
Als wij 
volharden 
zullen wij met 
Hem regeren.



Parousia

Eschatologie



De leugen zal domineren
De koning 

• Dwaalleer

• Zoon ontkennen

• Verheffing tot God

• Verleiding 

• Wetteloosheid

• Ongerechtigheid

• Leugen

• Krachten & tekenen 

• Wonderen van leugen



Scheiding van 
schapen & bokkenEn degenen die zich misgaan tegen het verbond, zal 

hij door vleierijen tot afval bewegen, maar het volk 
dat zijn God kent, zal sterk zijn en daden doen 
(Daniel 11:32).



Wapenrusting
Misleiding

Leugen
Dwaalleringen
Verstrikken

Verleiding
Begeerte
Wellusten/rijkdom

Verzoeking
Onderdrukking
Zonde

Gebed
Geloof

Zaligheid
Waarheid

Gerechtigheid
Woord van God

Evangelie van vrede

Neemt daarom de hele wapenrusting van God op, om 
weerstand te kunnen bieden in de boze dag ….



God beschikt
Daarna zei de HEERE tegen Mozes: 
Ga naar de farao toe, want Ík heb 
zijn hart en het hart van zijn 
dienaren onvermurwbaar gemaakt, 
zodat Ik deze tekenen van Mij in zijn 
midden kan verrichten (Exodus 10:1).

Welnu, zie, de HEERE heeft een 
leugengeest in de mond van deze 
profeten van u gegeven, en de 
HEERE heeft onheil over u 
uitgesproken (2 Kronieken 18:22).

Want God heeft hun in hun harten 
gegeven, dat zij Zijn mening doen, en 
dat zij enerlei mening doen, en dat zij 
hun koninkrijk het beest geven, totdat 
de woorden Gods voleindigd zullen zijn 
(Openbaring 17:17).

Omdat gij het woord Mijner 
lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik 
ook u bewaren uit de ure der 
verzoeking, die over de gehele wereld 
komen zal, om te verzoeken, die op de 
aarde wonen (Openbaring 3:10).



En aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting 
te geven bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de 
hemel met de engelen van Zijn kracht, wanneer Hij met 
vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet 
kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heere 
Jezus Christus niet gehoorzaam zijn 
(2 Thessalonicenzen 1:7-8)

Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere 
komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen 
zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht 
verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een 
zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet 
ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in duisternis, 
zodat die dag u als een dief zou overvallen 
(1 Thessalonicenzen 5:2-4).

Oordeel

Want God heeft ons niet gesteld tot 
toorn, maar tot verkrijging der 
zaligheid, door onzen Heere Jezus 
Christus,



Heerlijkheid verkrijgen

Als wij met Hem gestorven zijn, zullen 
wij ook met Hem leven. 

Als wij volharden, zullen wij ook met 
Hem regeren. 

Als wij Hem verloochenen, zal Hij ons 
ook verloochenen. 

Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. 
Hij kan Zichzelf niet verloochenen.

(2 Timotheüs 2:11-13).


