
Politiek, stemmen, regeren,
aanstellen van overheden (door
God), haat van de wereld, het
wereldse systeem,
vreemdelingschap,
afzondering, hemels
burgerschap, gelovigen die
regeerden, 1000 jaar regeren
met Christus, etc.

Genesis 19:1
1  En die twee engelen kwamen te
Sodom in den avond; en Lot zat
in de poort te Sodom; en als Lot
hen zag, stond hij op hun
tegemoet, en boog zich met het
aangezicht ter aarde.

Genesis 23:4
4 Ik ben een vreemdeling en
inwoner bij u; geeft mij een
erfbegrafenis bij u, opdat ik mijn
dode van voor mijn aangezicht
begrave.

Genesis 41:38
38 Zo zeide Farao tot zijn
knechten: Zouden wij wel een
man vinden als dezen, in welken
Gods Geest is?
39 Daarna zeide Farao tot Jozef:
Naardien dat God u dit alles heeft
verkondigd, zo is er niemand zo
verstandig en wijs, als gij.
40 Gij zult over mijn huis zijn, en
op uw bevel zal al mijn volk de
hand kussen; alleen dezen troon
zal ik groter zijn dan gij.
41 Voorts sprak Farao tot Jozef:
Zie, ik heb u over gans
Egypteland gesteld.

Genesis 45:7
7 Doch God heeft mij voor uw
aangezicht henen gezonden, om
u een overblijfsel te stellen op de
aarde, en om u bij het leven te
behouden, door een grote
verlossing.
8 Nu dan, gij hebt mij herwaarts
niet gezonden, maar God Zelf,
Die mij tot Farao’s vader gesteld
heeft, en tot een heer over zijn
ganse huis, en regeerder in het
ganse land van Egypte.
9 Haast u en trekt op tot mijn
vader, en zegt het hem: Alzo zegt
uw zoon Jozef: God heeft mij tot
een heer over gans Egypteland
gesteld; kom af tot mij, en vertoef
niet.

1 Samuël 2:8
8 Hij verheft den geringe uit het
stof, en den nooddruftige
verhoogt Hij uit den drek, om te
doen zitten bij de vorsten, dat Hij
hen den stoel der ere doe
beerven; want de grondvesten
des aardrijks zijn des HEEREN,
en Hij heeft de wereld daarop
gezet.

1 Koningen 18:21
21  Toen naderde Elia tot het
ganse volk, en zeide: Hoe lang
hinkt gij op twee gedachten? Zo
de HEERE God is, volgt Hem na,
en zo het Baal is, volgt hem na!
Maar het volk antwoordde hem
niet een woord.

1 Kronieken 28:4
4 Nu heeft mij de HEERE, de God
Israels, verkoren uit mijns vaders
ganse huis, dat ik tot koning over
Israel wezen zou in eeuwigheid;
want Hij heeft Juda tot een
voorganger verkoren, en mijns
vaders huis in het huis van Juda;
en onder de zonen mijns vaders
heeft Hij een welgevallen aan mij
gehad, dat Hij mij ten koning
maakte over gans Israel.
5 En uit al mijn zonen (want de
HEERE heeft mij vele zonen
gegeven) zo heeft Hij mijn zoon
Salomo verkoren, dat hij zitten
zou op den stoel des koninkrijks
des HEEREN over Israel.

1 Kronieken 29:15
15 Want wij zijn vreemdelingen en
bijwoners voor Uw aangezicht,
gelijk al onze vaders; onze dagen
op aarde zijn als een schaduw,
en er is geen verwachting.

2 Kronieken 19:2
2 En Jehu, de zoon van Hanani,
de ziener, ging uit, hem tegen, en
zeide tot den koning Josafat:
Zoudt gij den goddeloze helpen,
en die den HEERE haten,
liefhebben? Nu is daarom over u
van het aangezicht des HEEREN
grote toornigheid.

Psalmen 1:1
1  Welgelukzalig is de man, die
niet wandelt in den raad der
goddelozen, noch staat op den
weg der zondaren, noch zit in het
gestoelte der spotters;
2 Maar zijn lust is in des HEEREN
wet, en hij overdenkt Zijn wet dag
en nacht.

