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30. De terugkomst van Jezus Christus Bijbelteksten (NBV) bij Deltacursus 
Regelmatig aangehaalde tekstgedeelten 
1 Korintiërs 15:23-28; 42-53. 23 Maar ieder op de voor hem bepaal-

de tijd: Christus als eerste en daarna, wanneer hij komt, zij die hem 
toebehoren.  
24 En dan komt het einde en draagt hij het koningschap over aan 
God, de Vader, nadat hij alle heerschappij en elke macht en kracht 
vernietigd heeft. 25 Want hij moet koning zijn totdat ‘God alle vij-
anden aan zijn voeten heeft gelegd’.  
26 De laatste vijand die vernietigd wordt is de dood, 27 want er 
staat: ‘Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd.’ Wanneer er ‘alles’ staat, 
is dat natuurlijk uitgezonderd degene die alles aan hem onderwerpt. 
28 En op het moment dat alles aan hem onderworpen is, zal de 
Zoon zichzelf onderwerpen aan hem die alles aan hem onderworpen 
heeft, opdat God over alles en allen zal regeren. 
42 Zo zal het ook zijn wanneer de doden opstaan. Wat in verganke-
lijke vorm wordt gezaaid, wordt in onvergankelijke vorm opgewekt, 
43 wat onaanzienlijk en zwak is wanneer het wordt gezaaid, wordt 
met schittering en kracht opgewekt. 44 Er wordt een aards lichaam 
gezaaid, maar een geestelijk lichaam opgewekt. Wanneer er een aards 
lichaam is, is er ook een geestelijk lichaam. 45 Zo staat er ook ge-
schreven: ‘De eerste mens, Adam, werd een levend, aards wezen.’ 
Maar de laatste Adam werd een levendmakende geest. 46 Niet het 
geestelijke is er als eerste, maar het aardse; pas daarna komt het gees-
telijke. 47 De eerste mens kwam uit de aarde voort en was stoffelijk, 
de tweede mens is hemels. 48 Ieder stoffelijk mens is als de eerste 
mens, ieder hemels mens is als de tweede. 49 Zoals we nu de gestalte 
van de stoffelijke mens hebben, zo zullen we straks de gestalte van de 
hemelse mens hebben. 
 50 Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dit: wat uit vlees en bloed 
bestaat kan geen deel hebben aan het koninkrijk van God; het ver-
gankelijke krijgt geen deel aan de onvergankelijkheid. 51 Ik zal u een 
geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven – toch zullen 
wij allemaal veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, in 
een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de ba-
zuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onver-
gankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen. 53 Want het ver-
gankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke, 
het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke. 

Matteüs 24:1-31; 36-47. 1 Broeders en zusters, over de komst van 
onze Heer Jezus Christus en het tijdstip waarop we met hem worden 
verenigd, zeggen we u: 2 verlies niet meteen uw verstand en raak niet 
in paniek wanneer een profetie, een uitspraak of een brief die door 
ons zou zijn geschreven, het voorstelt alsof de dag van de Heer op het 
punt staat aan te breken. 3 Laat u door niemand misleiden, op geen 
enkele manier. De dag van de Heer breekt niet aan voordat velen 
zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens versche-
nen is, hij die verloren zal gaan. 4 Hij zal alles wat goddelijk en heilig 
is bestrijden en zich erboven verheffen, om in Gods tempel plaats te 
nemen op de troon en zich voor te doen als God zelf. 5 Herinnert u 
zich niet dat ik u dit herhaalde malen heb gezegd toen ik bij u was? 
6 Dan weet u ook wat hem nog tegenhoudt en dat hij pas zal ver-
schijnen op de voor hem vastgestelde tijd. 7 Hoewel in het verborge-
ne de wetteloosheid nu al werkzaam is, moet eerst degene die hem 
tegenhoudt verdwijnen. 8 Pas dan verschijnt hij – en dan zal de Heer 
Jezus hem doden met de adem van zijn mond en vernietigen door de 
aanblik van zijn komst. 9 Dan zal men jullie onderdrukken en do-
den, en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van 
mijn naam. 10 Velen zullen dan ten val komen, ze zullen elkaar ver-
raden en elkaar haten. 11 Er zullen talrijke valse profeten komen die 
velen zullen misleiden. 12 En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal 
bij velen de liefde bekoelen. 13 Maar wie standhoudt tot het einde, 
zal worden gered. 14 Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in 
de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal 
het einde komen. 

