kunt beter kreupel het leven binnengaan dan in het bezit van twee
voeten in de Gehenna geworpen worden. 47En als je oog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit: je kunt
beter met één oog het koninkrijk van God binnengaan dan in het bezit van twee ogen in de Gehenna geworpen
worden, 48waar de wormen blijven knagen en het vuur niet dooft. (Paralleltekst: Mat. 5 : 29 en 30).

Lukas 13
23
Iemand vroeg hem: ‘Heer, zijn er maar weinigen die worden gered?’ Hij antwoordde: 24‘Doe alle moeite om door
de smalle deur naar binnen te gaan, want velen, zeg ik jullie, zullen proberen naar binnen te gaan maar er niet in
slagen. 25Als de heer des huizes eenmaal is opgestaan en de deur heeft gesloten, en jullie staan buiten op de deur
te kloppen en roepen: “Heer, doe open voor ons!”, dan zal hij antwoorden: “Ik ken jullie niet, waar komen jullie
vandaan?” 26Jullie zullen zeggen: “We hebben in uw bijzijn gegeten en gedronken en u hebt in onze straten
onderricht gegeven.” 27Maar hij zal tegen jullie zeggen: “Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan? Weg met
jullie, rechtsverkrachters!” 28Dan zullen jullie jammeren en knarsetanden wanneer je Abraham, Isaak en Jakob en
al de profeten in het koninkrijk van God ziet, maar zelf buitengesloten wordt. 29Uit het oosten en het westen en uit
het noorden en het zuiden zullen ze komen, en ze zullen aan tafel genodigd worden in het koninkrijk van God.
Lukas 16
Jezus vertelt het verhaal van de rijke man en de arme bedelaar Lazarus:
…… 22Op zekere dag stierf de bedelaar, en hij werd door de engelen weggedragen om aan Abrahams hart te
rusten. Ook de rijke stierf en werd begraven. 23Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen
opsloeg, zag hij in de verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde. 24Hij riep: “Vader Abraham, heb medelijden met
mij en stuur Lazarus naar me toe. Laat hem het topje van zijn vinger in water dompelen om mijn tong te verkoelen,
want ik lijd pijn in deze vlammen.” 25Maar Abraham zei: “Kind, bedenk wel dat jij je deel van het goede al tijdens
je leven hebt ontvangen, terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft gekend; nu vindt hij hier troost, maar lijd jij pijn.
26
Bovendien ligt er een wijde kloof tussen ons en jullie, zodat wie van hier naar jullie wil gaan dat niet kan, en ook
niemand van jullie naar ons kan oversteken.” 27Toen zei de rijke man: “Dan smeek ik u, vader, dat u hem naar het
huis van mijn vader stuurt, 28want ik heb nog vijf broers. Hij kan hen dan waarschuwen, zodat ze niet net als ik in
dit oord van martelingen terechtkomen.”
Johannes 3
18
Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld,
omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon.
….......…..
36
Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen;
integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten.’
Johannes 5
28
Wees hierover niet verwonderd, er komt een moment waarop alle doden zijn stem zullen horen 29en uit hun graf
zullen komen: wie het goede gedaan heeft staat op om te leven, wie het slechte gedaan heeft staat op om
veroordeeld te worden. (Vgl. Dan. 12 : 2).

2 Tessalonicenzen 1
6
God is inderdaad rechtvaardig: hij zal uw onderdrukkers straffen met onderdrukking 7-8en u, die nu onderdrukt
wordt, samen met ons van alle last bevrijden wanneer Jezus, de Heer, vanuit de hemel verschijnt. Dan komt hij in
een vlammend vuur en omringd door engelen, door wie hij zijn macht manifesteert; dan straft hij hen die God
niet erkennen en het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. 9Ze zullen voor eeuwig worden
verstoten, ver van de Heer en van zijn kracht en majesteit.

Openbaring 14
‘Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of zijn hand krijgt, 10zal hij de wijn
van Gods woede moeten drinken, die onverdund in de beker van zijn toorn is geschonken. Hij zal in vuur en zwavel
worden gepijnigd, onder de ogen van de heilige engelen en van het lam. 11De rook van die pijniging zal
opstijgen tot in eeuwigheid. Wie het beest en zijn beeld aanbidden, of wie het merkteken van zijn naam draagt,
ze krijgen geen rust, overdag niet en ’s nachts niet.’