3 Want hij zal zijn als een boom,
geplant aan waterbeken, die zijn
vrucht geeft op zijn tijd, en welks
blad niet afvalt; en al wat hij doet,
zal wel gelukken.

Psalmen 26:4
4 Ik zit niet bij ijdele lieden, en met
bedekte lieden ga ik niet om.
5 Ik haat de vergadering der
boosdoeners, en bij de
goddelozen zit ik niet.

Psalmen 73:24
24 Gij zult mij leiden door Uw
raad; en daarna zult Gij mij in
heerlijkheid opnemen.
25 Wien heb ik nevens U in den
hemel? Nevens U lust mij ook
niets op de aarde!
26 Bezwijkt mijn vlees en mijn
hart, zo is God de Rotssteen
mijns harten, en mijn Deel in
eeuwigheid.

Psalmen 119:19
19  Ik ben een vreemdeling op de
aarde, verberg Uw geboden voor
mij niet.

Psalmen 139:21
21 Zou ik niet haten, HEERE! die
U haten? en verdriet hebben in
degenen, die tegen U opstaan?

Spreuken 8:15
15 Door Mij regeren de koningen,
en de vorsten stellen
gerechtigheid.
16 Door Mij heersen de heersers,
en de prinsen, al de rechters der
aarde.

Jesaja 53:3
3 Hij was veracht, en de
onwaardigste onder de mensen,
een Man van smarten, en
verzocht in krankheid; en een
iegelijk was als verbergende het
aangezicht voor Hem; Hij was
veracht, en wij hebben Hem niet
geacht.

Jeremia 27:5
5 Ik heb gemaakt de aarde, den
mens en het vee, die op den
aardbodem zijn, door Mijn grote
kracht, en door Mijn uitgestrekten
arm, en Ik geef ze aan welken het
recht is in Mijn ogen.
6 En nu, Ik heb al deze landen
gegeven in de hand van
Nebukadnezar, den koning van
Babel, Mijn knecht; zelfs ook het
gedierte des velds heb Ik hem
gegeven, om hem te dienen.

7 En alle volken zullen hem, en
zijn zoon, en zijns zoons zoon
dienen, totdat ook de tijd zijns
eigenen lands kome; dan zullen
zich machtige volken en grote
koningen van hem doen dienen.
8 En het zal geschieden, het volk
en het koninkrijk, dat hem,
Nebukadnezar, den koning van
Babel, niet zal dienen, en dat zijn
hals niet zal geven onder het juk
des konings van Babel; over
datzelve volk zal Ik, spreekt de
HEERE, bezoeking doen door het
zwaard, en door den honger, en
door de pestilentie, totdat Ik ze
zal verteerd hebben door zijn
hand.

Daniël 1:17
17  Aan deze vier jongelingen nu
gaf God wetenschap en verstand
in alle boeken, en wijsheid; maar
Daniel gaf Hij verstand in allerlei
gezichten en dromen.

Daniël 1:19
19 En de koning sprak met hen;
doch er werd uit hen allen
niemand gevonden, gelijk Daniel,
Hananja, Misael en Azarja; en zij
stonden voor het aangezicht des
konings.
20 En in alle zaken van
verstandige wijsheid, die de
koning hun afvroeg, zo vond hij
hen tienmaal boven al de
tovenaars en sterrekijkers, die in
zijn ganse koninkrijk waren.
21 En Daniel bleef tot het eerste
jaar van den koning Kores toe.

Daniël 2:21
21 Want Hij verandert de tijden en
stonden; Hij zet de koningen af,
en Hij bevestigt de koningen; Hij
geeft den wijzen wijsheid, en
wetenschap dengenen, die
verstand hebben;

Daniël 2:37
37 Gij, o koning! zijt een koning
der koningen; want de God des
hemels heeft u een koninkrijk,
macht, en sterkte, en eer
gegeven;
38 En overal, waar
mensenkinderen wonen, heeft Hij
de beesten des velds en de
vogelen des hemels in uw hand
gegeven; en Hij heeft u gesteld
tot een heerser over al dezelve;
gij zijt dat gouden hoofd.