15 Wanneer jullie dus de “verwoestende gruwel” waarover gesproken 
is door de profeet Daniël, zien staan op de heilige plaats (lezer, be-
grijp dit goed), 16 dan moet iedereen in Judea de bergen in vluchten; 
17 wie op het dak van zijn huis is moet niet naar beneden gaan om 
nog spullen te halen, 18 en wie op het land is moet niet terugkeren 
om zijn mantel te halen. 19 Wat zal het rampzalig zijn voor de 
vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben! 
20 Bid dat jullie niet in de winter zullen moeten vluchten en ook 
niet op sabbat. 
21 Want het zal een tijd zijn van enorme verschrikkingen, zoals er 
sinds het ontstaan van de wereld tot nu nooit geweest zijn en er ook 
niet meer zullen komen. 22 En als die tijd niet verkort zou worden, 
dan zou geen enkel mens worden gered; maar omwille van de uitver-
korenen zal die tijd worden verkort. 23 Als iemand dan tegen jullie 
zegt: “Kijk, dit is de messias,” of: “Daar is hij,” geloof dat dan niet. 
24 Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die in-
drukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods 
uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. 25 Let op, ik heb jullie dit 
van tevoren gezegd. 26 Wanneer ze dus tegen jullie zeggen: “Kom 
mee, hij is in de woestijn,” ga er dan niet heen, of als ze zeggen: 
“Kijk, hij is daarbinnen,” geloof dat dan niet. 27 Want zoals een 
bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal 
ook de Mensenzoon komen. 28 Waar een lijk is, daar zullen de gie-
ren zich verzamelen.  
29 Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon verduis-
terd worden en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit 
de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. 30 Dan zal 
aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Men-
senzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ont-
zetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de 
wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister. 31 Dan zal 
hij zijn engelen uitzenden, en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn 
uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene 
uiteinde van de hemelkoepel tot het andere.  
36 Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, 
ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het. 
37 Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de 
Mensenzoon komt. 38 Want zoals men in de dagen voor de vloed 
alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwe-
lijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, 39 en zoals 
men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen 
wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt.  
40 Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een 
zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. 41 Van twee 
vrouwen die samen aan de molen draaien, zal de ene worden meege-
nomen en de andere achtergelaten. 42 Wees dus waakzaam, want 
jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. 
43 Besef wel: als de heer des huizes had geweten in welk deel van de 
nacht de dief zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in 
zijn huis hebben laten inbreken. 44 Daarom moeten ook jullie klaar-
staan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet 
verwacht. 45 Wie is die betrouwbare en verstandige dienaar die de 
heer heeft aangesteld over zijn huispersoneel om hun op tijd te eten 
te geven? 46 Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn 
heer komt.  
47 Ik verzeker jullie: hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit. 

Matteüs 25:31-46. 31 Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald 
door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op 
zijn glorierijke troon. 32 Dan zullen alle volken voor hem worden 
samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een 
herder de schapen van de bokken scheidt; 33 de schapen zal hij 
rechts van zich plaatsen, de bokken links. 34 Dan zal de koning te-
gen de groep rechts van zich zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader 
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gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de 
grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. 35 Want ik had 
honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te 
drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, 36 ik was 
naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik 
zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” 37 Dan zullen de 
rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hon-
gerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? 
38 Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u 
naakt gezien en gekleed? 39 Wanneer hebben wij gezien dat u ziek 
was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?” 40 En 
de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie 
gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders 
of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” 41 Daarop zal hij ook 
de groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt, ver-
dwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de 
duivel en zijn engelen. 42 Want ik had honger en jullie gaven mij 
niet te eten, ik had dorst en jullie gaven me niet te drinken. 43 Ik 
was een vreemdeling en jullie namen mij niet op, ik was naakt en 
jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie 
bezochten mij niet.” 44 Dan zullen ook zij antwoorden: “Heer, 
wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of 
naakt, ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor u gezorgd?” 
45 En hij zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor 
een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook 
voor mij niet gedaan.” 46 Hun staat een eeuwige bestraffing te wach-
ten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.’ 

