


91. Leven we in de 
EINDTIJD?

(Deel 1)



Wat is de eindtijd?

De eindtijd, het einde der tijden, de laatste dagen, 
armageddon en eschaton is een voorstelling van 

de laatste tijdsperiode (het einde) van alle 
menselijke geschiedenis die in de eschatologie van 

zowel abrahamitische als niet-abrahamitische 
religies voorkomt, maar ook binnen nieuwe 
spirituele stromingen en in atheïstische en 
seculiere levensbeschouwingen, die erdoor 

beïnvloed kunnen zijn.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Eschatologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abrahamitische_religies
https://nl.wikipedia.org/wiki/Religie


De abrahamitische religies kennen een lineaire kosmologie 
waarin eindtijdscenario's bestaan uit thema's rondom 

grote omwentelingen en verlossing. In het judaïsme 
verwijst de eindtijd vaak naar het laatste stuk van de 

wereldgeschiedenis, waarin de Joodse diaspora wordt 
bijeengebracht, de Messias verschijnt, de "komende 

wereld" komt en de doden opstaan. 
In het christendom duidt de eindtijd vaak de Grote 
Verdrukking aan, die aan de wederkomst van Jezus 

voorafgaat. In de islam wordt de Oordeelsdag 
voorafgegaan door de verschijning van al-Mahdi. Met de 
hulp van Isa (Jezus) zal hij Dajjal vervolgens overwinnen.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Eindtijd

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kosmologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verlossing
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jodendom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Joodse_diaspora
https://nl.wikipedia.org/wiki/Messias
https://nl.wikipedia.org/wiki/Opstanding
https://nl.wikipedia.org/wiki/Christendom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_Verdrukking
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_Verdrukking
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wederkomst_van_Jezus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Islam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mahdi
https://nl.wikipedia.org/wiki/Isa_(profeet)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dajjal


Wat is de (grote) verdrukking?

- De verdrukking is een periode van 7 jaar waarin God Zijn 
plan met Israël zal voltooien (het einde van Daniel 70e 
week) en waarin Hij zal oordelen over de ongelovige, 
goddeloze bewoners van de aarde. (Daniel 9:24-27, 
Openbaring 6-18)

- De grote verdrukking is de 2e helft van de 7 jaar (3,5 jaar 
dus) waarin de antichrist geopenbaard zal worden door 
een verbond met Israël te verbreken en de toorn van God 
sterk zal toenemen. De antichrist zal de offer in een 
toekomstige tempel stoppen en de Joden dwingen om 
alleen hem te aanbidden. (Mattheus 24:15-30, Openbaring 13 
t/m 19)



Wie heeft er nou gelijk?

Er zijn verschillende groepen in het christendom als het om de eindtijd gaat:

- Christenen worden vlak voor de grote verdrukking opgehaald door Jezus 
(de opname) zodat alleen de wereldse mensen door deze verschrikkelijke 
tijd gaan. (pre-tribulation)

- Christenen gaan voor de helft door de grote verdrukking, pas als de 
antichrist geopenbaard wordt en hij het verbond met Israël verbreekt 
komt breekt de opname aan. (mid-tribulation)

- Christenen maken net als de wereldse mensen volledig de grote 
verdrukking mee en pas daarna komt Jezus terug voor de gemeente 
(post-tribulation)

- Christenen dienen en zelf voor te zorgen dat het hier op aarde vrede 
wordt want Jezus is al teruggekomen in het jaar 70 na de verwoesting 
van de tempel in Jeruzalem (preterisme & kingdom now)



Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël: En het zal 
zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van 

Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen 
profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw 

ouderen zullen dromen dromen. 

En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die 
dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren. En Ik 
zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde 

beneden: bloed, vuur en rookwalm. De zon zal veranderd 
worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en 

ontzagwekkende dag van de Heere komt. 
Handelingen 2:16-20 HSV

In de tijd van pinksteren leefde ze al in de laatste dagen, hoe kan er 
dan nog 2000 jaar zijn bijgekomen?



Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één 
dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als 

één dag. De Heere vertraagt de belofte niet (zoals 
sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij 
heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren 

gaan, maar dat allen tot bekering komen. Maar de 
dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. 

Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de 
elementen brandend vergaan, en de aarde en de 

werken daarop zullen verbranden. 
2 Petrus 3:8-10 HSV

“De laatste dagen” is bij God iets anders dan bij de mensen!



Waar zitten we nu op de tijdlijn van God?

Volgens veel wetenschappers leven we ergens in het jaar 13.800.000.000 
want rond die tijd moet er een oerknal zijn geweest. Wat zegt de Bijbel 

eigenlijk over het jaartal waarin we ongeveer leven en hoe oud de aarde 
is? God maakte de aarde in 6 dagen, de 7e dag rustte Hij van al Zijn 

werken. De Israëlieten kregen het gebod om de 7e dag te heiligen. (Exodus 
20:8) In de Hebreeënbrief staat dat er voor Gods volk nog een rust 

aankomt, net zoals God rustte op de 7e dag. (Hebreeën 4:1-13) 

Voor God is een dag als duizend jaar en duizend jaar als 1 dag, Petrus 
haalt deze tekst aan m.b.t. de wederkomst van Jezus. (2 Petrus 8-11, Psalm 

90:4) Net zoals God 6 dagen werkte en de 7e dag rustte, zal de mensheid 
6000 jaar moeten ‘’werken’’ op deze aarde, vervolgens zal er een 1000 

jarig vrederijk aanbreken waar de kinderen van God zullen gaan rusten. 
(Openbaring 20:1-6) Maar waar zijn we nu dan in het plan van God, zal 

dit ook in de Bijbel staan?







Wat zijn de tekenen van de eindtijd?

Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de 
discipelen naar Hem toe toen zij alleen waren, 

en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze 
dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw 
komst en van de voleinding van de wereld? En 

Jezus antwoordde en zei tegen hen: 

Pas op dat niemand u misleidt. Want velen 
zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik 
ben de Christus; en zij zullen velen misleiden. 



U zult horen van oorlogen en geruchten van 
oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want 
al die dingen moeten gebeuren, maar het is 

nog niet het einde. 

Want het ene volk zal tegen het andere volk 
opstaan, en het ene koninkrijk tegen het 

andere koninkrijk; en er zullen 
hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten 
en aardbevingen in verscheidene plaatsen. 
Maar al die dingen zijn nog maar een begin 

van de weeën. 



Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u 
doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille 
van Mijn Naam. En dan zullen er velen struikelen en zij 

zullen elkaar overleveren en elkaar haten. 

En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er 
velen misleiden. En doordat de wetteloosheid zal 

toenemen, zal de liefde van velen verkillen. 

Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig 
worden. En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel 
de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle 

volken; en dan zal het einde komen. 
Mattheüs 24:3-14 HSV



Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, 
waarover gesproken is door de profeet Daniël, 

zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die 
het leest, daarop letten! – laten dan zij die in 

Judea zijn, vluchten naar de bergen. 

Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan 
om iets uit zijn huis te halen, en wie op de akker 
is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet 

om zijn kleren te halen. Maar wee de zwangeren 
en de zogenden in die dagen! 

Er zal in Israël een derde tempel gebouwd gaan worden op de plek 
van het tempelplein



En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de 
winter en ook niet op een sabbat. Want dan zal 

er een grote verdrukking zijn, zoals er niet 
geweest is vanaf het begin van de wereld, tot 

nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. 

En als die dagen niet ingekort werden, zou er 
geen vlees behouden worden; maar ter wille 

van de uitverkorenen zullen die dagen 
ingekort worden. 

Mattheüs 24:15-22 HSV



Leer van de vijgeboom (symbool van Israël)

Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer 
zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, 

dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, 
wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat 

het nabij is, voor de deur. 

Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal zeker niet 
voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn. 
De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar 

Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan. 
Mattheüs 24:32-35 HSV



Het zal zijn als in de tijden van Noach en Lot!

Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, 
ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen 

aan Mijn Vader. Zoals de dagen van Noach waren, 
zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 

Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de 
zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten 

huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de 
ark binnenging, en het niet merkten, totdat de 

zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook 
de komst van de Zoon des mensen zijn.

Mattheüs 24:36-39 HSV



Er zullen spotters komen die beweren dat Jezus nooit terug zal komen

Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste 
der dagen spotters zullen komen, die naar hun 

eigen begeerten zullen wandelen  en zeggen: Waar 
is de belofte van Zijn komst? 

Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, 
blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de 
schepping.  Want willens en wetens is het hun 

onbekend dat door het Woord van God de hemelen 
er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die 

uit water oprijst en in water vaststaat.   



Daardoor is de wereld die er toen was, 
vergaan, overspoeld door het water. 

Maar de hemelen die er nu zijn, en de 
aarde, zijn door hetzelfde Woord als een 

schat weggelegd en worden voor het 
vuur bewaard tot de dag van het oordeel 

en van het verderf van de goddeloze 
mensen.

2 Petrus 3:3 - 7 HSV



En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden 
zullen aanbreken. Want de mensen zullen 
liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, 

grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun 
ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, 

zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, 
kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde 

voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, 
meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van 

God. Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar 
hebben de kracht ervan verloochend.

In de laatste tijden zal de wereld vuiler worden, het lichaam van 
christus moet schoner worden!



Keer u ook van hen af. Want tot hen behoren zij die de 
huizen binnensluipen en vrouwtjes in hun macht krijgen 

die met zonden beladen zijn en door allerlei begeerten 
gedreven worden, die altijd leren en nooit tot kennis van 

de waarheid kunnen komen. 

Op de wijze waarop Jannes en Jambres tegen Mozes in 
gingen, zo gaan ook zij tegen de waarheid in. Het zijn 

mensen met een verdorven gezindheid en, wat het 
geloof betreft, verwerpelijk. Maar zij zullen het niet 

veel verder brengen, want hun dwaasheid zal voor ieder 
volstrekt duidelijk worden, zoals dat ook bij die twee 

het geval was.
2 Timotheüs 3:1-9 HSV



En hij zei tegen mij: Verzegel de woorden 
van de profetie van dit boek niet, want de 

tijd is nabij. Wie onrecht doet, laat hij nog 
meer onrecht doen. 

En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En 
wie rechtvaardig is, laat hij nog meer 

gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, 
laat hij nog meer geheiligd worden. 

Openbaring 22:10-11 HSV



91. Leven we in de 
EINDTIJD?

(Deel 2)



De opname en de wederkomst?



Bron: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/2fases.pdf



Wat zegt de Bijbel over waakzaam zijn?

Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk 
moment uw Heere komen zal. Maar weet dit, dat 

als de heer des huizes geweten had in welke 
nachtwake de dief komen zou, hij waakzaam 

geweest zou zijn, en niet in zijn huis zou hebben 
laten inbreken. 

Weest ook u daarom bereid, want op een uur 
waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des 

mensen komen. 
Mattheüs 24:42-44 HSV



Maar die dag en dat moment is aan niemand 
bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, 

ook aan de Zoon niet, maar alleen aan de Vader.

Let op: waak en bid, want u weet niet wanneer 
het de tijd is. Het zal zijn als bij iemand die naar 

het buitenland ging: hij verliet zijn huis, gaf 
zijn dienaren volmacht, en gaf aan ieder zijn 

werk, en gebood de deurwachter waakzaam te 
zijn. Wees dus waakzaam! 

De dag van de wederkomst weet de Vader alleen! Toch kunnen we de 
tijd herkennen door waakzaam te zijn!



Want u weet niet wanneer de heer des 
huizes komt, 's avonds laat of te 

middernacht of met het 
hanengekraai of 's morgens vroeg, 

opdat hij u niet, als hij plotseling 
komt, slapend aantreft. En wat Ik 

tegen u zeg, zeg Ik tegen allen: Wees 
waakzaam!'

Markus 13:32-37 HSV



Laten uw lendenen omgord zijn en de 
lampen brandend. En u, wees gelijk aan 

mensen die op hun heer wachten, wanneer 
hij terugkomt van de bruiloft, om hem, als 

hij komt en klopt, meteen open te doen. 

Zalig zijn die slaven die de heer bij zijn 
komst wakend zal vinden. Voorwaar, Ik zeg 
u, dat hij zich zal omgorden en hen aan tafel 
zal nodigen en bij hen zal komen om hen te 

dienen. 