Daniël 2:44
44 Doch in de dagen van die
koningen zal de God des hemels
een Koninkrijk verwekken, dat in
der eeuwigheid niet zal verstoord
worden; en dat Koninkrijk zal aan
geen ander volk overgelaten
worden; het zal al die koninkrijken
vermalen, en te niet doen, maar
zelf zal het in alle eeuwigheid
bestaan.

Daniël 2:48
48 Toen maakte de koning Daniel
groot, en hij gaf hem vele grote
geschenken, en hij stelde hem tot
een heerser over het ganse
landschap van Babel, en een
overste der overheden over al de
wijzen van Babel.
49 Toen verzocht Daniel van den
koning; en hij stelde Sadrach,
Mesach en Abed–nego over de
bediening van het landschap van
Babel; maar Daniel bleef aan de
poort des konings.

Daniël 3:12
12 Er zijn Joodse mannen, die gij
over de bediening van het
landschap van Babel gesteld
hebt, Sadrach, Mesach en Abed–
nego; deze mannen hebben, o
koning! op u geen acht gesteld;
uw goden eren zij niet, en zij
bidden het gouden beeld niet
aan, hetwelk gij opgericht hebt.

Daniël 3:26
26 Toen naderde Nebukadnezar
tot de deur van den oven des
brandenden vuurs, antwoordde
en sprak: Gij Sadrach, Mesach en
Abed–nego, gij knechten des
allerhoogsten Gods! gaat uit en
komt hier! Toen gingen Sadrach,
Mesach en Abed–nego uit het
midden des vuurs.

Daniël 3:30
30 Toen maakte de koning
Sadrach, Mesach en Abed–nego
voorspoedig in het landschap van
Babel.

Daniël 4:3
3 Hoe groot zijn Zijn tekenen! en
hoe machtig Zijn wonderen! Zijn
Rijk is een eeuwig Rijk, en Zijn
heerschappij is van geslacht tot
geslacht.

Daniël 4:32
32 En men zal u van de mensen
verstoten, en uw woning zal bij de
beesten des velds zijn; men zal u
gras te smaken geven, als den
ossen, en er zullen zeven tijden
over u voorbijgaan, totdat gij
bekent, dat de Allerhoogste over
de koninkrijken der mensen
heerschappij heeft, en dat Hij ze
geeft, aan wien Hij wil.

Daniël 5:18
18 Wat u aangaat, o koning! de
allerhoogste God heeft uw vader
Nebukadnezar het koninkrijk, en
grootheid, en eer, en heerlijkheid
gegeven;
19 En vanwege de grootheid, die
Hij hem gegeven had, beefden en
sidderden alle volken, natien en
tongen voor hem; dien hij wilde,
doodde hij, en dien hij wilde,
behield hij in het leven, en dien hij
wilde, verhoogde hij, en dien hij
wilde, vernederde hij.
20 Maar toen zich zijn hart verhief,
en zijn geest verstijfd werd ter
hovaardij, werd hij van den troon
zijns koninkrijks afgestoten, en
men nam de eer van hem weg.
21 En hij werd van de kinderen der
mensen verstoten, en zijn hart
werd den beesten gelijk gemaakt,
en zijn woning was bij de
woudezelen; men gaf hem gras te
smaken gelijk den ossen; en zijn
lichaam werd van den dauw des
hemels nat gemaakt, totdat hij
bekende, dat God, de
Allerhoogste, Heerser is over de
koninkrijken der mensen, en over
dezelve stelt, wien Hij wil.

Daniël 7:14
14 En Hem werd gegeven
heerschappij, en eer, en het
Koninkrijk, dat Hem alle volken,
natien en tongen eren zouden;
Zijn heerschappij is een eeuwige
heerschappij, die niet vergaan
zal, en Zijn Koninkrijk zal niet
verdorven worden.

Daniël 7:18
18 Maar de heiligen der hoge
plaatsen zullen dat Koninkrijk
ontvangen, en zij zullen het Rijk
bezitten tot in der eeuwigheid, ja,
tot in eeuwigheid der
eeuwigheden.