Johannes 5:24-29. 24 Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat 
ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; 
over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood over-
gegaan naar het leven. 25 Ik verzeker u: er komt een tijd, en het is nu 
al zover, dat de doden de stem van Gods Zoon zullen horen en dat 
wie hem horen, zullen leven. 26 Zoals de Vader leven heeft in zich-
zelf, zo heeft ook de Zoon leven in zichzelf; dat heeft de Vader hem 
gegeven. 27 En omdat hij de Mensenzoon is, heeft hij hem ook gezag 
gegeven om het oordeel te vellen. 28 Wees hierover niet verwonderd, 
er komt een moment waarop alle doden zijn stem zullen horen 29 en 
uit hun graf zullen komen: wie het goede gedaan heeft staat op om te 
leven, wie het slechte gedaan heeft staat op om veroordeeld te wor-
den. 

2 Tessalonicenzen 2:1-12. 1 Broeders en zusters, over de komst van 
onze Heer Jezus Christus en het tijdstip waarop we met hem worden 
verenigd, zeggen we u: 2 verlies niet meteen uw verstand en raak niet 
in paniek wanneer een profetie, een uitspraak of een brief die door 
ons zou zijn geschreven, het voorstelt alsof de dag van de Heer op het 
punt staat aan te breken. 3 Laat u door niemand misleiden, op geen 
enkele manier. De dag van de Heer breekt niet aan voordat velen 
zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens versche-
nen is, hij die verloren zal gaan. 4 Hij zal alles wat goddelijk en heilig 
is bestrijden en zich erboven verheffen, om in Gods tempel plaats te 
nemen op de troon en zich voor te doen als God zelf. 5 Herinnert u 
zich niet dat ik u dit herhaalde malen heb gezegd toen ik bij u was? 
6 Dan weet u ook wat hem nog tegenhoudt en dat hij pas zal ver-
schijnen op de voor hem vastgestelde tijd. 7 Hoewel in het verborge-
ne de wetteloosheid nu al werkzaam is, moet eerst degene die hem 
tegenhoudt verdwijnen. 8 Pas dan verschijnt hij – en dan zal de Heer 
Jezus hem doden met de adem van zijn mond en vernietigen door de 
aanblik van zijn komst. 9 De komst van de wetteloze mens is het 
werk van Satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse 
tekenen en wonderen, 10 en allen die verloren zullen gaan, zal hij 
met zijn kwaadaardigheid verleiden. Want ze hebben de liefde voor 
de waarheid, die hen had kunnen redden, niet aanvaard. 11 Daarom 
treft God hen met verblinding, zodat ze dwalen en de leugen gelo-

ven. 12 Zo zal iedereen die de waarheid niet gelooft maar behagen 
schept in onrecht, worden veroordeeld. 