En als hij komt in de tweede nachtwake of als 
hij komt in de derde nachtwake en hen zo 

aantreft, zalig zijn die slaven. Maar weet dit, 
dat als de heer des huizes geweten had op welk 

moment de dief komen zou, hij gewaakt zou 
hebben, en niet in zijn huis zou hebben laten 

inbreken. 

U dan, wees ook bereid, want op een uur 
waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des 

mensen komen. 
Lukas 12:35-40 HSV



Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, 
broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft.  
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.  U bent allen 

kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij 
zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis.  



Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten 
wij waakzaam en nuchter zijn.  Want zij die slapen, slapen 

's nachts en zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. 
Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed 
met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop 

op de zaligheid als helm.  

Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het 
verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus 

Christus,  Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij 
waken, hetzij wij slapen, samen met Hem zouden leven.  
Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, 

zoals u trouwens al doet.
1 Thessalonicenzen 5:1 - 11 HSV



Als je waakzaam bent en bereid zal je de toorn van God ontlopen!

Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment 
bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door 

zorgen over de alledaagse dingen, en dat die dag u 
niet onverwachts overkomt. 

Want als een strik zal hij komen over allen die op 
het hele aardoppervlak wonen. Waak dan te allen 

tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al 
die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten en 
om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen. 

Lukas 21:34-36 HSV



Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en 
gehoord, en houd het vast en bekeer u. Als 

u dan niet waakzaam bent, zal Ik bij u 
komen als een dief en u zult beslist niet 

weten op welk uur Ik bij u zal komen.  

Maar u hebt ook in Sardis enkele personen 
die hun kleren niet bevlekt hebben, en zij 
zullen met Mij wandelen in witte kleren , 

omdat zij het waard zijn.  



Wie overwint, zal bekleed worden met witte 
kleren en Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen 

uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam 
belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.

Vers 10 Omdat u het woord van Mijn 
volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren 
voor (Uit Strong 1537) het uur van de verzoeking, 
die over heel de wereld komen zal, om hen die 

op de aarde wonen te verzoeken. 
Openbaring 3:3:5, 10 HSV



De opname is een geheimenis!

Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen 
ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in 

een ondeelbaar (Strong 823), in een oogwenk, bij de laatste 
bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden 

zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en 
ook wij zullen veranderd worden. 

1 Korinthe 15:51-52 HSV

Strong 823  ‘atomos,

1) wat niet verder gedeeld kan worden, ondeelbaar 
      1a) een tijdsmoment 

Bron: Grieks-Nederlands Lexicon, uitgave Importantia Publishing Dordrecht 2013



We zullen in een oogwenk weggevoerd worden, de harpazo:

Want dit zeggen wij u met een woord van de 
Heere, dat wij die levend zullen overblijven 
tot de komst van de Heere, de ontslapenen 

beslist niet zullen voorgaan. 

Want de Heere Zelf zal met een geroep, met 
de stem van een aartsengel en met een 

bazuin van God neerdalen uit de hemel. En 
de doden die in Christus zijn , zullen eerst 

opstaan. 



Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven 
zijn, samen met hen opgenomen worden in de 

wolken (Strong 726), naar een ontmoeting met de 
Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere 

zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden.
1 Thessalonicenzen 4:15-18 HSV

Strong 726  Har’pazo  

  1) grijpen, met geweld wegnemen 
2) beslag leggen op 

3) snel grijpen en meenemen 

Bron: Grieks-Nederlands Lexicon, uitgave Importantia Publishing Dordrecht 2013



Beelden van de opname in het oude testament

En Henoch wandelde met God, nadat hij Methusalach 
verwekt had, driehonderd jaar; en hij verwekte zonen en 

dochters. Al de dagen van Henoch waren 
driehonderdvijfenzestig jaar. Henoch wandelde met 
God, en hij was niet meer, want God nam hem weg.  

Genesis 5:22-24 HSV

Door het geloof werd Henoch weggenomen , opdat hij 
de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat 

God hem weggenomen. had. Vóór zijn wegneming 
kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde. 

Hebreeën 11:5 HSV



Het gebeurde nu, toen zij overgestoken waren, dat Elia 
tegen Elisa zei: Vraag mij wat ik voor u doen zal, 

voordat ik van u weggenomen word. Elisa zei: Laat er 
toch twee delen van uw geest op mij mogen zijn. Maar 
hij zei: U hebt een moeilijke zaak gevraagd; als u mij 

zult zien als ik bij u vandaan weggenomen word, dan 
zal het u gebeuren, maar zo niet, dan zal het niet 

gebeuren. 