Daniël 7:22
22 Totdat de Oude van dagen
kwam, en het gericht gegeven
werd aan de heiligen der hoge
plaatsen, en dat de bestemde tijd
kwam, dat de heiligen het Rijk
bezaten.

Mattheüs 5:10
10 Zalig zijn die vervolgd worden
om der gerechtigheid wil; want
hunner is het Koninkrijk der
hemelen.
11 Zalig zijt gij, als u de mensen
smaden, en vervolgen, en
liegende alle kwaad tegen u
spreken, om Mijnentwil.
12 Verblijdt en verheugt u; want
uw loon is groot in de hemelen;
want alzo hebben zij vervolgd de
profeten, die voor u geweest zijn.
13  Gij zijt het zout der aarde;
indien nu het zout smakeloos
wordt, waarmede zal het
gezouten worden? Het deugt
nergens meer toe, dan om buiten
geworpen, en van de mensen
vertreden te worden.
14 Gij zijt het licht der wereld; een
stad boven op een berg liggende,
kan niet verborgen zijn.
15 Noch steekt men een kaars
aan, en zet die onder een
koornmaat, maar op een
kandelaar, en zij schijnt allen, die
in het huis zijn;
16 Laat uw licht alzo schijnen voor
de mensen, dat zij uw goede
werken mogen zien, en uw Vader,
Die in de hemelen is,
verheerlijken.

Mattheüs 6:19
19  Vergadert u geen schatten op
de aarde, waar ze de mot en de
roest verderft, en waar de dieven
doorgraven en stelen;
20 Maar vergadert u schatten in
den hemel, waar ze noch mot
noch roest verderft, en waar de
dieven niet doorgraven noch
stelen;
21 Want waar uw schat is, daar
zal ook uw hart zijn.

Mattheüs 6:32
32 Want al deze dingen zoeken de
heidenen; want uw hemelse
Vader weet, dat gij al deze dingen
behoeft.
33 Maar zoekt eerst het Koninkrijk
Gods en Zijn gerechtigheid, en al
deze dingen zullen u
toegeworpen worden.

34 Zijt dan niet bezorgd tegen den
morgen; want de morgen zal voor
het zijne zorgen; elke dag heeft
genoeg aan zijn zelfs kwaad.

Mattheüs 10:25
25 Het zij den discipel genoeg, dat
hij worde gelijk zijn meester, en
de dienstknecht gelijk zijn heer.
Indien zij den Heere des huizes
Beelzebul hebben geheten,
hoeveel te meer Zijn huisgenoten!

Mattheüs 22:15
15  Toen gingen de Farizeen
heen, en hielden te zamen raad,
hoe zij Hem verstrikken zouden in
Zijn rede.
16 En zij zonden uit tot Hem hun
discipelen, met de Herodianen,
zeggende: Meester! wij weten,
dat Gij waarachtig zijt, en den
weg Gods in der waarheid leert,
en naar niemand vraagt; want Gij
ziet den persoon der mensen niet
aan;
17 Zeg ons dan: wat dunkt U? Is
het geoorloofd, den keizer
schatting te geven of niet?
18 Maar Jezus, bekennende hun
boosheid, zeide:
19 Gij geveinsden, wat verzoekt gij
Mij? Toont Mij de
schattingpenning. En zij brachten
Hem een penning.
20 En Hij zeide tot hen: Wiens is
dit beeld en het opschrift?
21 Zij zeiden tot Hem: Des
keizers. Toen zeide Hij tot hen:
Geeft dan den keizer, dat des
keizers is, en Gode, dat Gods is.
22 En zij, dit horende,
verwonderden zich, en Hem
verlatende, zijn zij weggegaan.

Mattheüs 28:19
19 Gaat dan henen, onderwijst al
de volken, dezelve dopende in
den Naam des Vaders, en des
Zoons, en des Heiligen Geestes;
lerende hen onderhouden alles,
wat Ik u geboden heb.

