30. De terugkomst van Jezus Christus
Dag 1BS

Stille tijd
Dag 3BS

Matteüs 24:1-14.
Het eerste teken vóór de terugkomst (de lange
periode van verkondiging)

29 Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisterd
worden en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de
hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. 30 Dan zal aan
de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de
Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van
ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de
wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister. 31 Dan zal
hij zijn engelen uitzenden, en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn
uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene
uiteinde van de hemelkoepel tot het andere. 32 Leer van de
vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten,
weet je dat de zomer in aantocht is. 33 Zo moeten jullie ook weten,
wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is. 34 Ik verzeker jullie:
deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen
gebeuren. 35 Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden
zullen nooit verdwijnen.
36 Niemand weet wanneer die Dag en dat moment zullen aanbreken,
ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het.
37 Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de
Mensenzoon komt. 38 Want zoals men in de dagen voor de vloed
alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en
uithuwelijken, tot aan de Dag waarop Noach de ark binnenging,
39 en zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en
iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt.
40 Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een
zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. 41 Van twee
vrouwen die samen aan de molen draaien, zal de ene worden meegenomen en de andere achtergelaten.

1 Nadat Jezus de tempel had verlaten, wendden zijn leerlingen zich
onderweg tot hem en vestigden zijn aandacht op de tempelgebouwen.
2 Hij zei tegen hen: ‘Hebben jullie dat alles goed gezien? Ik verzeker
jullie: geen enkele steen zal op de andere blijven, alles zal worden
afgebroken!’
3 Op de Olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen, en
nu ze onder elkaar waren vroegen ze: ‘Vertel ons, wanneer zal dat
allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst en de
voltooiing van deze wereld herkennen?’ 4 Jezus antwoordde hun: ‘Pas
op dat niemand jullie misleidt. 5 Want er zullen velen komen die mijn
naam gebruiken en zeggen: “Ik ben de messias,” en ze zullen veel
mensen misleiden. 6 Jullie zullen berichten horen over oorlogen en
oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten
namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. 7 Het
ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk
tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de
aarde beven: 8 dat alles is het begin van de weeën. 9 Dan zal men
jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden
gehaat omwille van mijn naam. 10 Velen zullen dan ten val komen, ze
zullen elkaar verraden en elkaar haten. 11 Er zullen talrijke valse
profeten komen die velen zullen misleiden. 12 En doordat de
wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. 13 Maar wie
standhoudt tot het einde, zal worden gered. 14 Pas als het goede
nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als
getuigenis voor alle volken, zal het einde komen.

Dag 2BS

Matteüs 24:15-28.
Het tweede teken vóór de terugkomst (de korte
periode van verdrukking)

Dag 4

15 Wanneer jullie dus de “verwoestende gruwel” waarover gesproken
is door de profeet Daniël, zien staan op de heilige plaats (lezer, begrijp
dit goed), 16 dan moet iedereen in Judea de bergen in vluchten;
17 wie op het dak van zijn huis is moet niet naar beneden gaan om
nog spullen te halen, 18 en wie op het land is moet niet terugkeren
om zijn mantel te halen. 19 Wat zal het rampzalig zijn voor de
vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben!
20 Bid dat jullie niet in de winter zullen moeten vluchten en ook niet
op sabbat. 21 Want het zal een tijd zijn van enorme verschrikkingen,
zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu nooit geweest zijn en
er ook niet meer zullen komen. 22 En als die tijd niet verkort zou
worden, dan zou geen enkel mens worden gered; maar omwille van de
uitverkorenen zal die tijd worden verkort. 23 Als iemand dan tegen
jullie zegt: “Kijk, dit is de messias,” of: “Daar is hij,” geloof dat dan
niet. 24 Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die
indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods
uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. 25 Let op, ik heb jullie dit van
tevoren gezegd. 26 Wanneer ze dus tegen jullie zeggen: “Kom mee, hij
is in de woestijn,” ga er dan niet heen, of als ze zeggen: “Kijk, hij is
daarbinnen,” geloof dat dan niet. 27 Want zoals een bliksemschicht
vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de
Mensenzoon komen. 28 Waar een lijk is, daar zullen de gieren zich
verzamelen.
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Matteüs 24:29-41.
Het derde teken is de terugkomst van Jezus Zelf