Het gebeurde, terwijl zij al sprekend verder gingen, 
zie, dat er een vurige wagen met vurige paarden 

kwam, die tussen hen beiden scheiding maakte. Zo 
voer Elia in een storm naar de hemel. 

2 Koningen 2:9-11 HSV



Wat is de dag van de HEERE? 

Weeklaag, want de dag van de HEERE is nabij; 
als een verwoesting van de Almachtige komt 

hij. Daarom zullen alle handen slap worden en 
elk hart van stervelingen zal wegsmelten. 

En zij zullen verschrikt worden, smarten en 
weeën zullen hen aangrijpen, zij zullen 
ineenkrimpen als een barende vrouw . 

Verbijsterd zullen zij elkaar aanstaren, hun 
gezichten zullen vlammen. 



Zie, de dag van de HEERE komt, 
meedogenloos, met verbolgenheid en 
brandende toorn, om van het land een 

woestenij te maken en zijn zondaars eruit weg 
te vagen. 

Ja, de sterren aan de hemel en hun 
sterrenbeelden zullen hun licht niet laten 
schijnen, de zon zal verduisterd worden 

wanneer zij opkomt, en de maan zal haar licht 
niet laten schijnen. 
Jesaja 13:6-10 HSV



De grote dag van de HEERE is nabij; hij is nabij 
en nadert zeer snel. Hoor, de dag van de HEERE ! 

De held zal daar bitter schreeuwen!  

Een dag van verbolgenheid is die dag, een dag 
van benauwdheid en angst, een dag van 

verwoesting en vernietiging,  een dag van 
wolken en donkerheid, een dag van donkere 

wolken,  een dag van bazuin geschal en krijgs 
geschreeuw tegen de versterkte steden en tegen 

de hoge hoektorens.
Zefanja 1:14 - 16 HSV



De dag van de HEERE zal komen als een dief in de nacht, eerst moet de 
antichrist geopenbaard worden!

Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, 
broeders, is het voor u niet nodig dat men u 

schrijft. 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. 

1 Thessalonicenzen 5:1-3 HSV



En wij vragen u dringend, broeders, met 
betrekking tot de komst van onze Heere Jezus 
Christus en onze vereniging met Hem, dat u 
niet snel aan het wankelen wordt gebracht 
of verschrikt, niet door een uiting van de 

geest, niet door een woord, en ook niet door 
een brief die van ons afkomstig zou zijn, 
alsof de dag van Christus al aangebroken 

zou zijn. 



Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. 
Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval 

gekomen is en de mens van de 
wetteloosheid, de zoon van het verderf, 

geopenbaard is, de tegenstander, die zich 
ook verheft boven al wat God genoemd of als 

God vereerd wordt, zodat hij als God in de 
tempel van God gaat zitten en zichzelf als 

God voordoet. 
2 Thessalonicenzen 2:1-4 HSV



En de koningen van de aarde, de groten, de 
rijken, de oversten over duizend, de machtigen 
en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in 

de grotten en tussen de rotsen in de bergen.  

En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val 
op ons en verberg ons voor het aangezicht van 
Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van 
het Lam. Want de grote dag van Zijn toorn is 

aangebroken en wie kan dan staande blijven?
Openbaring 6:15 - 17 HSV



Over wie komt Gods toorn?

Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de 
hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de 

mensen, die de waarheid in ongerechtigheid 
onderdrukken, omdat wat van God gekend kan worden, 

hun bekend is. God Zelf heeft het hun immers 
geopenbaard. 

Vers 27 En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke 
omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor 
elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met 

mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling 
in zichzelf.

Romeinen 1:18 - 19 ,  27 HSV



En wij weten dat het oordeel van God 
in overeenstemming met de 

waarheid is over hen die zulke dingen 
doen. 

En u, o mens, die hen oordeelt die 
zulke dingen doen, en ze zelf ook 

doet, denkt u dat u aan het oordeel 
van God zult ontkomen?  



Of veracht u de rijkdom van Zijn 
goedertierenheid, verdraagzaamheid en 

geduld, zonder te weten dat de 
goedertierenheid van God u tot bekering leidt?  

