
Toekomstver.wachtins fin Romcinen ím Openbarlns)

* Ro. 5:2 (hoop der heerlijkheid); 8:17,1E (geopenbaarde heerlijkheid); 8:23-25 (in hope zalig geworden:

aanstelling tot zoon, verlossing van ons lichaam); I l:25 (de volheid der heidenen zal ingaan).

t lKon 1:7,8 (verwachtende de openbaring van de Heere Jezus Christus; einde, dag van de Heere Jezus

Christus); 3:11-15 (bouwen op het fundament loon ontvangen); 4:5 (als de Heer zal gekomen zijn; lof
ontvangen); 6:23 (wereld engelenen oordelen) 9:24,25 (stijden om de prijs te ontvangen: onverder-

felijke lmon); 11:26 (totdat Hij komt); 15:51-í (allen zullen wij veranderd worden; in een ogenblik; ,

biide laaate bazuin).

* 2Kor.4:17 - 5:1-5 (inwendige dag in dag uit vernieuwd; gebouw bï Go{ woonstede uit de hemel; bij
God inwonen); 5:10 (rechterstoel van Christus).

* Gal. 6:89 ftotin het eeuwige teven zaaien:te zijner tijd zullen wij maaien).

* Ef. 13,14 (Heilige Geest onderpand van onze erfenis, tot de verkregen verlossing); 1:18 (Ziin erfenis

onder de heiligen); 4:4 (een hoop uwer roeping); 4:13 (de volheid van Christus); 4:30 (dag der
verlossing); 5:27 (Gemeente verheerlijkt voor Christus gesteld).

* Fil. 1:6,10 + 2:L6 (dag van de Heere Jezus Christus); 3:12 (volmaakt zijn);1:14 $agen naar het wit tot
de prijs der roeping Gods, die van boven is);3:20,2\ (Zaligmaker uit de hemelen verwachten; gelijk-
vomrig worden aan Zijn verlieerlijkte lichaam).

* Kol. l:5 (hoop weggelegd in de hemelen); 1:12 (de erve der heiligen in het licht); l:22 (opdatHii u zou
heilig en onberispel[ik en onbeschuldigl[ik voor Zich stellen); 3:4 (met Hem geopenbaard in heer-

{ikneid).

* lïh. 1:10 (Zija Znon uit de hemelen verwachten ... verlost ons van de toekomende toom); 2:1920
(kroon des roems n Zijn toekomst); 3:13 (onberispelijk zijn n heiligÍnaking in de toekomst yan oM§
Heere Jezus Christus met al Ziin heiligen); 4:1$'18 (opgenomen op de wolken, de Heertegemoet in de

lucht altijd met Hem zijn) 5:8 (hoop der z*rlieheid);5:9 (gesteld tot verkrijging der zaligheid van onze

Heere Jezus Christus); 5:10 (met Hem leven); 5:23,24 (geest ziel, lichaam bewaard in de toekomstvan
onze Heere Jezus Christus).

* 2Th. 1:7 (verkwikking met ons in de openbaring van de Heere Jezus van de hemelen met de engelen

Zijner laacht); l:10 (die dag); 2:7 (wederhouder weggedaan uit het midden); 2:13 (vertorcn tot
zaligherd); 2:14 (geroepen tot verlaijging der heerlijktreid van onze Heere Jezus Christus); 2:16
(eeuwige verhoosting en goede hoop in genade).

* lTi. 4:8 (belofte voor het toekomende leven); 6:14,15 (verschijning van onze Heere Jezus Chrishrs,
vertonen de Koning der koningen en Heere der heren); 6:19 (het eeuwige (ware) leven verkrijgen
mogen).

* 2Ti. 1:12 (mijn pand: bewaard tot die dag); 2:5 (gekroond na wettelijk gestueden te hebben); 2:10
(zaligheid met eeuwige heerliik*reid verkrligen); 2:12 (met Hem heersen); 4:1 (Christus zal in Z$n
verschijning en Ztln koninkrijk: oordelen levenden en doden); 4:8 (kroon der rechtvaardrghet{
rechtvaardige ReclÍer: geven in die dag; Zijn verschlining); 4:18 (bewaren totZijnhemels koninkriik).

t Tit, 2:13 (ralige hoop en verschiining der heerlirjkÍreid ... van Jezus Christus).

* tr'lm.: --

Hebr. 6:11 (volle verzekerdheid der h*p); 6:12 (beloftenissen beërven); 6:18-20 (voorgestelde hoop:
anker der ziel: ingaan in het binnenste van het voorhanpel);9:28 (Hem venvachten tot zaligheid);

I


