
Leven in 
verwachting

van Gods koninkrijk



Herhaling

• Hoe zit het met Israël?

• Nu een deel verhard

• Bekering bij de wederkomst

• Als de volheid van de heidenen ingegaan is

• Uitverkorenen in Mattheus 24 zijn niet Israël

• Israël wordt verzameld door de volken, niet door engelen



Verzameling
• Mattheüs 24:31

En Hij zal Zijn engelen 
uitzenden onder luid 
bazuingeschal, en zij 
zullen Zijn uitverkorenen 
bijeenbrengen uit de vier 
windstreken, van het ene 
uiterste van de hemelen 
tot het andere uiterste 
ervan.

• Jesaja 14:2
De volken zullen hen nemen en naar hun woonplaats 
brengen. Het huis van Israël zal hen in erfelijk bezit nemen als 
slaven en slavinnen in het land van de HEERE. Zo zullen zij 
gevangen houden wie hen gevangen hielden en heersen over 
hun onderdrukkers.

• Jesaja 60:9
Want de eilanden zullen Mij verwachten, en de schepen van 
Tarsis vooreerst, om uw kinderen van verre te brengen, hun 
zilver en hun goud met hen, tot den Naam des HEEREN uws 
Gods, en tot den Heilige Israëls, dewijl Hij u heerlijk gemaakt 
heeft.



Israël

Israël is volk 
van God

Overblijfsel uit Israël

Israël is volk 
van God

Bekering van 
Israël

Gelovigen uit de heidenen

Verharding 
deel van 

Israël

1e komst 2e komst

Verborgenheid

Gelovigen uit de heidenen 
zijn samen met het gelovig overblijfsel 

uit Israël het Lichaam van Christus



Tijdlijn

Benauwdheid Israël
Wederkomst
van Christus

Heerschappij van Babylon

Tijden der heidenen

Heerschappij van Christus

Verschijnen 
van Christus

Dag des Heeren
Toekomende toorn

Vrede vrede 
geen gevaar

Verzameling 
Israël

Bekering
Israël

Vrederijk

Benauwdheid heidenen
Nederdalen 
van Christus

Openbaring 
van Christus

Afval  
Antichrist 
verschijnt



De afval

αποστασια (apostasia)

• Wegvallen, in de steek laten, afval

• Afvallen van geloof 

• Afvallen van God

• Afvallen van Mozes

Kijkt u uit, broeders, dat niet misschien in 
iemand van u een boos, ongelovig hart is, 
om af te vallen van de levende God,



Eindtijd

• Afval zal komen

• Tekenen, krachten en wonderen

• Verbod op trouwen en bepaald voedsel

• Wetteloosheid zal toenemen en de liefde verkoelen

• Geldgierig, hoogmoedig, ongehoorzaam

• Liefdeloos, lasteraars, ondankbaar

• Spotters zullen komen die leven naar hun begeerten



Antichrist
• Eerst antichristenen, daarna de antichrist

• Ontkennen dat Jezus de Christus is

• Ontkennen dat Jezus de Zoon van God is

• Ontkennen dat Jezus Christus mens is geworden

Soera 19.34-36

Dat is Isa, de zoon van Marjam, het woord van de waarheid waaraan zij twijfelen. God 
is niet zo dat hij zich een kind neemt. Geprezen zij hij! Wanneer hij iets beslist, dan zegt 
hij er slechts tegen: "Wees!" en het is. God is mijn heer en jullie heer. Dient hem dus. Dit 
is een juiste weg.



Zoon van verderf

Zoon van wetteloosheid

De ongerechtige



Kandidaten



Wapenrusting
Misleiding

Leugen
Dwaalleringen
Verstrikken

Verleiding
Begeerte
Wellusten/rijkdom

Verzoeking
Onderdrukking
Zonde

Gebed
Geloof

Zaligheid
Waarheid

Gerechtigheid
Woord van God

Evangelie van vrede