Maar in overeenstemming met uw hardheid en 
uw onbekeerlijke hart hoopt u voor uzelf toorn 

op tegen de dag van de toorn en van de 
openbaring van het rechtvaardig oordeel van 
God, Die ieder vergelden zal naar zijn werken,

Romeinen 2:2 - 6 HSV



Dood dan uw leden die op de aarde zijn: 
ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade 

begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is. 

Door deze dingen komt de toorn van God 
over de ongehoorzamen. In deze dingen 

hebt ook u voorheen gewandeld, toen u in 
die dingen leefde.

Kolossenzen 3:5 - 7 HSV



En ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen 
tegen de zeven engelen: Ga en giet de schalen van de 

toorn van God uit over de aarde.

Vers 5 En ik hoorde de engel van de wateren zeggen: U 
bent rechtvaardig, Heere, Die is en Die was en Die zal 
zijn, dat U dit oordeel geveld hebt. Aangezien zij het 

bloed van de heiligen en van de profeten vergoten 
hebben, hebt U hun ook bloed te drinken gegeven, 

want zij verdienen het. En ik hoorde een ander bij het 
altaar vandaan zeggen: Ja Heere, almachtige God! Uw 

oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig.
Openbaring 16:1,5-7 HSV



En hierna hoorde ik een luide stem van een 
grote menigte in de hemel zeggen: Halleluja, 

de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de 
kracht zij aan de Heere, onze God. 

Want Zijn oordelen zijn waarachtig en 
rechtvaardig, omdat Hij de grote hoer 

geoordeeld heeft, die de aarde te gronde 
gericht heeft met haar hoererij, en omdat Hij 
het bloed van Zijn dienstknechten aan haar 

gewroken heeft. 
Openbaring 19:1-2 HSV



Wandel in de vreze des Heere, wie in de Zoon geloofd heeft eeuwig leven!

En als u Hem als Vader aanroept Die zonder aanzien 
des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in 

de vreze des Heeren , gedurende de tijd van uw 
vreemdelingschap, in de wetenschap dat u niet met 

vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent 
van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen 

overgeleverd is, 
1 Petrus 1:17-18 HSV

Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de 
Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de 

toorn van God blijft op hem.
Johannes 3:36 HSV



91. Leven we in de 
EINDTIJD?

(Deel 3)



De antichrist

Wie is de antichrist?

Toen wilde ik de ware betekenis weten van het vierde 
dier, dat verschilde van al de andere – uitzonderlijk 

schrikwekkend, zijn tanden waren van ijzer, zijn 
klauwen van brons, het at, verbrijzelde en de rest 

vertrapte het met zijn poten – 

en van de tien hoorns die op zijn kop zaten en van die 
andere, die oprees en waarvoor er drie afgevallen 

waren, namelijk die hoorn die ogen had en een mond 
vol grootspraak en waarvan de verschijning groter 

was dan die van zijn metgezellen.



Ik had namelijk toegekeken en gezien dat die hoorn 
oorlog voerde tegen de heiligen en dat hij hen overwon, 

totdat de Oude van dagen kwam, de heiligen van de 
Allerhoogste recht verschaft werd en het tijdstip was 

bereikt dat de heiligen het koningschap in bezit namen.

Hij zei het volgende: Het vierde dier zal het vierde 
koninkrijk op aarde zijn, dat verschillen zal van al de 

andere koninkrijken. Het zal heel de aarde verslinden, het 
zal haar vertrappen en haar verbrijzelen. En de tien 

hoorns duiden aan dat uit dat koninkrijk tien koningen 
zullen opstaan, en na hen zal een ander opstaan. Die zal 

verschillen van die er eerder geweest waren. 



Drie koningen zal hij vernederen. Woorden tegen de 
Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste 
zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden 

en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden 
overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd. 

Daarna zal het gerechtshof zitting houden: men zal hem zijn 
heerschappij ontnemen, hem verdelgen en volledig 

vernietigen. Maar het koningschap en de heerschappij en de 
grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen 

gegeven worden aan het volk van de heiligen van de 
Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn, 

en alles wat heerschappij heeft, zal Hem eren en 
gehoorzamen. 