2 Tessalonicenzen 2:1-12.
De afval van ongelovigen en de laatste antichrist
vóór de terugkomst

1 Broeders en zusters, over de komst van onze Heer Jezus Christus en
het tijdstip waarop we met hem worden verenigd, zeggen we u:
2 verlies niet meteen uw verstand en raak niet in paniek wanneer een
profetie, een uitspraak of een brief die door ons zou zijn geschreven,
het voorstelt alsof de Dag van de Heer op het punt staat aan te breken.
3 Laat u door niemand misleiden, op geen enkele manier. De Dag van
de Heer breekt niet aan voordat velen zich van het geloof hebben
afgekeerd en de wetteloze mens verschenen is, hij die verloren zal
gaan. 4 Hij zal alles wat goddelijk en heilig is bestrijden en zich
erboven verheffen, om in Gods tempel plaats te nemen op de troon en
zich voor te doen als God zelf. 5 Herinnert u zich niet dat ik u dit
herhaalde malen heb gezegd toen ik bij u was? 6 Dan weet u ook wat
hem nog tegenhoudt en dat hij pas zal verschijnen op de voor hem
vastgestelde tijd. 7 Hoewel in het verborgene de wetteloosheid nu al
werkzaam is, moet eerst degene die hem tegenhoudt verdwijnen. 8 Pas
dan verschijnt hij – en dan zal de Heer Jezus hem doden met de adem
van zijn mond en vernietigen door de aanblik van zijn komst. 9 De
komst van de wetteloze mens is het werk van Satan en gaat gepaard
met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen, 10 en allen
die verloren zullen gaan, zal hij met zijn kwaadaardigheid verleiden.
Want ze hebben de liefde voor de waarheid, die hen had kunnen
redden, niet aanvaard. 11 Daarom treft God hen met verblinding,
zodat ze dwalen en de leugen geloven. 12 Zo zal iedereen die de
waarheid niet gelooft maar behagen schept in onrecht, worden
veroordeeld.
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Dag 5

1 Tessalonicenzen 4:13–5:4.
De Dag van de terugkomst

Dag 7

13 Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de
doden, zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben.
14 Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten
wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden,
samen met Jezus zelf. 15 Wij zeggen u met een woord van de Heer:
wij, die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in
geen geval voorgaan. 16 Wanneer het signaal gegeven wordt, de
aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de
Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die
Christus toebehoren opstaan, 17 en daarna zullen wij, die nog in leven
zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in
de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn.
18 Troost elkaar met deze woorden.
1 Broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven over het moment
waarop dit zal gebeuren, 2 want u weet zelf maar al te goed dat de
Dag van de Heer komt als een dief in de nacht. 3 Als de mensen
zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen
door de ondergang, zoals een zwangere vrouw door barensweeën.
Vluchten is dan onmogelijk. 4 Maar u, broeders en zusters, u leeft niet
in de duisternis, zodat de Dag van de Heer u zou kunnen overvallen
als een dief,

Dag 6

31 Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in
gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke
troon. 32 Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en
zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van
de bokken scheidt; 33 de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de
bokken links. 34 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. 35 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, 36 ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en
jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.”
37 Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer
hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te
drinken gegeven? 38 Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en
opgenomen, u naakt gezien en gekleed? 39 Wanneer hebben wij
gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe
gekomen?” 40 En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie:
alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van
mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”
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. 42 Want ik had honger en
jullie gaven mij niet te eten, ik had dorst en jullie gaven me niet te
drinken. 43 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.” 44 Dan zullen ook zij
antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig,
als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet
voor u gezorgd?” 45 En hij zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie:
alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben,
hebben jullie ook voor mij niet gedaan.” 46 Hun staat een eeuwige
bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige
leven.’

