
Wat de toekomst 
brengt



Herhaling
• Tijdlijn

• De afval

• Tekenen van de eindtijd

• In eigen kring

• De antichrist

• Dwaalleer 

• ontkennen Christus



Zoon van verderf

Zoon van wetteloosheid

De ongerechtige



Antichrist
Mattheus 24

5  Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: 
Ik ben de Christus, en zij zullen velen misleiden.

11 En vele valse profeten zullen opstaan en zij zullen velen 
misleiden. 
12 En omdat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van 
de velen verkoelen.

24  Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, 
en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij 
(indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden 
verleiden.



Tempel
• Fysieke tempel

• 1e tempel

• 2e tempel

• Afgoden tempel

• Geestelijke tempel

• Lichaam van Christus

• Lichaam van de gelovige

• De gemeente

• Hemelse tempel

• Tempel in openbaring



Tempel
Dan zullen er uit hem krachtige armen voortkomen. Die 
zullen het heiligdom en de vesting ontheiligen en het steeds 
terugkerende offer wegnemen en de verwoestende gruwel 
opstellen. (Daniel 11:31)

Hij maakte zich groot tot aan de 
Vorst van dat leger. Het steeds 
terugkerende offer werd aan Deze 
ontnomen en Zijn heilige woning 
neergeworpen. (Daniel 8:11)

Wanneer u dan de gruwel van de 
verwoesting, waarvan gesproken is 
door de profeet Daniël, zult zien staan 
op de heilige plaats -laat hij die het 
leest, daarop letten!- (Mattheus 24:15)



De kleine hoorn
• Verleiden tot afvalligheid (11:32)

• Onderdrukken tot struikelen (11:33)

• Zich verheffen boven God (11:36)

• Bedreven in slinkse streken, sluwheid en bedrog (8:23)

• Wonderlijke wijze verderf aanrichten (8:24)

• Vele en het heilige volk ten gronde richten (8:24,25)

• Opstand tegen de Vorst der vorsten (8:25)

• Einde zonder mensenhanden en zonder hulp (8:25, 11:45)



Vastgestelde tijd
En hij zei: Zie, ik laat u weten wat er 
zal gebeuren aan het einde van deze 
periode van gramschap, want op de 
vastgestelde tijd zal het einde er 
zijn.(Daniël 8:19 )

Het hart van deze twee koningen zal 
erop gericht zijn om kwaad te doen, 
en aan één tafel zullen zij leugens 
spreken. Maar het zal niet gelukken, 
want het einde wacht nog tot de 
vastgestelde tijd.
..
Van de verstandigen zullen er 
struikelen, om hen te louteren, te 
reinigen en zuiver wit te maken, tot 
de tijd van het einde, want het 
wacht nog tot de vastgestelde tijd.

(Daniel 11:27, 37)

Voorzeker, het visioen wacht nog op de 
vastgestelde tijd, aan het einde zal Hij 
het werkelijkheid maken. Hij liegt niet. 
Als hij uitblijft, verwacht hem, want hij 
komt zeker, hij zal niet wegblijven. 
(Habakuk 2:3)



Overwinning
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