Teksten die (lijken te) wijzen op eeuwig heil voor alle mensen (universalisme)
(12-12-2018)
Christelijk universalisme:
Klaagl 3:31-32; Jes 57; Jes 45:23; Rom 14:11; Filp 2:10; Joh 1:29; Joh 12:31,32; Rom 5:18-19; 2 Kor 5:19; Kol 1:18-20; 1 Joh 2

Genesis 12
De Heer zegt tegen Abraham:
2

Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn.

3

Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de
aardbodem gezegend worden. (HSV; zie ook 18 : 18).

1 Kronieken
Als de ark naar Jeruzalem is gehaald wordt er gezongen:
34
Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.
(NBG51: ‘zijn goedertierenheid duurt tot in eeuwigheid’; KJV: ‘his mercy endures forever’)
Psalm 22
28
Overal, tot aan de einden der aarde,
zal men de HEER gedenken en zich tot hem wenden.
Voor u zullen zich buigen alle stammen en volken.
……………..
Ook zullen voor hem knielen
wie in het graf zijn neergedaald,
wie hun leven niet konden behouden.
Psalm 86
Onder de goden is niemand U gelijk, o Here,
en niets is als uw werken.
9
Alle volken, die Gij gemaakt hebt, zullen komen
en zich voor U nederbuigen, o Here,
en uw naam eren;
10
want Gij zijt groot en doet wonderen,
Gij, o God, alleen. (HSV)
8

Psalm 136
1
Dank de Heer, want hij is goed. – Zijn liefde blijft altijd bestaan!
2
Dank de allerhoogste God. – Zijn liefde blijft altijd bestaan!
3
Dank de allerhoogste Heer. – Zijn liefde blijft altijd bestaan! …...........................(etc.)
(NBG51: ‘zijn goedertierenheid duurt tot in eeuwigheid’; KJV: ‘his mercy endures forever’)
Psalm 145
8
‘Genadig en liefdevol is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
9
Goed is de HEER voor alles en allen, hij ontfermt zich over heel zijn schepping.’
(maar zie ook vers 20 …...)
Klaagliederen 3
31
Want de Heer verwerpt niet voor eeuwig.
32
Als hij leed berokkent, ontfermt hij zich ook, zo groot is zijn genade;
Jesaja 25
6
Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten
voor alle volken een feestmaal aan:

uitgelezen gerechten en belegen wijnen,
een feestmaal rijk aan merg en vet,
met pure, rijpe wijnen.
7
Op deze berg vernietigt hij het waas
dat alle volken het zicht beneemt,
de sluier waarmee alle volken omhuld zijn.
8
Voor altijd doet hij de dood teniet.
God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht,
de smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg
– de HEER heeft gesproken.
Jesaja 45
22
Keer terug naar mij en laat je redden,
ook jullie aan de einden der aarde;
want ik ben God, er is geen ander.
23
Ik heb bij mijzelf gezworen:
Uit mijn mond komt gerechtigheid voort,
een woord dat ik spreek wordt niet herroepen.
Voor mij zal elke knie zich buigen
en elke tong zal bij mij zweren.
24
‘Alleen bij de HEER,’ zal men zeggen,
‘is gerechtigheid en macht te vinden.’
Jesaja 57
15
Dit zegt hij die hoog is en verheven,
die troont in eeuwigheid – heilig is zijn naam:
In hoogheid en heiligheid zal ik tronen
met hen die verslagen en onaanzienlijk zijn,
opdat de onaanzienlijke geest herleeft,
opdat het verslagen hart tot leven komt.
16
Want niet eindeloos blijf ik twisten,
niet eeuwig duurt mijn toorn.
Al doe ik de levensadem stokken,
ik ben het ook die het leven geeft.
Ezechiël 16
Profetie over Sodom, Samaria en Jeruzalem:
53
Toch zal ik hun lot ten goede keren, het lot van Sodom en haar dochters en dat van Samaria en haar
dochters, en ook jouw lot zal ik ten goede keren, net als dat van hen. 54Je zult vernederd worden en je schamen
voor alles wat je gedaan hebt, en zij zullen daar troost uit putten. 55En als je zusters Sodom en Samaria met al hun
dochters in ere zijn hersteld, zullen ook jij en je dochters in ere worden hersteld. (Vgl. Judas 7 over Sodom)
Ezechiël 18
23
Denken jullie dat ik het toejuich als een slecht mens sterven moet? – spreekt God, de HEER.
Nee, ik wil dat hij tot inkeer komt en in leven blijft.
Johannes 1
Johannes de doper over Jezus:
Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.