Markus 8:15
15 En Hij gebood hun, zeggende:
Ziet toe, wacht u van den
zuurdesem der Farizeen, en van
den zuurdesem van Herodes.



Lukas 17:20
20  En gevraagd zijnde van de
Farizeen, wanneer het Koninkrijk
Gods komen zou, heeft Hij hun
geantwoord en gezegd: Het
Koninkrijk Gods komt niet met
uiterlijk gelaat.
21 En men zal niet zeggen: Ziet
hier, of ziet daar, want, ziet, het
Koninkrijk Gods is binnen ulieden.

Johannes 7:7
7 De wereld kan ulieden niet
haten, maar Mij haat zij, omdat Ik
van dezelve getuig, dat haar
werken boos zijn.

Johannes 15:18
18  Indien u de wereld haat, zo
weet, dat zij Mij eer dan u gehaat
heeft.
19 Indien gij van de wereld waart,
zo zou de wereld het hare
liefhebben; doch omdat gij van de
wereld niet zijt, maar Ik u uit de
wereld heb uitverkoren, daarom
haat u de wereld.

Johannes 17:14
14 Ik heb hun Uw woord gegeven;
en de wereld heeft ze gehaat,
omdat zij van de wereld niet zijn,
gelijk als Ik van de wereld niet
ben.
15 Ik bid niet, dat Gij hen uit de
wereld wegneemt, maar dat Gij
hen bewaart van den boze.
16 Zij zijn niet van de wereld,
gelijkerwijs Ik van de wereld niet
ben.

Johannes 18:36
36 Jezus antwoordde: Mijn
Koninkrijk is niet van deze wereld.
Indien Mijn Koninkrijk van deze
wereld ware, zo zouden Mijn
dienaren gestreden hebben,
opdat Ik den Joden niet ware
overgeleverd; maar nu is Mijn
Koninkrijk niet van hier.

Johannes 19:11
11 Jezus antwoordde: Gij zoudt
geen macht hebben tegen Mij,
indien het u niet van boven
gegeven ware; daarom die Mij
aan u heeft overgeleverd, heeft
groter zonde.

Handelingen 1:8
8 Maar gij zult ontvangen de
kracht des Heiligen Geestes, Die
over u komen zal; en gij zult Mijn
getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als
in geheel Judea en Samaria, en
tot aan het uiterste der aarde.

Handelingen 5:29
29 Maar Petrus en de apostelen
antwoordden, en zeiden: Men
moet Gode meer gehoorzaam
zijn, dan den mensen.

Romeinen 8:17
17  En indien wij kinderen zijn, zo
zijn wij ook erfgenamen,
erfgenamen van God, en
medeerfgenamen van Christus;
zo wij anders met Hem lijden,
opdat wij ook met Hem
verheerlijkt worden.

Romeinen 13:1
1  Alle ziel zij den machten, over
haar gesteld, onderworpen; want
er is geen macht dan van God, en
de machten, die er zijn, die zijn
van God geordineerd.
2 Alzo dat die zich tegen de macht
stelt, de ordinantie van God
wederstaat; en die ze
wederstaan, zullen over
zichzelven een oordeel halen.
3 Want de oversten zijn niet tot
een vreze den goeden werken,
maar den kwaden. Wilt gij nu de
macht niet vrezen, doe het
goede, en gij zult lof van haar
hebben;
4 Want zij is Gods dienares, u ten
goede. Maar indien gij kwaad
doet, zo vrees; want zij draagt het
zwaard niet te vergeefs; want zij
is Gods dienares, een wreekster
tot straf dengene, die kwaad doet.
5 Daarom is het nodig
onderworpen te zijn, niet alleen
om der straffe, maar ook om des
gewetens wil.
6 Want daarom betaalt gij ook
schattingen; want zij zijn dienaars
van God, in ditzelve geduriglijk
bezig zijnde.
7  Zo geeft dan een iegelijk, wat
gij schuldig zijt; schatting, dien gij
de schatting, tol, dien gij den tol,
vreze, dien gij de vreze, eer, dien
gij de eer schuldig zijt.