Daniël 7:19-27 HSV



Jezus profeteerde al dat er iemand zal komen in zijn eigen naam die de Joden als de 
Messias zouden aannemen

Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader, maar u neemt Mij 
niet aan. Als een ander komt, in zijn eigen naam, die zult u 

aannemen.
Johannes 5:43 HSV

Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag 
komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de 
wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is,  de 

tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd 
of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van 

God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Herinnert u zich 
niet dat ik u deze dingen zei, toen ik nog bij u was?

2 Thessalonicenzen 2:1 - 5 HSV



Als hetgeen wat hem weerhoudt is weggegaan zal de antichrist geopenbaard 
worden. Die zal in de kracht van de satan tekenen en wonderen doen

En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat 
hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt.  

Want het geheimenis van de 
wetteloosheid is al werkzaam. 

Alleen is er iemand die hem nu 
weerhoudt, totdat hij uit het midden 

verdwenen is.  En dan zal de wetteloze 
geopenbaard worden.



De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond 
en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst; 
hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de 
satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van 

de leugen,  en met allerlei misleiding van de 
ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de 
liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om 

zalig te worden.

En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, 
zodat zij de leugen geloven,  opdat zij allen veroordeeld 
worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een 

behagen hebben gehad in de ongerechtigheid.
2 Thessalonicenzen 2:6 - 12 HSV



De antichristen zullen komen uit de Christelijke hoek en zullen ontkennen dat 
Jezus de Zoon van God is

Kinderen, het is het laatste uur; en zoals u 
gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, 
zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, 
waaruit wij weten dat het het laatste uur is.   

Zij zijn uit ons midden weggegaan, maar zij 
waren niet uit ons; want als zij uit ons 
geweest waren, dan zouden zij bij ons 

gebleven zijn.



Maar het moest openbaar worden dat zij niet 
allen uit ons zijn. Maar u hebt de zalving van de 
Heilige en u weet alles. Ik heb u niet geschreven 

omdat u de waarheid niet kent, maar omdat u 
die kent, en omdat er geen leugen uit de 

waarheid is. 

Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent 
dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die 

de Vader en de Zoon loochent. Ieder die de 
Zoon loochent, heeft ook de Vader niet.

1 Johannes 2:18 - 23 HSV



Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de 
geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse 

profeten in de wereld uitgegaan. Hieraan leert u de Geest 
van God kennen: elke geest die belijdt dat Jezus Christus 
in het vlees gekomen is, is uit God;  en elke geest die niet 
belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet 
uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan 
u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is.

1 Johannes 4:1 - 3 HSV

Want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen, die 
niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. 

Dat is de misleider en de antichrist.
2 Johannes 1:7 HSV



De antichrist krijgt de macht om 42 maanden oorlog te voeren tegen de heiligen 
en ze te overwinnen

En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht 
gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan 

dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren? En het 
werd een mond gegeven om grote woorden en gods 

lasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om dit  
tweeënveertig maanden lang te doen. 

En het opende zijn mond om God te lasteren, om Zijn Naam te 
lasteren en Zijn tent en hen die in de hemel wonen. En het 
beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de 
heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht 

gegeven over elke stam, taal en volk.
Openbaring 13:4 - 7 HSV



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.

Vers 17 Want God heeft het in hun hart gegeven om 
Zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en 
hun koningschap aan het beest te geven, totdat de 

woorden van God volbracht zijn.
Openbaring 17:12 - 13, 17 HSV



De antichrist zal uiteindelijk verslagen worden en gegooid in de poel van vuur!

En het beest werd gegrepen, en met hem de 
valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid 
de tekenen gedaan had, waardoor hij hen 

misleid had die het merkteken van het 
beest ontvangen hadden en die zijn beeld 

aanbeden hadden. Deze twee werden 
levend geworpen in de poel van vuur, die 

van zwavel brandt.
Openbaring 19:20 HSV



Wat is het merkteken 666?

Het beest (de antichrist) zal ieder mens ertoe dwingen om het merkteken te nemen

En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, 
rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft 

op hun rechterhand of op hun voorhoofd,  en het 
maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij 

die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of 
het getal van zijn naam.  

Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, laat hij het getal 
van het beest berekenen, want het is een getal van een 

mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig.
Openbaring 13:11 - 18 HSV



Als iemand het merkteken ontvangt op het voorhoofd of op de hand zal hij drinken 
van de toorn van God, bij deze beproeving wordt de volharding van de heiligen 

zichtbaar

En een derde engel volgde hen, die met een luide 
stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld 

aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of 
op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken 

van de wijn van de toorn van God, die 
onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker 
van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en 
zwavel voor het oog van de heilige engelen en 

van het Lam.  



En de rook van hun pijniging stijgt op tot in 
alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn 

beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen 
rust, evenmin als iemand die het merkteken 

van zijn naam ontvangt. 

Hier zien we de volharding van de heiligen. 
Hier komen openbaar die de geboden van 
God en het geloof in Jezus in acht nemen.

Openbaring 14:9 - 12 HSV



De mensen die het merkteken niet nemen worden onthoofd maar zullen 
uiteindelijk als koning met Jezus regeren

En ik zag iets  als een glazen zee, met vuur gemengd. En de 
overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn 

merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de 
glazen zee, met de citers van God.

Openbaring 15:2 HSV

En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel 
werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd 

waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, 
en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het 

merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op 
hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met 

Christus, duizend jaar lang.
Openbaring 20:4 HSV



De rechtvaardigen zullen in de eindtijd een merkteken ontvangen zodat 
de toorn van God hun niet zal treffen

Hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde. Zij 
hielden de vier winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou 
waaien op de aarde, of op de zee of tegen enige boom. En ik zag een 
andere engel opkomen van waar de zon opgaat, met het zegel van 

de levende God. 

En hij riep met luide stem tegen de vier engelen aan wie het 
gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen, en zei: 

Breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de 
bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd 
verzegeld hebben. En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld 
waren: honderdvierenveertigduizend waren er verzegeld uit alle 

stammen van de Israëlieten.
Openbaring 7:1-4 HSV



En uit de rook kwamen sprinkhanen op de 
aarde, en hun werd macht gegeven, zoals de 

schorpioenen van de aarde macht hebben. 

En tegen hen werd gezegd dat ze geen 
schade mochten toebrengen aan het gras 

van de aarde, of welke groene plant of welke 
boom dan ook, maar alleen aan de mensen 

die het zegel van God niet op hun 
voorhoofd hadden. 

Openbaring 9:3-4 HSV



De slag van 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.  Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is 
en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en 

men zijn schaamte niet zal zien. En hij verzamelde hen op de plaats 
die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd.

Openbaring 16:12 - 16 HSV



Het dal van Josafat, de volken zullen optrekken richting Jeruzalem!

Want zie, in die dagen en in die tijd, 
als Ik een omkeer zal brengen in de 

gevangenschap van Juda en 
Jeruzalem, zal Ik alle heidenvolken 
bijeenbrengen en hen doen afdalen 
naar het dal van Josafat. Daar zal Ik 

met hen een rechtszaak voeren, 
vanwege Mijn volk en Mijn 

eigendom Israël, dat zij onder de 
heidenvolken verstrooid hebben. 

Mijn land hebben zij verdeeld.  Zij 
hebben het lot geworpen over Mijn 
volk. Zij gaven een jongen voor een 

hoer; zij verkochten een meisje voor 
wijn, zodat zij konden drinken.

Joël 3:1 - 3 HSV



Laten de heidenvolken opgewekt worden en 
oprukken naar het dal van Josafat, want daar zal 
Ik zitten om te berechten alle heidenvolken van 
rondom! Sla de sikkel erin, want de oogst is rijp. 

Kom en daal af, want de wijnpers is vol. 

De perskuipen stromen over, want hun kwaad is 
groot.  Menigten, menigten in het dal van de 

dorsslede, want de dag van de HEERE is nabij in 
het dal van de dorsslede. (dal der beslissing)

Joël 3:12 - 14 HSV



En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, 
die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij 
vandaan gekomen? En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. 

En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking 
komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben 

hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. Daarom 
zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in 

Zijn tempel. 

En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden. 
Zij zullen geen honger of dorst meer hebben, en geen 

zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. Want het Lam, Dat in 
het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden 
naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun 

ogen afwissen.
Openbaring:13-17 HSV
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