


Openbaring 22:17 (HSV)

En de Geest en de bruid 
zeggen: Kom! 



Openbaring 1:1 (HSV)

Openbaring van Jezus  Christus, 
die God Hem gegeven heeft om 
Zijn dienstknechten te laten zien 
wat spoedig moet geschieden, 
en Hij heeft die door Zijn  engel  
gezonden en aan Zijn dienst-
knecht Johannes te kennen 
gegeven.



Openbaring 1:3 (HSV)

Zalig is hij die leest en zijn zij 
die horen de woorden van de
 profetie, en die in acht nemen 
wat daarin geschreven staat, 
want de tijd is nabij.



Openbaring 1:7 (HSV)

Zie, Hij komt met de wolken, 
en elk oog zal Hem zien, ook 
zij die Hem doorstoken hebben. 
En alle stammen van de aarde 
zullen  rouw  over Hem bedrijven. 
Ja,  amen.



Openbaring 1:19 (HSV)

Schrijf nu op wat u hebt gezien, 
en wat is, en wat hierna zal 
geschieden.



Openbaring 22:6 (HSV) 

En hij zei tegen mij: Deze 
woorden zijn betrouwbaar 
en waarachtig. 



En de Heere, de God van de
 heilige  profeten, heeft Zijn
 engel  gezonden om Zijn
dienstknechten te laten zien 
wat met spoed moet gebeuren.



7 En zie, Ik kom spoedig. Zalig 
is hij die de woorden van de
 profetie  van dit  boek  in acht 
neemt.



2 Petrus 1:19 (HSV)

En wij hebben het profetische 
woord, dat vast en zeker is, en 
u doet er goed aan daarop 
acht te slaan als op een lamp 
die schijnt in een duistere 
plaats, totdat de dag aan-
breekt en de morgenster 
opgaat in uw hart.



Openbaring 22:8 (HSV)

En ik, Johannes, ben het die deze
dingen gezien en gehoord heeft. 

En toen ik ze gehoord en ge-
zien had, viel ik neer om te 
aanbidden voor de voeten 
van de  engel  die mij deze 
dingen liet zien.



9 En hij zei tegen mij: Pas op 
dat u dat niet doet! Want ik ben 
een mededienstknecht van u 
en van uw broeders, de 
profeten, en van hen die de 
woorden van dit  boek  in acht 
nemen. Aanbid God.



10 En hij zei tegen mij: 
Verzegel de woorden van 
de  profetie  van dit  boek  niet, 
want de tijd is nabij.



11 Wie  onrecht  doet, laat  hij
nog meer  onrecht  doen. En 
wie vuil is, laat hij nog vuiler 
worden. 

En wie rechtvaardig  is, laat hij 
nog meer gerechtvaardigd 
worden. En wie  heilig  is, laat 
hij nog meer geheiligd  worden.



12 En zie, Ik kom spoedig en 
Mijn loon is bij Mij om aan 
ieder te vergelden zoals zijn 
werk zal zijn.



13 Ik ben de Alfa, en de Omega, 
het Begin en het Einde, de 
Eerste en de Laatste.



14 Zalig zijn zij die Zijn geboden 
doen (NBV die hun kleren wassen), 
zodat zij recht mogen hebben op 
de Boom des levens, en opdat zij 
door de  poorten  de stad mogen 
binnengaan.



15 Maar buiten bevinden zich 
de  honden, de tovenaars, de 
ontuchtplegers, de moorde-
naars, de afgodendienaars en 
ieder die de leugen liefheeft en 
doet.



16 Ik, Jezus, heb Mijn engel 
gezonden om bij u in de
 gemeenten  van deze dingen 
te getuigen. 

Ik ben de Wortel en het 
Nageslacht van  David, de 
blinkende  Morgenster.



17 En de Geest en de bruid 
zeggen: Kom! En laat hij die 
het hoort, zeggen: Kom! 

En laat hij die dorst heeft, 
komen; en laat hij die wil, 
het water des levens nemen, 
voor niets.



18 Want ik getuig aan ieder die 
de woorden van de  profetie  van 
dit  boek  hoort: Als iemand iets 
aan deze dingen toevoegt, zal 
God hem de plagen toevoegen 
die in dit  boek  geschreven zijn.



19 En als iemand afdoet van 
de woorden van het  boek  van 
deze  profetie, zal God zijn deel 
afdoen van het  boek  des 
levens, en van de  heilige  stad, 
van de dingen die in dit  boek  
geschreven zijn.



20 Hij Die van deze dingen 
getuigt, zegt: Ja, Ik kom 
spoedig.  Amen. Ja, kom, 
Heere Jezus!

21 De  genade  van onze Heere 
Jezus  Christus  zij met u 
allen.  Amen.



Openbaring 22:17 (HSV)

En de Geest en de bruid zeggen: 
Kom! En laat hij die het hoort, 
zeggen: Kom!



7 En zie, Ik kom spoedig

12 En zie, Ik kom spoedig

En de Geest en de bruid zeggen: kom!

20 Ja, Ik kom spoedig. Amen.

20 Ja, kom Here Jezus!



1 Korintiërs 1:7 (GNB) 

…terwijl u vol verwachting 
uitziet naar het moment dat 
onze Heer Jezus Christus zich 
zal openbaren.



2 Petrus 3:12 (HSV)

…u, die de komst van de dag 
van God verwacht en daarnaar 
verlangt…



Openbaring 22:17 (HSV)

En de Geest en de bruid zeggen: 
Kom! En laat hij die het hoort, 
zeggen: Kom!



Openbaring 22:17 (HSV)

En de Geest en de bruid zeggen: 
Kom! En laat hij die het hoort, 
zeggen: Kom!

En laat hij die dorst heeft, 
komen; en laat hij die wil, 
het water des levens nemen, 
voor niets.


