Verwachtingsvol uitzien

1Korinthiers 13:
12 Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan

zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik
kennen, zoals ik zelf gekend ben.
13 En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de
liefde.

Titus 2:
11 Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen,
12 en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en

in deze tegenwoordige wereld verstandig, rechtvaardig en godvruchtig te leven,

13 terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van

de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus.

- voor zichzelf aannemen, toelaten, toegang geven tot zichzelf
- iemand (tot gemeenschap en kameraadschap) toelaten
- iemand ontvangen (die van elders komt)
- iets dat aangeboden wordt accepteren

2Timotheus 4:
6 Ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn

heengaan (mijn losgemaakt worden) is aanstaande.

7 Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb

het geloof behouden.

8 Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de

rechtvaardige Rechter, mij op die dag geven zal.

2Timotheus 4:
6 Ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn

heengaan (mijn losgemaakt worden) is aanstaande.

7 Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb

het geloof behouden.

8 Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de

rechtvaardige Rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen
die Zijn verschijning hebben liefgehad.

Hebreeën 9:
28 zo zal ook Christus, Die eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te

dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die Hem
verwachten tot zaligheid.

1Thessalonicenzen 1:
8 Want van u uit heeft het Woord van de Heere luid geklonken; niet alleen in

Macedonië en Achaje, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich
verspreid, zodat het niet nodig is dat wij iets daarvan zeggen.
9 Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en
hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige
God te dienen,
10 en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij uit de doden heeft

opgewekt, namelijk Jezus, Die ons verlost van de komende toorn.

1 Thessalonicenzen 4:
13 Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die

ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop
hebben.
14 Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op

dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem.

15 Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen

overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen
voorgaan.

16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en

met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn,
zullen eerst opstaan.
17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen

opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht.
En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.
18 Zo dan, bemoedig elkaar met deze woorden.

Kolossenzen 3:
1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar

Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods.
2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.
3 Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God.

4 Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen

in heerlijkheid.

1Korinthiers 15:
50 Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet

kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet.

51 Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij

zullen allen veranderd worden,
52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de
bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt
worden, en ook wij zullen veranderd worden.
53 Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit

sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleden.
54 En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben,
en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord
geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning. (Jesaja
25:8)