Romeinen 14:5
5 De een acht wel den enen dag
boven den anderen dag; maar de
ander acht al de dagen gelijk.
Een iegelijk zij in zijn eigen
gemoed ten volle verzekerd.

1 Corinthiërs 4:8
8 Alrede zijt gij verzadigd, alrede
zijt gij rijk geworden, zonder ons
hebt gij geheerst; en och, of gij
heerstet, opdat ook wij met u
heersen mochten!

1 Corinthiërs 6:1
1  Durft iemand van ulieden, die
een zaak heeft tegen een ander,
te recht gaan voor de
onrechtvaardigen, en niet voor de
heiligen?
2 Weet gij niet, dat de heiligen de
wereld oordelen zullen? En indien
door u de wereld geoordeeld
wordt, zijt gij onwaardig de minste
gerechtzaken?
3 Weet gij niet, dat wij de engelen
oordelen zullen? Hoeveel te meer
de zaken, die dit leven aangaan?
4 Zo gij dan gerechtzaken hebt,
die dit leven aangaan, zet die
daarover, die in de Gemeente
minst geacht zijn.

1 Corinthiërs 15:33
33 Dwaalt niet. Kwade
samensprekingen verderven
goede zeden.

2 Corinthiërs 4:18
18 Dewijl wij niet aanmerken de
dingen, die men ziet, maar de
dingen, die men niet ziet; want de
dingen, die men ziet, zijn tijdelijk,
maar de dingen, die men niet ziet,
zijn eeuwig.

2 Corinthiërs 6:14
14 Trekt niet een ander juk aan
met de ongelovigen; want wat
mededeel heeft de gerechtigheid
met de ongerechtigheid, en wat
gemeenschap heeft het licht met
de duisternis?
15 En wat samenstemming heeft
Christus met Belial, of wat deel
heeft de gelovige met den
ongelovige?
16 Of wat samenvoeging heeft de
tempel Gods met de afgoden?
Want gij zijt de tempel des
levenden Gods; gelijkerwijs God
gezegd heeft: Ik zal in hen
wonen, en Ik zal onder hen
wandelen; en Ik zal hun God zijn,
en zij zullen Mij een Volk zijn.
17 Daarom gaat uit het midden
van hen, en scheidt u af, zegt de
Heere, en raakt niet aan hetgeen
onrein is, en Ik zal ulieden
aannemen.

2 Corinthiërs 10:3
3 Want wandelende in het vlees,
voeren wij den krijg niet naar het
vlees;
4 Want de wapenen van onzen
krijg zijn niet vleselijk, maar
krachtig door God, tot
nederwerping der sterkten;

5 Dewijl wij de overleggingen ter
nederwerpen, en alle hoogte, die
zich verheft tegen de kennis van
God, en alle gedachte gevangen
leiden tot de gehoorzaamheid van
Christus;

Galaten 6:14
14 Maar het zij verre van mij, dat
ik zou roemen, anders dan in het
kruis van onzen Heere Jezus
Christus; door Welken de wereld
mij gekruisigd is, en ik der wereld.

Efeziërs 2:6
6 En heeft ons mede opgewekt,
en heeft ons mede gezet in den
hemel in Christus Jezus;

Efeziërs 2:19
19 Zo zijt gij dan niet meer
vreemdelingen en bijwoners,
maar medeburgers der heiligen,
en huisgenoten Gods;

Efeziërs 5:6
6 Dat u niemand verleide met
ijdele woorden; want om deze
dingen komt de toorn Gods over
de kinderen der
ongehoorzaamheid.
7 Zo zijt dan hun medegenoten
niet.
8 Want gij waart eertijds
duisternis, maar nu zijt gij licht in
den Heere; wandelt als kinderen
des lichts.
9 (Want de vrucht des Geestes is
in alle goedigheid, en
rechtvaardigheid, en waarheid),
10 Beproevende wat den Heere
welbehagelijk zij.
11 En hebt geen gemeenschap
met de onvruchtbare werken der
duisternis, maar bestraft ze ook
veeleer.
12 Want hetgeen heimelijk van
hen geschiedt, is schandelijk ook
te zeggen.
13 Maar al deze dingen, van het
licht bestraft zijnde, worden
openbaar; want al wat openbaar
maakt, is licht.
14 Daarom zegt Hij: Ontwaakt, gij,
die slaapt, en staat op uit de
doden; en Christus zal over u
lichten.

