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Jesaja 46:9,10

9    Denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af,

dat Ik God ben en niemand anders.

Ik ben God, en er is er geen als Ik,

10 Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn,

van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden
hebben;
Die zegt: 

Mijn raadsbesluit houdt stand

en Ik zal al Mijn welbehagen doen;



2 Sam. 24:14

14 Toen zei David tegen Gad: 

Het benauwt mij zeer. 

Laten wij toch in de hand van de HEERE vallen, 

want Zijn barmhartigheid is groot. 

Laat mij echter niet in de hand van mensen vallen.



Jonathan Edwards - The Great Awakening
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1 Cor. 10

13 Meer dan een (boven) menselijke verzoeking is u niet 
overkomen. 

En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht 
wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de 
verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen 
doorstaan.



Lucas 13:34,35

Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt 
die naar u toe gezonden zijn, hoe vaak heb Ik uw kinderen 
bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar 
kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u hebt 
niet gewild!

35 Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u 
achtergelaten. Voorwaar, Ik zeg u dat u Mij niet zult zien, 
totdat de tijd zal gekomen zijn dat u zult zeggen: 

Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere.



1 Joh. 1:6,7

6 Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en 
wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de 
waarheid niet.

7 Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, 
hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van 
Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.



1 Koningen 18

27En het gebeurde tijdens de middag dat Elia met hen 
begon te spotten en zei: Roep met luide stem! Hij is 
immers een god. Hij is vast in gedachten! Of hij heeft zich 
vast afgezonderd! Of hij is vast op reis! Misschien slaapt 
hij wel en moet hij wakker worden!
28Zij riepen met luider stem en kerfden hun lichamen naar 
hun wijze van doen met zwaarden en speren, 
totdat het bloed over hen heen stroomde.
29En het gebeurde, toen de middag voorbij was, dat zij in 
geestvervoering raakten, tot de tijd van het brengen van 
het graanoffer. Er kwam geen stem en er was niemand die 
antwoordde; er kwam geen teken van leven.





Math. 24:21, 22

21 Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet 
geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en 
zoals er ook nooit meer zijn zal.

22 En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen 
vlees behouden worden; maar ter wille van de 
uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.



Handelingen 1:9-12

9 En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl 
zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.
10 En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar 
de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij 
hen in witte kleding,
11 die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u 
omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u 
opgenomen is naar de hemel,
zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de 
hemel hebt zien gaan.
12 Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die 
de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is 
en daar een sabbatsreis vandaan ligt.