Johannes 4
Na het gesprek met de Samaritaanse vrouw bleef Jezus daar nog twee dagen. Dan staat er:
41
Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat hij zei; 42ze zeiden tegen de vrouw: ‘Wij geloven nu niet
meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben hem zelf gehoord en we weten dat hij werkelijk de redder van de
wereld is.’
Johannes 12
31
Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld, nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden.
32
Wanneer ik van de aarde omhoog geheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen.’ 33Daarmee bedoelde hij
de wijze waarop hij zou sterven.
Handelingen 3
Uit de toespraak van Petrus in de zuilengang van Salomo:
19
Wend u af van uw huidige leven en keer terug tot God om vergeving te krijgen voor uw zonden. 20Dan zal de Heer
een tijd van rust doen aanbreken en zal hij de messias zenden die hij voor u bestemd heeft. Dat is Jezus, 21die in de
hemel moest worden opgenomen tot de tijd aanbreekt waarover God van oudsher bij monde van zijn heilige
profeten heeft gesproken en waarin alles zal worden hersteld.
Romeinen 5
Na een betoog over de zonde van Adam en de genade door Jezus Christus vat Paulus samen:
18
Kortom, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal de
rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen
leven. 19Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de
gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden.
Romeinen 11
32
Want God heeft ieder mens uitgeleverd aan de ongehoorzaamheid, opdat hij voor ieder mens barmhartig kan
zijn.
1 Korintiërs 15
21
Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens.
22
Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt.
2 Korintiërs 5
19
Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld haar overtredingen niet
aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd.
Efeziërs 1
Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht 9-10dit mysterie onthuld: zijn voornemen om met Christus de voltooiing
van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen,
onder Christus.
Filippenzen 2
Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, 8heeft hij zich
vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis.9Daarom heeft God hem hoog verheven en
hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, 10opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in
de hemel, op de aarde en onder de aarde, 11en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God,
de Vader.
Kolossenzen 1
Een lofprijzing van Paulus over Jezus:
15
Beeld van God, de onzichtbare, is hij,
eerstgeborene van heel de schepping:

16

in hem is alles geschapen,
alles in de hemel en alles op aarde,
het zichtbare en het onzichtbare,
vorsten en heersers, machten en krachten,
alles is door hem en voor hem geschapen.
17
Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem.
18
Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk.
Oorsprong is hij,
eerstgeborene van de doden,
om in alles de eerste te zijn:
19
in hem heeft heel de volheid willen wonen
20
en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen,
alles op aarde en alles in de hemel,
door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.

1 Johannes 2
1
Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij een
pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige. 2Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden,
en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld.
1 Johannes 4
12
Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle
werkelijkheid geworden. 13Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn
Geest. 14En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van
de wereld.
1 Timoteüs 2
2
Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en
waardigheid. 3Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder, 4die wil dat alle mensen worden gered
en de waarheid leren kennen.5Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de
mens Christus Jezus, 6die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen, als het getuigenis voor de vastgestelde tijd.
1 Timoteüs 4
9
Deze boodschap is betrouwbaar en verdient onze volledige instemming. 10Hiervoor zwoegen en strijden wij,
omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die de redder is van alle mensen, bovenal van de
gelovigen.
Titus 2
11
Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. 12Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse
begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven, 13in afwachting van
het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder Jezus Christus.
Hebreeën 2
Dat alles aan hem onderworpen is, zien wij echter nu nog niet; 9wel zien we dat Jezus – die voor korte tijd lager
dan de engelen geplaatst was opdat zijn dood door Gods genade iedereen ten goede zou komen – vanwege zijn
lijden en dood nu met eer en luister gekroond is.
2 Petrus 3
9
De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met
u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.
Openbaring 5

De boekrol met de zeven zegels is door het Lam in ontvangst genomen. De lofprijzing begint:
11
Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon, de wezens en de oudsten; het waren
er oneindig veel, tienduizend maal tienduizenden, duizend maal duizenden. 12Met luide stem riepen ze: ‘Het lam
dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe, en alle kracht, eer, lof en dank.’ 13Elk schepsel in de
hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen hoorde ik zeggen: ‘Aan hem die op de troon zit
en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid.’
Openbaring 15
Midden tussen alle oordelen is er opeens weer een lofprijzing:
‘Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heer, onze God, Almachtige,
rechtvaardig en betrouwbaar is uw bestuur, vorst van de volken.
4
Wie zou u, Heer, niet vereren, uw naam niet prijzen?
Want u alleen bent heilig.
Alle volken zullen komen en zich voor u neerbuigen,
want uw rechtvaardige daden zijn geopenbaard.’

