Micha 4: 1-5
Eens zal de dag komen dat de berg met de
tempel van de HEER rotsvast zal
staan, verheven boven de heuvels, hoger dan
alle bergen. Volken zullen daar
samenstromen, machtige naties zullen
zeggen: 'Laten we optrekken naar de berg
van de HEER, naar de tempel van Jakobs
God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg
wijzen, en wij zullen zijn paden
bewandelen.'

Micha 4: 1-5
Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit
Jeruzalem spreekt de HEER. Hij zal
rechtspreken tussen machtige volken, over
grote en verre naties een oordeel vellen. Dan
zullen zij hun zwaarden omsmeden tot
ploegijzers en hun speren tot
snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard
trekken tegen een ander volk, geen mens zal
meer weten wat oorlog is.

Micha 4: 1-5
Ieder zal zitten onder zijn wijnrank en onder
zijn vijgenboom, door niemand
opgeschrikt, want de HEER van de hemelse
machten heeft gesproken. Laat andere
volken hun eigen goden volgen - wij
vertrouwen op de naam van de HEER, onze
God, voor eeuwig en altijd.

Openbaringen 21: 1-5a
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.
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.

Openbaringen 21: 1-5a
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.
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.' Hij die op de troon zat zei:
'Alles maak ik nieuw!'

14 Wat ons drijft is de liefde van Christus,
omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens
voor alle mensen is gestorven, waardoor alle
mensen zijn gestorven, 15 en dat hij voor
allen is gestorven

opdat de levenden niet langer voor zichzelf
zouden leven, maar voor hem die voor de
levenden is gestorven en is opgewekt.

16 Daarom beoordelen we vanaf nu niemand
meer volgens de maatstaven van deze wereld;
ook Christus niet, die we vroeger wel volgens
die maatstaven beoordeelden.

17 Daarom ook is iemand die één met Christus
is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij,
het nieuwe is gekomen. 18 Dit alles is het
werk van God. Hij heeft ons door Christus met
zich verzoend en ons de verkondiging
daarover toevertrouwd.

19 Het is God die door Christus de wereld met
zich heeft verzoend: hij heeft de wereld haar
overtredingen niet aangerekend. En ons heeft
hij de verkondiging van de verzoening
toevertrouwd. 20 Wij zijn gezanten van
Christus, God doet door ons zijn oproep.
Namens Christus vragen wij: laat u met God
verzoenen. 21 God heeft hem die de zonde
niet kende voor ons één gemaakt met de
zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor
God konden worden.

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 Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
je weet wat de HEER van je wil:
niets anders dan recht te doen, trouw te
betrachten en nederig de weg te gaan van je
God.

