


V24. Ben JIJ klaar 
voor het EINDE?



B80. Vreemdelingen & Martelaren

- Als Christenen zijn we vreemdelingen op aarde
- Sommige Christenen zijn martelaren voor het geloof
- 8 martelaren in de Bijbel

B81. Als je vruchten wilt dragen ZAL je worden vervolgd!

- Krijg je als Christen vervolging vanuit de wereld?
- Welke zegeningen komen voort uit lijden en vervolging?

B82. Hoe REAGEER je op VERVOLGING?

B91. Leven we in de EINDTIJD?

- Wat is de eindtijd?
- Waar zitten we nu op de tijdlijn van God?
- Wat zijn de tekenen van de eindtijd?
- Wat is het merkteken 666?



Wat gaan we steeds meer zien richting het einde der tijden?



De Bijbel voorspelt de wereldrijken!
Daniel 2

Goud = Babylonië

605-535 v. Chr.

Leeuw (Daniel 7)

Zilver = Meden en Perzen

535-330 v. Chr.

Beer (Daniel 7)

Koper = Griekenland

330-63 v. Chr.

Luipaard (Daniel 7)

IJzer = Rome

63 v. Chr.- 364 n. Chr.

Het beest (Daniel 7)Bron:https://www.freebibleimages.org/illustrations/bs-nebuc
hadnezzar-statue/



Een verdeeld koninkrijk zal ontstaan in de eindtijd!

Dat u verder de voeten en de tenen, gedeeltelijk van leem 
van een pottenbakker en gedeeltelijk van ijzer, gezien 
hebt – dat zal een verdeeld koninkrijk zijn. Het zal iets 
hebben van de hardheid van ijzer – juist daarom zag u 

ijzer vermengd met modderig leem. 

En de tenen van de voeten, gedeeltelijk van ijzer en 
gedeeltelijk van leem – dat koninkrijk zal gedeeltelijk 
sterk zijn en gedeeltelijk broos. Dat u gezien hebt ijzer 

vermengd met modderig leem – ze zullen zich door 
menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan 

elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met leem.
Daniël 2:41-43 HSV



Bron: www.wikipedia.nl Bron: european-counsil.europa.eu

Het herstel van het Romeinse rijk:



In het eerste jaar van Belsazar, de koning van 
Babel, had Daniël op zijn bed een droom en kreeg 

hij visioenen voor ogen. Toen schreef hij de droom 
op. De kern van de zaken omschreef hij als volgt : 

Daniël nam het woord en zei: 's Nachts in mijn 
visioen keek ik toe, en zie, de vier winden van de 

hemel zweepten de grote zee op, en vier grote 
dieren stegen op uit de zee, die van elkaar 

verschilden. 
Daniël 7:1-3 HSV

De dieren in Daniël en Openbaring staan voor de wereldrijken!



Bron: https://www.freebibleimages.org/

Het eerste was als een leeuw, 
met vleugels van een arend. Ik 

keek toe totdat zijn vleugels 
uitgerukt werden. Het werd van 

de aarde opgeheven, het werd 
als een mens op zijn voeten 

gezet en het werd een 
mensenhart gegeven. 

En zie, een ander dier, het 
tweede, leek op een beer. Het 
richtte zich op naar één kant. 

Het had drie ribben in zijn muil, 
tussen zijn tanden. Men zei het 
volgende tegen het dier : Sta op, 

eet veel vlees. 
Daniël 7:4-5 HSV



Bron: https://www.freebibleimages.org/

Daarna keek ik, en zie, er was nog 
een ander dier , als een luipaard. 

Het had vier vogelvleugels op zijn 
rug en het dier had vier koppen. En 

het werd heerschappij gegeven. 

Daarna keek ik toe in de 
nachtvisioenen, en zie, het vierde 

dier was schrikwekkend, gruwelijk, 
en uitzonderlijk sterk. Het had 
grote ijzeren tanden. Het at en 

verbrijzelde, en de rest vertrapte 
het met zijn poten. Het verschilde 

van al de dieren die ervóór geweest 
waren. En het had tien hoorns. 

Daniël 7:6-7 HSV



En ik zag uit de zee een 
beest opkomen, dat zeven 

koppen en tien hoorns had, 
en op zijn hoorns waren 

tien diademen, en op zijn 
koppen een gods lasterlijke 

naam. 

En het beest dat ik zag, leek 
op een panter, en zijn poten 
waren als die van een beer, 
en zijn muil was als de muil 
van een leeuw. En de draak 

gaf hem zijn kracht, zijn 
troon en grote macht. 
Openbaring 13:1-2 HSVBron: https://epignosisministries.wordpress.com/



De hoer van Babylon zit op het beest

En een van de zeven engelen die de 
zeven schalen hadden, kwam en sprak 
met mij en zei tegen mij: Kom, ik zal u 

het oordeel over de grote hoer laten 
zien, die aan vele wateren zit. Met haar 

hebben de koningen van de aarde 
hoererij bedreven, en de bewoners van 
de aarde zijn dronken geworden van de 

wijn van haar hoererij. 