Openbaring 20:1–21:5,8-10,22-23. 1 Ik zag een engel uit de hemel 
neerdalen met de sleutel van de onderaardse diepte en zware ketenen 
in zijn hand. 2 Hij greep de draak, de slang van weleer, die ook dui-
vel of Satan wordt genoemd, en ketende hem voor duizend jaren. 
3 Hij gooide hem in de diepte, sloot de put boven hem en verzegelde 
die, opdat de volken niet meer door hem misleid zouden worden tot 
de duizend jaar voorbij waren; daarna moet hij korte tijd worden 
losgelaten. 4 Ook zag ik tronen, en aan hen die erop zaten werd recht 
gedaan. Het zijn de zielen van hen die onthoofd waren omdat ze van 
Jezus hadden getuigd en over God hadden gesproken; zij hadden het 
beest en zijn beeld niet aanbeden en ook zijn merkteken niet op hun 
voorhoofd of hun hand gekregen. Zij waren tot leven gekomen en 
heersten duizend jaar lang samen met de messias. 5 De andere doden 
kwamen niet tot leven voordat de duizend jaar voorbij waren. Dit is 
de eerste opstanding.  
6 Gelukkig en heilig zijn zij die deelhebben aan de eerste opstanding. 
De tweede dood heeft geen macht over hen. Zij zullen priester van 
God en van de messias zijn en duizend jaar lang samen met hem 
heersen.  
7 Wanneer de duizend jaar voorbij zijn, zal Satan uit zijn gevangenis 
worden losgelaten. 8 Dan gaat hij eropuit om de volken aan de vier 
hoeken van de aarde, Gog en Magog, te misleiden. Hij brengt hen 
voor de strijd bijeen, een menigte zo talrijk als zandkorrels aan de 
zee. 9 Ze trekken op, over de hele breedte van de aarde, en omsinge-
len het kamp van de heiligen en de geliefde stad. Maar vuur daalt 
neer uit de hemel en verteert hen. 10 En de duivel, die hen misleid-
de, wordt in de poel van vuur en zwavel gegooid, bij het beest en de 
valse profeet. Daar zullen ze dag en nacht worden gepijnigd, tot in 
eeuwigheid.  
11 Toen zag ik een grote witte troon en hem die daarop zat. De aar-
de en de hemel vluchtten van hem weg en verdwenen in het niets. 
12 Ik zag de doden, jong en oud, voor de troon staan. Er werden 
boeken geopend. Toen werd er nog een geopend: het boek van het 
leven. De doden werden op grond van wat in de boeken stond ge-
oordeeld naar hun daden. 13 De zee stond de doden die ze in zich 
had af, en ook de dood en het dodenrijk stonden hun doden af. En 
iedereen werd geoordeeld naar zijn daden. 14 Toen werden de dood 
en het dodenrijk in de vuurpoel gegooid. Dit is de tweede dood: de 
vuurpoel. 15 Wie niet in het boek van het leven bleek te staan werd 
in de vuurpoel gegooid.  
1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste he-
mel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2 Toen 
zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, 
bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt 
voor haar man en hem opwacht. 3 Ik hoorde een luide stem vanaf de 
troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij 
hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God 
bij hen zijn. 4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen 
dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat 
er eerst was is voorbij.’  
5 Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik hoorde zeg-
gen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en 
waar.’ 
8 Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben 
ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of af-
godendienst, voor allen die de leugen hebben gediend: hun deel is de 
vuurpoel met brandende zwavel, dat is de tweede dood.’ 9 Een van 
de zeven engelen met de offerschalen die gevuld waren met de laatste 
zeven plagen kwam op me af en zei: ‘Ik wil je de bruid laten zien, de 
vrouw van het lam.’ 10 Ik raakte in vervoering, en hij nam mij mee 
naar een heel hoge berg en liet me de heilige stad Jeruzalem zien, die 
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uit de hemel neerdaalde, bij God vandaan. 
22 Maar een tempel zag ik niet in de stad, want God, de Heer, de 
Almachtige, is haar tempel, met het lam. 23 De stad heeft het licht 

van de zon en de maan niet nodig: over haar schijnt Gods luister, en 
het lam is haar licht. 

 
 
Inleiding 
Marcus 1:14-15. 14 Nadat Johannes gevangen was genomen, ging 

Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. 15 Dit 
was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is 
nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’ 

Matteüs 12:28-29. 28 Maar als ik door de Geest van God demonen 
uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen. 
29 Trouwens, hoe kan iemand het huis van een sterkere binnengaan 
en zijn inboedel roven, als hij die sterkere niet eerst heeft vastgebon-
den? Pas dan zal hij zijn huis kunnen leegroven. 

Lucas 17:20-21. 20 Toen de farizeeën Jezus vroegen wanneer het 
koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun: ‘De komst van 
het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen, 21 en men kan niet 
zeggen: “Kijk, hier is het!” of: “Daar is het!” Maar weet wel: het ko-
ninkrijk van God ligt binnen uw bereik.’ 

Johannes 18:36. 36 Jezus antwoordde: ‘Mijn koningschap hoort niet 
bij deze wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zou-
den mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat ik 
aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van 
hier.’ 

Marcus 4:26-32. 26 En hij zei: ‘Het is met het koninkrijk van God als 
met een mens die zaad uitstrooit op de aarde: 27 hij slaapt en staat 
weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al 
weet hij niet hoe.  
28 De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan de 

aar, en dan het rijpe graan in de aar. 29 Maar zo gauw het graan het 
toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst.’  
30 En hij zei: ‘Waarmee kunnen we het koninkrijk van God vergelij-
ken en door welke gelijkenis kunnen we het voorstellen? 31 Het is als 
een zaadje van de mosterdplant, het kleinste van alle zaden op aarde 
wanneer het gezaaid wordt. 32 Maar als het na het zaaien opschiet, 
wordt het het grootste van alle planten en krijgt het grote takken, 
zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen.’ 

