De zeven fiolen (Dutch Edition)

De zeven fiolen (Dutch Edition)
Het boek Openbaring is profetie. De kerk
der eeuwen ontvangt onderwijs over de
toekomende dingen. Het getal zeven, het
getal van de goddelijke volheid, komen we
keer op keer tegen. We lezen over de zeven
gemeenten, de zeven zegelen, de zeven
bazuinen en de zeven fiolen. Het hele boek
Openbaring bestaat ook uit zeven delen.De
zeven bazuinen zijn de signalen van Gods
oordelen. De zeven fiolen of schalen zijn
de voltrekking van de oordelen. De
oordelen Gods zijn tot straf van de
goddelozen, tot waarschuwing van de
onbekeerden en tot troost van Gods
kinderen. De Heere doet recht. Hij is de
God Die het kwaad niet ongestraft laat.
Daarin mogen Gods kinderen rusten.
Daarvan is het kruis van Golgotha het
diepste bewijs.De overdenkingen zijn
geschikt voor persoonlijk gebruik. Ze
kunnen ook in de leesdiensten gebruikt
worden.Ds. W. Visscher is predikant van
de
gereformeerde
gemeente
van
Amersfoort.Eerder verscheen: De zeven
zegelen,
Overdenkingen
over
de
Openbaringen
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