Filippenzen 2:15
15 Opdat gij moogt onberispelijk
en oprecht zijn, kinderen Gods
zijnde, onstraffelijk in het midden
van een krom en verdraaid
geslacht, onder welke gij schijnt
als lichten in de wereld;



Filippenzen 3:20
20 Maar onze wandel is in de
hemelen, waaruit wij ook den
Zaligmaker verwachten, namelijk
den Heere Jezus Christus;

Colossenzen 1:12
12  Dankende den Vader, Die ons
bekwaam gemaakt heeft, om deel
te hebben in de erve der heiligen
in het licht;
13 Die ons getrokken heeft uit de
macht der duisternis, en
overgezet heeft in het Koninkrijk
van den Zoon Zijner liefde;

Colossenzen 3:1
1  Indien gij dan met Christus
opgewekt zijt, zo zoekt de dingen,
die boven zijn, waar Christus is,
zittende aan de rechter hand
Gods.
2 Bedenkt de dingen, die boven
zijn, niet die op de aarde zijn.
3 Want gij zijt gestorven, en uw
leven is met Christus verborgen in
God.

1 Thessalonicen 5:5
5 Gij zijt allen kinderen des lichts,
en kinderen des daags; wij zijn
niet des nachts, noch der
duisternis.
6  Zo laat ons dan niet slapen,
gelijk als de anderen, maar laat
ons waken, en nuchteren zijn.

1 Timotheüs 2:1
1  Ik vermaan dan voor alle
dingen, dat gedaan worden
smekingen, gebeden,
voorbiddingen, dankzeggingen,
voor alle mensen;
2 Voor koningen, en allen, die in
hoogheid zijn; opdat wij een
gerust en stil leven leiden mogen
in alle godzaligheid en
eerbaarheid.
3 Want dat is goed en aangenaam
voor God, onzen Zaligmaker;
4 Welke wil, dat alle mensen zalig
worden, en tot kennis der
waarheid komen.

2 Timotheüs 2:11
11 Dit is een getrouw woord; want
indien wij met Hem gestorven
zijn, zo zullen wij ook met Hem
leven;
12 Indien wij verdragen, wij zullen
ook met Hem heersen; indien wij
Hem verloochenen, Hij zal ons
ook verloochenen;

2 Timotheüs 4:5
5 Maar gij, wees wakker in alles,
lijd verdrukkingen; doe het werk
van een evangelist, maak, dat
men van uw dienst ten volle
verzekerd zij.

2 Timotheüs 4:8
8 Voorts is mij weggelegd de
kroon der rechtvaardigheid, welke
mij de Heere, de rechtvaardige
Rechter, in dien dag geven zal;
en niet alleen mij, maar ook allen,
die Zijn verschijning liefgehad
hebben.

Hebreeën 4:16
16 Laat ons dan met
vrijmoedigheid toegaan tot den
troon der genade, opdat wij
barmhartigheid mogen verkrijgen,
en genade vinden, om geholpen
te worden ter bekwamer tijd.

Hebreeën 11:13
13 Deze allen zijn in het geloof
gestorven, de beloften niet
verkregen hebbende, maar
hebben dezelve van verre gezien,
en geloofd, en omhelsd, en
hebben beleden, dat zij gasten en
vreemdelingen op de aarde
waren.

Jakobus 4:4
4 Overspelers en
overspeleressen, weet gij niet, dat
de vriendschap der wereld een
vijandschap Gods is? Zo wie dan
een vriend der wereld wil zijn, die
wordt een vijand van God
gesteld.