Matteüs 13:36-43.  
36 Daarop stuurde hij de mensen weg en ging naar huis. Zijn leer-

lingen kwamen bij hem en vroegen: ‘Wilt u ons de gelijkenis van het 
onkruid op de akker uitleggen?’ 37 Hij antwoordde hun: ‘Hij die het 
goede zaad zaait is de Mensenzoon, 38 de akker is de wereld, het 
goede zaad dat zijn de kinderen van het koninkrijk; het onkruid dat 
zijn de kinderen van het kwaad, 39 de vijand die het zaait is de dui-
vel, de oogst staat voor de voltooiing van deze wereld en de maaiers 
zijn de engelen. 40 Zoals het onkruid bijeengebonden wordt en in 
het vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld: 
41 de Mensenzoon zal zijn engelen eropuit sturen, en ze zullen uit 
zijn koninkrijk allen die anderen ten val hebben gebracht en de wet-
ten hebben verkracht bijeenbrengen 42 en hen in de vuuroven wer-
pen; daar zullen ze jammeren en knarsetanden. 43 Dan zullen de 
rechtvaardigen in het koninkrijk van hun Vader stralen als de zon. 
Laat wie oren heeft goed luisteren!

  
A. De tekenen van de terugkomst van Jezus
Lucas 21:7; Lucas 20-24a.  
7 Ze stelden hem toen de vraag: ‘Meester, wanneer zal dat allemaal 

gebeuren en aan welk teken kunnen we het herkennen?’  
20 Wanneer jullie zien dat Jeruzalem door legertroepen omsingeld is, 
weet dan dat de verwoesting van de stad nabij is. 21 Wie in Judea is 
moet dan de bergen in vluchten, wie in Jeruzalem is moet er weg-
trekken, en wie op het land is moet niet naar de stad gaan, 22 want 
in die dagen wordt de straf voltrokken, waardoor alles wat geschreven 

staat in vervulling zal gaan.  
23 Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwan-
ger zijn of een kind aan de borst hebben! Want er zal ontzaglijk veel 
leed zijn in het land, en een zwaar vonnis zal de bevolking treffen. 
24a De inwoners zullen omkomen door het zwaard of in gevangen-
schap worden weggevoerd en onder alle volken worden verstrooid,

  
B. De korte tijd van Satan 
1 Johannes 3:8. 8 en wie zondigt komt uit de duivel voort, want de 

duivel heeft vanaf het begin gezondigd. De Zoon van God is dan ook 
verschenen om de daden van de duivel teniet te doen. 

Matteüs 12:29. 29 Trouwens, hoe kan iemand het huis van een sterke-
re binnengaan en zijn inboedel roven, als hij die sterkere niet eerst 
heeft vastgebonden? Pas dan zal hij zijn huis kunnen leegroven. 

Kolossenzen 2:15. 15 Hij heeft zich ontdaan van de machten en 
krachten, hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus 
over hen getriomfeerd. 

Johannes 12:31-32. 31 Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld, 
nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden. 32 Wanneer 
ik van de aarde omhooggeheven word, zal ik iedereen naar mij toe 
halen.’ 

Johannes 8:44. 44 Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag 
wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. 
Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. 
Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader 
van de leugen. 

2 Korintiërs 4:3-4.  3 Wanneer er dan toch nog een sluier ligt over het 
evangelie dat wij verkondigen, geldt dit alleen voor hen die verloren 
gaan: 4 de ongelovigen, van wie de gedachten door de god van deze 

wereld zijn verblind, waardoor ze het licht van het evangelie niet 
kunnen zien, de luister van Christus, die het beeld van God is. 

Kolossenzen 1:13. 13 Hij heeft ons gered uit de macht van de duis-
ternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, 

1 Johannes 2:18. 18 Kinderen, het laatste uur is aangebroken. U hebt 
gehoord dat de antichrist zal komen. Nu al treden er veel antichris-
ten op, en daardoor weten we dat dit het laatste uur is. 

1 Johannes 4:3. 3 Iedere geest die dit niet belijdt, komt niet van God; 
dat is de geest van de antichrist, waarvan u hebt gehoord dat hij zal 
komen – nu al is hij in de wereld. 

