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De weg van het Koninkrijk
Door het voorhangsel heen

Zicht op de weg van vrede

Lukas 1:78 - 79 

Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God

zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan

en verschijnen aan allen die leven in duisternis

en verkeren in de schaduw van de dood,

zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.

Hebr. 10 : 19 - 27

Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom 

binnengaan in het heiligdom, omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een 

nieuw leven gebaand heeft, door het voorhangsel heen. We hebben nu een 

hogepriester die dienst doet in het huis van God; laten we God dan naderen met een 
oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten 

bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen. Laten we zonder te wankelen 

datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij die de belofte heeft gedaan is 
trouw. Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed 

te doen, en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, 

elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet 

naderen.

DE WEG GAAT DOOR HET VOORHANGSEL 
HEEN

Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom 

binnengaan in het heiligdom, omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een 

nieuw leven gebaand heeft, door het voorhangsel heen

DE WEG ONDER DE ZEGEN VD ANDERE HOGEPRIESTER

We hebben nu een hogepriester die dienst doet in het huis van God

Voortdurende zegenende handen…

DE WEG IN DE TEGENWOORDIGHEID VAN GOD

Laten we God dan naderen….
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WANDEL OP DE WEG IN DE VOLHEID VAN JE NIEWE IDENTITEIT IN CHRISTUS

Nu ons hart gereinigd is, 

wij van een slecht geweten 

bevrijd zijn en ons lichaam 

met zuiver water is 
gewassen… 

WANDEL MET  EEN VAST GELOOF
volle zekerheid…

laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof…. 

WANDEL MET  EEN VAST HOOP

Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij die 

de belofte heeft gedaan is trouw…

WANDEL VAST IN DE LIEFDE

Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te 

doen. 

WANDEL VERBONDEN MET ELKAAR

en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar 

juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.


