10:23 (onwankelbare belijdenis der hoop (vast)houden); 10:25 (dag van do toevergadering);
10:34 (beter en bliivend goed <in de hemelen>); 10:35 (grote vergelding des loons); 10:36 (de
beloftenis wegdragen); 10:37 (Hij zal komen); 10:39 (geloof: verkrijging der ziel); 11:16 (beter, ho'
mels vaderland); 11:39,40 (belofte, beters: volmaakt worden); 12:2 (vreugde: ons voorgesteld); 12:23
(Gerneente van eerstgeborenen, in de hemelen opgeschreven); 12:28 (onbeweeglijk koninlaijk

ontvangen); 13:14 (de toekomende stad zoeken).

Jak

1:12 (laoon des levens); 2:5 (erfgenamen des Koninl«ijks); 5:7,8 (toekomst des Heeren genaakt;
vgl. Hos. 6:2,3).

lPí t: (erfenis in de hemelen bewaard); 1:5 (zaligheid in de laatste t[id geopenbaard); l:7 (lof, oer en
heerliikheid in de openbaring vírn onze Heere Jezus Christus); l:9 (einde uws geloofs: zaligheid der
zielen); 1:13 (hopen op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus); 3:9
(de zegening be§rven); 4:5 (Christus zal de levenden en doden oordelen); 4:13 (de openbaring vanZijn
heerlijkheid); 4:14 (de Geest der heerl[ikàeiö; 5:l (heerliikhei{ die geopenbaad zal worden); 5:4
(oudsten: de onverwelkeliike koon der heerliik*reid behalen); 5:10 (geroepen tot Zijn eeuwige heer-

hjkneid).

lPt l:4 (beloften);

1:11 (rijkel§k toegwoegd de ingang in het eeuwig koninkrijk);2:9 (uit de

verzoeking verlossen) 3:4 (de belofte vanZijn toekomsfi dag des Heeren: vs. 10);3:17 (toekomst van
de dag Gods); 3:13 (nieuwe hemelen en een nieuwe aarde).

lkoh.2:28 (Hij zal geopenbaard zijn: wijmoedigheid: niet beschaamd in Zijn toekom *);3:2,3 (Hii zal
ziin: Hem gelijk wezen, Hem zien, geliik Hij is; hoop) 4:17 (wijmoedigheid in de dag
des oordeels).

2Joh.: 3 (vol loon ontvangen).
3Joh.:

-

Judas: 14,15 (Heere: gekomen met vele tieoduizenden der heiligen (= Gemeente) om goddelozpn te
richten); :21 (verwachtende de barmhartigheid van onre Heere Jezus Christus ten eeuwigen laten);:24
(onstraffelijk stellen voor Z{in heerl{kheid in vreugde).
Opb. 1:6 (koningen en priesters); 1:7 (Hij komt met de wolken); Opb. 2 + 3 (7 brieven: slotverzen: wie
overwint ...); 4:4,10 (24 ouderlingen: gouden kronen = Gemeente); Opb. 12:5 (weggerukt tot God en
tot Z[in troon); 17:14 (Lam: Hot is een Heere der hererq en een Koning der koningen, en die met Hem
zijn, de geroepenen, en uitverkorenen en gelovigen); Opb. 19:11-15 (heirlegers op witte paarden).