Openbaring 13:3-4. 3 Een van de koppen van het beest zag eruit alsof 
hij geslacht was; het was een dodelijke verwonding, maar de wond 
genas. Vol bewondering ging de hele wereld achter het beest aan. 
4 Iedereen aanbad de draak, omdat hij het beest gezag had gegeven. 
Ook het beest zelf aanbaden ze, met de woorden: ‘Wie is gelijk aan 
het beest? Wie kan het tegen hem opnemen?’ 

2 Korintiërs 6:16. 16 Wat heeft de tempel van God met afgoden te 
maken? Wijzelf zijn de tempel van de levende God, zoals God heeft 
gezegd: ‘Ik zal bij hen wonen en in hun midden verkeren, ik zal hun 
God zijn en zij mijn volk. 

Openbaring 13:11-17. 11 Toen zag ik een tweede beest, dat opkwam 
uit de aarde. Het had twee horens, net als een lam, en het sprak als 
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een draak. 12 Voor de ogen van het eerste beest oefende het heel 
diens macht uit. Het dwong de aarde en alle mensen die erop leefden 
het eerste beest, dat van zijn dodelijke verwonding genezen was, te 
aanbidden. 13 Het verrichtte indrukwekkende tekenen, het liet voor 
de ogen van de mensen zelfs vuur uit de hemel neerdalen op de 
aarde. 14 Het wist de mensen die op aarde leven te misleiden door de 
tekenen die het voor de ogen van het eerste beest kon verrichten. Het 
droeg hun op een beeld te maken voor het beest dat ondanks zijn 
steekwond toch leefde. 15 Het kreeg de macht om dat beeld leven in 
te blazen, zodat het beeld van het beest ook kon spreken en ervoor 
kon zorgen dat iedereen die het beeld niet aanbad, gedood zou 
worden. 16 Verder liet het bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, 
slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun 
voorhoofd. 17 Alleen mensen met dat teken – dat wil zeggen de 
naam van het beest of het getal van die naam – konden iets kopen of 
verkopen. 

Johannes 16:33. 33 Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij 
mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar 
houd moed: ik heb de wereld overwonnen.’ 

2 Timoteüs 3:12. 12 Allen die vroom en in eenheid met Christus 
Jezus willen leven, zullen worden vervolgd. 

Openbaring 7:14. 14 Ik antwoordde: ‘U weet het zelf, heer.’ Hij zei 
tegen me: ‘Dat zijn degenen die uit de grote verschrikkingen geko-
men zijn. Ze hebben hun kleren witgewassen met het bloed van het 
lam. 

Openbaring 13:7-8. 7 Het mocht de strijd met de heiligen aanbinden 
en hen overwinnen. Ook kreeg het macht over alle landen en volken, 
over mensen van elke stam en taal. 8 Alle mensen die op aarde leven 
zullen het beest aanbidden, iedereen van wie de naam niet vanaf het 
begin van de wereld in het boek van het leven staat, het boek van het 

lam dat geslacht is. 
Job 1-2. zie Bijbel  
Filippenzen 1:6. 6 Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk 

bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Je-
zus. 

Johannes 10:28-30. 28 Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verlo-
ren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. 29 Wat mijn Vader 
mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand 
van mijn Vader roven, 30 en de Vader en ik zijn één.’ 

Romeinen 8:37-39. 37 Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dank-
zij hem die ons heeft liefgehad. 38 Ik ben ervan overtuigd dat dood 
noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toe-
komst, 39 hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, 
ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven 
heeft in Christus Jezus, onze Heer. 

2 Timoteüs 3:1-5. 1 Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. 2 De 
mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arro-
gant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, 
ondankbaar zijn en niets heilig achten. 3 Ze zullen harteloos zijn, 
onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede 
haten 4 en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot 
zullen ze meer liefhebben dan God, 5 ze zullen de schijn van vroom-
heid ophouden, maar de kracht ervan miskennen. Keer je af van zul-
ke mensen. 