1 Petrus 1:17
17 En indien gij tot een Vader
aanroept Dengene, Die zonder
aanneming des persoons
oordeelt naar eens iegelijks werk,
zo wandelt in vreze den tijd uwer
inwoning;

1 Petrus 2:9
9 Maar gij zijt een uitverkoren
geslacht, een koninklijk
priesterdom, een heilig volk, een
verkregen volk; opdat gij zoudt
verkondigen de deugden
Desgenen, Die u uit de duisternis
geroepen heeft tot Zijn
wonderbaar licht;

1 Petrus 2:11
11 Geliefden, ik vermaan u als
inwoners en vreemdelingen, dat
gij u onthoudt van de vleselijke
begeerlijkheden, welke krijg
voeren tegen de ziel;

1 Petrus 2:13
13  Zijt dan alle menselijke
ordening onderdanig, om des
Heeren wil; hetzij den koning, als
de opperste macht hebbende;
14 Hetzij den stadhouderen, als
die van hem gezonden worden,
tot straf wel der kwaaddoeners,
maar tot prijs dergenen, die goed
doen.

1 Petrus 2:17
17 Eert een iegelijk; hebt de
broederschap lief; vreest God;
eert den koning.

2 Petrus 2:7
7  En den rechtvaardigen Lot, die
vermoeid was van den
ontuchtigen wandel der gruwelijke
mensen, daaruit verlost heeft;
8 (Want deze rechtvaardige man,
wonende onder hen, heeft dag op
dag zijn rechtvaardige ziel
gekweld, door het zien en horen
van hun ongerechtige werken);

1 Johannes 2:15
15 Hebt de wereld niet lief, noch
hetgeen in de wereld is; zo
iemand de wereld liefheeft, de
liefde des Vaders is niet in hem.
16 Want al wat in de wereld is,
namelijk de begeerlijkheid des
vleses, en de begeerlijkheid der
ogen, en de grootsheid des
levens, is niet uit den Vader, maar
is uit de wereld.
17 En de wereld gaat voorbij, en
haar begeerlijkheid; maar die den
wil van God doet, blijft in der
eeuwigheid.

1 Johannes 3:1
1  Ziet, hoe grote liefde ons de
Vader gegeven heeft, namelijk
dat wij kinderen Gods genaamd
zouden worden. Daarom kent ons
de wereld niet, omdat zij Hem niet
kent.

1 Johannes 3:13
13 Verwondert u niet, mijn
broeders, zo u de wereld haat.

1 Johannes 5:19
19 Wij weten, dat wij uit God zijn,
en dat de gehele wereld ligt in het
boze.

Openbaring 1:6
6 En Die ons gemaakt heeft tot
koningen en priesters Gode en
Zijn Vader; Hem, zeg ik, zij de
heerlijkheid en de kracht in alle
eeuwigheid. Amen.

Openbaring 2:26
26 En die overwint, en die Mijn
werken tot het einde toe bewaart,
Ik zal hem macht geven over de
heidenen;
27 En hij zal ze hoeden met een
ijzeren staf; zij zullen als
pottenbakkersvaten vermorzeld
worden; gelijk ook Ik van Mijn
Vader ontvangen heb.

Openbaring 3:21
21 Die overwint, Ik zal hem geven
met Mij te zitten in Mijn troon,
gelijk als Ik overwonnen heb, en
ben gezeten met Mijn Vader in
Zijn troon.

Openbaring 5:10
10 En Gij hebt ons onzen God
gemaakt tot koningen en
priesteren; en wij zullen als
koningen heersen op de aarde.

Openbaring 20:4
4 En ik zag tronen, en zij zaten op
dezelve; en het oordeel werd hun
gegeven; en ik zag de zielen
dergenen, die onthoofd waren om
de getuigenis van Jezus, en om
het Woord Gods, en die het
beest, en deszelfs beeld niet
aangebeden hadden, en die het
merkteken niet ontvangen
hadden aan hun voorhoofd en
aan hun hand; en zij leefden en
heersten als koningen met
Christus, de duizend jaren.
5 Maar de overigen der doden
werden niet weder levend, totdat
de duizend jaren geeindigd
waren. Deze is de eerste
opstanding.
6 Zalig en heilig is hij, die deel
heeft in de eerste opstanding;
over deze heeft de tweede dood
geen macht, maar zij zullen
priesters van God en Christus
zijn, en zij zullen met Hem als
koningen heersen duizend jaren.