2 Petrus 3:1-14.
De terugkomst, het laatste oordeel en de
vernieuwing van alle dingen

1 Geliefde broeders en zusters, dit is al de tweede brief die ik u schrijf.
Met beide wil ik u tot een helder inzicht brengen, 2 en wel door u te
herinneren aan de woorden die de heilige profeten destijds hebben
gesproken en aan het gebod van onze Heer en redder dat uw apostelen
u hebben doorgegeven. 3 Vergeet vooral niet dat er aan het einde van
de tijd spotters zullen komen, die hun eigen begeerte volgen en
smalend 4 vragen: ‘Waar blijft hij nu? Hij had toch beloofd te komen?
De generatie voor ons is al gestorven, maar alles is nog steeds zoals het
sinds het begin van de schepping geweest is.’ 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, 6 en dat de toenmalige wereld vergaan is toen ze
door het water werd overspoeld. 7 Maar 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.
8 Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en
zusters: voor de Heer is één Dag als duizend jaar en duizend jaar als
één dag. 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.
10 De Dag van de Heer zal komen als een dief. De hemelsferen zullen
die Dag met luid gedreun vergaan, de elementen gaan in vlammen op,
de aarde wordt blootgelegd en alles wat daarop gedaan is komt aan het
licht.
11 Als dit allemaal op die manier te gronde gaat, hoe heilig en vroom
moet u dan niet leven, 12 u die uitziet naar de Dag van God en het
aanbreken daarvan bespoedigt! Die Dag gaan de hemelsferen in
vlammen op, en de elementen vatten vlam en smelten weg. 13 Maar
wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en
een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
14 Omdat u hiernaar uitziet, geliefde broeders en zusters, moet u zich
inspannen om smetteloos, onberispelijk en in vrede door hem te
worden aangetroffen.
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Matteüs 25:31-46.
Het laatste oordeel

Dag 8

Openbaring 14:6-13.
Aankondiging van het laatste oordeel

6 Toen zag ik opnieuw een engel, die hoog in de lucht vloog. Hij had
een eeuwig evangelie dat hij bekend moest maken aan de mensen op
aarde, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. 7 Luid riep hij:
‘Heb ontzag voor God en geef hem eer, want nu is de tijd gekomen
dat hij zijn oordeel zal vellen. Aanbid hem die hemel en aarde, zee en
waterbronnen geschapen heeft.’ 8 Hij werd gevolgd door een tweede
engel, die uitriep: ‘Gevallen, gevallen is Babylon, die grote stad, die
door haar ontucht alle volken de wijn van haar wellust heeft laten
drinken.’ 9 Zij werden gevolgd door een derde engel, die met luide
stem riep: ‘Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het
merkteken op zijn voorhoofd of zijn hand krijgt, 10 zal 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. 11 De 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.’
12 Hier komt het aan op de standvastigheid van de heiligen, die zich
houden aan Gods geboden en aan de trouw van Jezus.
13 Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: ‘Schrijf op: “Gelukkig zijn
zij die vanaf nu in verbondenheid met de Heer sterven.”’ En de Geest
beaamt: ‘Zij mogen uitrusten van hun inspanningen, want hun daden
vergezellen hen.’
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Dag 9

8 Maar 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.’
9 Een van de zeven engelen met de offerschalen die gevuld waren met
de laatste zeven plagen kwam op me af en zei: ‘Ik wil je de bruid laten
zien, de vrouw van het lam.’ 10 Ik raakte in vervoering, en hij nam
mij mee naar een heel hoge berg en liet me de heilige stad Jeruzalem
zien, die uit de hemel neerdaalde, bij God vandaan. 11 De stad
schitterde door Gods luister, met een schittering als van een edelsteen,
als een kristalheldere jaspis. 12 Ze had een grote, hoge muur met
twaalf poorten en bij elke poort stond een engel. Op de poorten waren
namen geschreven: de namen van de twaalf stammen van Israëls
zonen. 13 Vanuit het oosten gezien waren er drie poorten, vanuit het
noorden drie, vanuit het zuiden drie en vanuit het westen drie. 14 De
stadsmuur had twaalf grondstenen, met daarop de namen van de
twaalf apostelen van het lam. 15 Degene die met mij sprak had een
gouden meetstok om daarmee de stad, de poorten en de muur op te
meten. 16 De stad was vierkant, even lang als breed. Hij mat de stad
met zijn meetstok: twaalfduizend stadie, zowel in de lengte als in de
breedte en in de hoogte. 17 Hij mat de stadsmuur:
honderdvierenveertig el, in gewone mensenmaat, die ook engelenmaat
is. 18 De muur was gemaakt van jaspis, en de stad zelf was van zuiver
goud, helder als glas. 19 De grondstenen van de stadsmuur waren
versierd met allerlei edelstenen. De eerste was van jaspis, de tweede
van lazuur, de derde kornalijn, de vierde smaragd, 20 de vijfde
sardonyx, de zesde sarder, de zevende olivijn, de achtste aquamarijn,
de negende topaas, de tiende turkoois, de elfde granaat en de twaalfde
amethist. 21 De twaalf stadspoorten waren twaalf parels, elke poort
een parel op zich. De straten van de stad waren van zuiver goud en
schitterden als glas. 22 Maar een tempel zag ik niet in de stad, want
God, de Heer, de Almachtige, is haar tempel, met het lam. 23 De stad
heeft het licht van de zon en de maan niet nodig: over haar schijnt
Gods luister, en het lam is haar licht. 24 De volken zullen in haar licht
leven en de koningen op aarde betuigen daar hun lof. 25 De poorten
zullen overdag nooit gesloten worden, en nacht zal het er niet meer
zijn. 26 De volken zullen in haar hun lof en eer komen betuigen.
27 Maar alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met gruwelijke
dingen en leugens inlaat, komt de stad niet binnen, alleen zij die in
het boek van het leven staan, het boek van het lam.
1 Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was
helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam.
2 In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de
rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn
eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing.
3 Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God
en van het lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem
vereren 4 en hem met eigen ogen zien, en zijn naam staat op hun
voorhoofd. 5 Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een
lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de
Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in
eeuwigheid.