1 Timoteüs 4:1-2. 1 Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in de eind-
tijd sommigen het geloof zullen verlaten, doordat ze luisteren naar 
dwaalgeesten en naar wat demonen hun leren. 2 Ze worden hiertoe 
aangezet door huichelachtige leugenaars, die hun eigen geweten heb-
ben dichtgeschroeid, 

 
  
C. De plotselinge verschijning van Jezus 
2 Tessalonicenzen 1:5-10. 5 Ze zijn het bewijs dat God rechtvaardig 

oordeelt door u zijn koninkrijk, waarvoor u nu lijdt, waardig te ach-
ten.  
6 God is inderdaad rechtvaardig: hij zal uw onderdrukkers straffen 
met onderdrukking 7-8 en u, die nu onderdrukt wordt, samen met 
ons van alle last bevrijden wanneer Jezus, de Heer, vanuit de hemel 
verschijnt. Dan komt hij in een vlammend vuur en omringd door 
engelen, door wie hij zijn macht manifesteert; dan straft hij hen die 
God niet erkennen en het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoor-
zamen. 8  9 Ze zullen voor eeuwig worden verstoten, ver van de Heer 
en van zijn kracht en majesteit. 10 Op die dag komt hij om te wor-
den geprezen door al de zijnen, om te worden geëerd door allen die 
tot geloof gekomen zijn – ook door u, want u hebt ons getuigenis 
aangenomen. 

2 Petrus 3:3-13. 3 Vergeet vooral niet dat er aan het einde van de tijd 
spotters zullen komen, die hun eigen begeerte volgen en smalend 
4 vragen: ‘Waar blijft hij nu? Hij had toch beloofd te komen? De 
generatie voor ons is al gestorven, maar alles is nog steeds zoals het 
sinds het begin van de schepping geweest is.’ 5 Ze gaan er dan wil-
lens en wetens aan voorbij dat er in het begin al eens een hemel is 
geweest en een aarde die door Gods woord gevormd was uit water en 
door middel van water, 6 en dat de toenmalige wereld vergaan is 
toen ze door het water werd overspoeld. 7 Maar de tegenwoordige 
hemel en aarde worden door datzelfde woord bewaard om op de dag 
van het oordeel, waarop de goddelozen ten onder zullen gaan, te 
worden prijsgegeven aan het vuur.  
8 Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zus-
ters: voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één 
dag. 9 De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals 
sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil 
dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.  

10 De dag van de Heer zal komen als een dief. De hemelsferen zullen 
die dag met luid gedreun vergaan, de elementen gaan in vlammen 
op, de aarde wordt blootgelegd en alles wat daarop gedaan is komt 
aan het licht 
11 Als dit allemaal op die manier te gronde gaat, hoe heilig en vroom 
moet u dan niet leven, 12 u die uitziet naar de dag van God en het 
aanbreken daarvan bespoedigt! Die dag gaan de hemelsferen in 
vlammen op, en de elementen vatten vlam en smelten weg. 13 Maar 
wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel 
en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. 

1 Petrus 1:6-7. 6 Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw ver-
driet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. 7 Zo kan de 
echtheid blijken van uw geloof – zoveel kostbaarder dan vergankelijk 
goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst – en zo verwerft u lof, 
eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. 

Openbaring 13:5-10,15-18. 5 Het beest kon zijn bek gebruiken voor 
grootspraak en godslasteringen, en dat tweeënveertig maanden lang. 
6 Het opende zijn bek en lasterde God, zijn naam en zijn woning en 
hen die in de hemel wonen. 7 Het mocht de strijd met de heiligen 
aanbinden en hen overwinnen. Ook kreeg het macht over alle landen 
en volken, over mensen van elke stam en taal. 8 Alle mensen die op 
aarde leven zullen het beest aanbidden, iedereen van wie de naam 
niet vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven staat, 
het boek van het lam dat geslacht is.  
9 Wie oren heeft, moet horen. 10 Wie gevangenschap moet verdu-
ren, zal in gevangenschap gaan. En wie door het zwaard moet ster-
ven, zal sterven door het zwaard. Hier komt het aan op de standvas-
tigheid en trouw van de heiligen.  
15 Het kreeg de macht om dat beeld leven in te blazen, zodat het 
beeld van het beest ook kon spreken en ervoor kon zorgen dat ieder-
een die het beeld niet aanbad, gedood zou worden. 16 Verder liet het 
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bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkte-
ken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. 17 Alleen men-
sen met dat teken – dat wil zeggen de naam van het beest of het getal 
van die naam – konden iets kopen of verkopen.  
18 Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het 
getal van het beest ontcijferen; er wordt een mens mee aangeduid. 
Het getal is zeshonderdzesenzestig.  