En in de geest bracht hij mij weg naar 
een woestijn. En ik zag een vrouw 

zitten op een scharlakenrood beest, 
dat vol van godslasterlijke namen was, 

met zeven koppen en tien hoorns. 
Openbaring 17:1-3 HSV



De vervolging in de eindtijd!

En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, 
en getooid met goud, edelgesteente en parels, en zij 

had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van 
gruwelen en van onreinheid van haar hoererij. 

En op haar voorhoofd stond een naam geschreven: 
Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de 
hoeren en van de gruwelen van de aarde. En ik zag 

dat de vrouw dronken was van het bloed van de 
heiligen, en van het bloed van de getuigen van Jezus. 
En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag. 

Openbaring 17:4-6 HSV



'En de engel zei tegen mij: Waarom verwondert u 
zich? Ik zal u het geheimenis vertellen van de vrouw 

en van het beest dat haar draagt, dat de zeven 
koppen heeft en de tien hoorns. Het beest dat u 

gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit 
de afgrond en naar het verderf gaan. 

En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de 
grondlegging van de wereld de naam geschreven 

staat in het boek des levens, zullen zich 
verwonderen als zij het beest zien, dat was en niet 

is, hoewel het er toch is. 



Hier is het verstand dat wijsheid heeft: de zeven koppen 
zijn zeven bergen, waarop de vrouw zit. Ook zijn het 

zeven koningen: vijf zijn er gevallen, een is er, de andere 
is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij een 
korte tijd blijven. En het beest dat was en niet is, is ook 
zelf de achtste. En hij is uit de zeven, en gaat naar het 

verderf. 

En de tien hoorns die u gezien hebt, zijn tien koningen, 
die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar 

die samen met het beest één uur koninklijke macht 
zullen ontvangen. Dezen zijn eensgezind en zij zullen 

hun kracht en macht aan het beest overdragen. 
Openbaring 17:7-13 HSV



De blik gaat op Israël! 

De 1e tempel: gebouwd door Salomon en vernietigd door Nebukadnezar (1 Kronieken 22, 
28-29, 2 Kronieken 2 t/m 7)

De 2e tempel: gebouwd door Zerubbabel en vernietigd door Titus in het jaar 70 (zie het 
boek Ezra voor de bouw van de tempel)

De 3e tempel: een toekomstige tempel in Jeruzalem waar uiteindelijk de antichrist in zal 
gaan zitten om zichzelf uit te roepen tot God. (2 Thessalonicenzen 3-4, Daniel 9:27)

De 4e tempel: een toekomstige tempel in het 1000 jarig vrederijk.(Ezechiel 40 t/m 42)



De strijd bij Armageddon

En de zesde engel goot zijn schaal uit over 
de grote rivier, de Eufraat. En haar water 
droogde op, zodat de weg gereedgemaakt 

werd voor de koningen uit de richting waar 
de zon opgaat. En ik zag uit de bek van de 
draak, uit de bek van het beest en uit de 
mond van de valse profeet drie onreine 
geesten komen , als kikvorsen. Dit zijn 

namelijk de geesten van de demonen, die 
tekenen doen en die uitgaan naar de 

koningen van de aarde en van de hele wereld, 
om hen te verzamelen voor de oorlog van de 

grote dag van de almachtige God. 

Vers 16 En hij verzamelde hen op de plaats 
die in het Hebreeuws Armageddon wordt 

genoemd. 
Openbaring 16:12-14,16 HSV



Persoonlijke verwachtingen:

- De verdere opmars van de rode draak China

- Het verdere morele en economische verval van 
wereldmacht Amerika

- Het ontdekken van “buitenaards leven” 
(demonische machten)

- Verdere tekenen in de zon, maan en sterren

- Technologische vooruitgang wat ons brengt bij het 
merkteken



Een vrederijk van 1000 jaar!

In de dagen van die koningen zal de God van de hemel 
echter een Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig 

niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet 
op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere 

koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal 
het voor eeuwig standhouden. 

Daarom hebt u gezien dat, niet door mensenhanden, uit 
de berg een steen werd afgehouwen, die het ijzer, brons, 
leem, zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft de 

koning laten weten wat er hierna geschieden zal. De 
droom is waar en de uitleg ervan betrouwbaar.

Daniël 2:44-45 HSV 



Bronvermelding:

De Bijbelteksten in deze uitgave zijn ontleend aan: 
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- De Bijbel in de Nieuwe Bijbelvertaling, © 2004 NBV

- De Bijbel in de BasisBijbel, © 2013-2021 BasisBijbel
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– Wake up van Arno Lamm & Emile-Andre Vanbeckevoort

– De eindtijd wat gaat er gebeuren? van Derek Prince

– Daniël van Dick M. Stichter en Jeep van der Schoot

– De openbaring van Jezus Christus van van Jeep van der Schoot

– Het mysterie van de opname van Jaap Dieleman 


