
WAT IS JE ERFENIS 



Genesis 1 vers 26 - 31 ( HSV ) 
 

26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons 
beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de 
vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het 
vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren 
die over de aarde kruipen! 
27 En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het 
beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk 
schiep Hij hen. 
28 En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees 
vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp 
haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels 
in de lucht en over al de dieren die over de aarde 
kruipen! 



Genesis 1 vers 26 - 31 ( HSV ) 
 
29 En God zei: Zie Ik geef u al het zaaddragende gewas 
dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan 
zaaddragende boomvruchten zijn; dat zal u tot voedsel 
dienen. 
30 Maar aan al de dieren van de aarde, aan alle vogels 
in de lucht en aan al wat over de aarde kruipt, waarin 
leven is, heb Ik al het groene gewas tot voedsel 
gegeven. En het was zo. 
31 En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was 
zeer goed. Toen was het avond geweest en het was 
morgen geweest: de zesde dag. 
 



A M S T E R D A M 



A M S T E R D A M 





Openbaring 21 vers 1 - 4 ( HSV ) 
 

1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want 
de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. 
En de zee was er niet meer. 
2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe 
Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, 
gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk 
gemaakt is. 
3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de 
tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en 
zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun 
God zijn. 
4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de 
dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht 
of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn 
voorbijgegaan. 



2 Korintiers 5 vers 17 ( HSV ) 
 
 

17 Daarom, als iemand in Christus is, is 

hij/zij een nieuwe schepping:  

het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw 

geworden. 

   



Efeze 1 vers 13 - 14 ( HSV ) 

 

13 In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid 

gehoord, het evangelie van uw redding, in hem bent u, 

door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige 

Geest die ons beloofd is 14 als voorschot op onze erfenis, 

opdat allen die hij zich heeft verworven verlost zullen 

worden, tot eer van Gods grootheid. 



1. Voor eeuwig bij God zijn. 
 
Hebreeën 9 vers 15 
 

15 En daarom is Hij de Middelaar van het nieuwe 
testament, opdat, nu de dood heeft plaatsgevonden tot 
verzoening van de overtredingen die er onder het eerste 
verbond waren, de geroepenen de belofte van de 
eeuwige erfenis ontvangen. (HSV) 
  
15 Zo is hij dan bemiddelaar van een nieuw verbond; hij 
is immers gestorven om ons te verlossen van de 
overtredingen tegen het eerste verbond. Nu kunnen allen 
die geroepen zijn het beloofde eeuwige erfdeel 
ontvangen. (NBV) 



2. We zijn erfgenamen van het Koninkrijk 
 

Jacobus 2 vers 5 
5 Luister, mijn geliefde broeders, heeft God de armen van 
deze wereld niet uitverkoren om rijk te zijn in het geloof, en 
erfgenamen te zijn van het Koninkrijk, dat Hij beloofd heeft 
aan hen die Hem liefhebben? 
 
 
 

Matt 25 vers 34 
34 Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn 
rechterhand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf 
het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging 
van de wereld. 



3. We mogen heersen in dit Koninkrijk 
 
 

Openb. 1 vers 3 t/m 6 
3 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.4 Johannes aan de zeven 
gemeenten die in Asia zijn: genade zij u en vrede, van Hem 
Die is en Die was en Die komt, en van de zeven Geesten, 
Die voor Zijn troon zijn, 5 en van Jezus Christus, Die de 
getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de 
Vorst van de koningen der aarde. Hem Die ons heeft 
liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn 
bloed, 6 en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters 
voor God en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht 
in alle eeuwigheid. Amen. 



3. We mogen heersen in dit Koninkrijk 
 

2 Timotheüs 2 vers 12 
12 Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren. Als 
wij Hem verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen. 
 

 
Openb. 5 vers 9b - 10 ( Het lam van =Jezus) 
9b U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels 
te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God 
gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. 
10 En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en 
priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde. 
 
 



Lukas 6 vers 35 ( HSV ) 
 

35 Maar heb uw vijanden lief en doe goed, en leen 

zonder te hopen iets terug te krijgen. Dan zal uw 

loon groot zijn en zult u kinderen  

( Telosvertaling : zonen ) van de Allerhoogste zijn, 

want Hij is goedertieren over de ondankbaren en 

slechten. 



Lukas 18 vers 28 -30 ( HSV ) 
 

28 En Petrus zei: Zie, wij hebben alles verlaten en 
zijn U gevolgd. 
29 Hij nu zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat er 
niemand is die huis of ouders of broers of vrouw of 
kinderen verlaten heeft om het Koninkrijk van God, 
30 die niet het veelvoudige zal terugontvangen in 
deze tijd, en in de wereld die komt, het eeuwige 
leven. 
 
 



Openbaringen 22 vers 12 
 

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

12 Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te 
belonen naar zijn daden (NBV) 
 
Romeinen 4 vers 4  
Gerechtvaardigd door het geloof, Abraham vertrouwde op 
God, dit werd hem tot gerechtigheid gerekend. 
 

4 Aan hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend 
naar genade, maar naar wat men hem verschuldigd is.(HSV) 
 

4 Iemand die zijn loon verdient, krijgt het niet als een gunst 
maar als een recht. (NBV) 
 



1 Korintiers 15 vers 10 
Paulus schrijft het zo aan de Korintiërs :  
 

10 Maar door de genade van God ben ik wat ik 

ben, en Zijn genade voor mij is niet tevergeefs 

geweest. Integendeel, ik heb mij meer 

ingespannen dan zij allen; niet ik echter, maar de 

genade van God, die met mij is. 

 