Openbaring 20:1-15.
De duizendjarige periode, de laatste oorlog en
het laatste oordeel

1 Ik zag een engel uit de hemel neerdalen met de sleutel van de
onderaardse diepte en zware ketenen in zijn hand. 2 Hij greep de
draak, de slang van weleer, die ook duivel of Satan wordt genoemd, en
ketende hem voor duizend jaren. 3 Hij gooide hem in de diepte, sloot
de put boven hem en verzegelde die, opdat de volken niet meer door
hem misleid zouden worden tot de duizend jaar voorbij waren; daarna
moet hij korte tijd worden losgelaten. 4 Ook zag ik tronen, en aan
hen die erop zaten werd recht gedaan. Het zijn de zielen van hen die
onthoofd waren omdat ze van Jezus hadden getuigd en over God
hadden gesproken; zij hadden het beest en zijn beeld niet aanbeden en
ook zijn merkteken niet op hun voorhoofd of hun hand gekregen. Zij
waren tot leven gekomen en heersten duizend jaar lang samen met de
messias. 5 De andere doden kwamen niet tot leven voordat de
duizend jaar voorbij waren. Dit is de eerste opstanding.
6 Gelukkig en heilig zijn zij die deelhebben aan de eerste opstanding.
De tweede dood heeft geen macht over hen. Zij zullen priester van
God en van de messias zijn en duizend jaar lang samen met hem
heersen.
7 Wanneer de duizend jaar voorbij zijn, zal Satan uit zijn gevangenis
worden losgelaten. 8 Dan gaat hij eropuit om de volken aan de vier
hoeken van de aarde, Gog en Magog, te misleiden. Hij brengt hen
voor de strijd bijeen, een menigte zo talrijk als zandkorrels aan de zee.
9 Ze trekken op, over de hele breedte van de aarde, en omsingelen het
kamp van de heiligen en de geliefde stad. Maar vuur daalt neer uit de
hemel en verteert hen. 10 En de duivel, die hen misleidde, wordt in de
poel van vuur en zwavel gegooid, bij het beest en de valse profeet.
Daar zullen ze Dag en nacht worden gepijnigd, tot in eeuwigheid.
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. 12 Ik
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. 13 De 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. 14 Toen werden de dood en het
dodenrijk in de vuurpoel gegooid. Dit is de tweede dood: de vuurpoel.
15 Wie niet in het boek van het leven bleek te staan werd in de
vuurpoel gegooid.

Dag 10

Openbaring 21:1–22:5.
De nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel
en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2 Toen zag ik
de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God
vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar
man en hem opwacht. 3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die
uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen.
Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn.
4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn,
geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is
voorbij.’
5 Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik hoorde
zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en
waar.’ – 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. 7 Wie overwint komen
al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn.
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Denk na over Filippenzen 4:6-7.
6 Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank
hem in al uw gebeden. 7 Dan zal de vrede van God, die alle verstand
te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.
Maak altijd je wensen bekend aan God!
Bid elke dag voor iemand of iets specifiek en zie uit naar wat God doet
(Psalm 5:4)
4 In de morgen, Heer, hoort u mijn stem, in de morgen wend ik mij
tot u en wacht.
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