
Wat de toekomst 
brengt



Herhaling
De antichrist

• Dwaalleer

• Zoon ontkennen

• Verleiding 

• Wetteloos

• Tekenen & wonderen

• Koning

• Verderf en verwoesting

• Verheffing tot God

• Tempel

• 3e tempel

• 4e tempel

De kleine hoorn
• Daniel 8 & 11



Vóór de wederkomst

Koning
Antichrist

Afgod

Wonderen



Hemeltekenen



De wederkomst



Parousia

Eschatologie



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)



Heb jij iemand om tijd te doden?
Heb jij tijd om iemand te doden?

Niemand geeft Mark geld
Mark geeft niemand geld

Ver-talen



Wederhouden
2 Thessalonicenzen 2

6  En nu, het wederhouden zien (jullie), tot-in hij 
geopenbaard wordt op zijn eigen juiste tijd. 

7 Want de verborgenheid (van) de wetteloosheid is al 
werkzaam; enkel op dit moment wederhouden totdat (het) 
uit het midden vandaan zal worden.

8 En alsdan zal de wetteloze geopenbaard worden, welke de 
Heere vernietigen zal (door) de Geest van Zijn mond en 
beëindigen (door) de verschijning van Zijn aanwezigheid. 



Wederhouder
Kandidaten

• De Heilige Geest

• Christus

• Michael

• Het Romeinse rijk

• De gemeente

• God

• Satan

• De tijd



Parousia

• Zijn aanwezigheid is zichtbaar voor iedereen

• Mattheus 24:27

• Zijn aanwezigheid komt onverwacht

• Mattheus 24:37,39

• Wij blijven levend over tot Zijn aanwezigheid

• 1 Thess. 4:15

• De opstanding in Christus zal zijn in Zijn aanwezigheid

• 1 Thess. 4:15-17, 1 Korinthe 15:23

• Zijn aanwezigheid maakt een einde aan de zoon van verderf

• 2 Thess. 2:8

Toekomst



Overwinning