Openbaring 14:14-19. 14 Toen zag ik dit: een witte wolk, en daarop 
zat iemand die eruitzag als een mens. Hij had een gouden krans op 
zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. 15 Uit de tempel 
kwam een andere engel, die hem die op de wolk zat met luide stem 
toeriep: ‘Laat uw sikkel komen om te oogsten. Want de tijd om te 
oogsten is gekomen; de aarde is meer dan rijp voor de oogst.’ 
16 Toen wierp degene die op de wolk zat zijn sikkel op de aarde, en 
de aarde werd geoogst. 17 Er kwam een andere engel uit de hemelse 
tempel, die ook zo’n scherpe sikkel had. 18 Bij het altaar vandaan 
kwam weer een andere engel, degene die zeggenschap heeft over het 
vuur. Hij riep de engel met de scherpe sikkel luid toe: ‘Laat je scher-
pe sikkel komen om de druiven te oogsten in de wijngaard op de 
aarde, want de druiven zijn rijp.’ 19 Toen wierp de engel zijn sikkel 
op de aarde, en hij oogstte de druiven in de wijngaard op de aarde en 
gooide ze in de grote perskuip van Gods woede. 

Matteüs 13:36-43. 36 Daarop stuurde hij de mensen weg en ging naar 
huis. Zijn leerlingen kwamen bij hem en vroegen: ‘Wilt u ons de 
gelijkenis van het onkruid op de akker uitleggen?’ 37 Hij antwoord-
de hun: ‘Hij die het goede zaad zaait is de Mensenzoon, 38 de akker 
is de wereld, het goede zaad dat zijn de kinderen van het koninkrijk; 
het onkruid dat zijn de kinderen van het kwaad, 39 de vijand die het 
zaait is de duivel, de oogst staat voor de voltooiing van deze wereld 
en de maaiers zijn de engelen. 40 Zoals het onkruid bijeengebonden 
wordt en in het vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voltooiing van 
deze wereld: 41 de Mensenzoon zal zijn engelen eropuit sturen, en ze 
zullen uit zijn koninkrijk allen die anderen ten val hebben gebracht 
en de wetten hebben verkracht bijeenbrengen 42 en hen in de vuur-

oven werpen; daar zullen ze jammeren en knarsetanden. 43 Dan zul-
len de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun Vader stralen als de 
zon. Laat wie oren heeft goed luisteren! 

Matteüs 16:27. 27 Wanneer de Mensenzoon komt, in gezelschap van 
zijn engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader, dan 
zal hij iedereen naar zijn daden belonen. 

1 Tessalonicenzen 5:1-2. 1 Broeders en zusters, ik hoef u niet te 
schrijven over het moment waarop dit zal gebeuren, 2 want u weet 
zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de 
nacht. 

Handelingen 1:7. 7 Hij antwoordde: ‘Het is niet jullie zaak om te 
weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het 
ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. 

Openbaring 1:7. 7 Hij komt te midden van de wolken, en dan zal 
iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle 
volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen.  

1 Tessalonicenzen 4:16. 16 Wanneer het signaal gegeven wordt, de 
aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de 
Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die 
Christus toebehoren opstaan, 

Openbaring 6:12-17. 12 Ik zag, toen het zesde zegel verbroken werd, 
hoe er een zware aardbeving kwam. De zon werd zwart als een rouw-
kleed en de maan werd bloedrood. 13 De sterren vielen op de aarde, 
zoals late vijgen die door een stormwind van de boom worden ge-
rukt. 14 De hemel scheurde los en rolde zich als een boekrol op. 
Geen berg of eiland bleef op zijn plaats. 15 Koningen, machthebbers, 
legeraanvoerders, rijken, aanzienlijken, slaven en vrije mensen, ieder-
een trachtte zich te verbergen in grotten en tussen de rotsen in de 
bergen. 16 Ze riepen de bergen en de rotsen toe: ‘Val op ons neer! 
Verberg ons voor het oog van hem die op de troon zit en voor de 
toorn van het lam! 17 Want nu is de grote dag van hun toorn aange-
broken, en wie kan die doorstaan?’ 

 

  
D. De opstanding uit de dood 
Handelingen 24:15 HSV. 15 Ik heb hoop op God – zij zelf verwach-

ten het ook – dat er een opstanding van de doden zal zijn van zowel 
rechtvaardigen als onrechtvaardigen. 

1 Tessalonicenzen 4:15-16. 15 Wij zeggen u met een woord van 
de Heer: wij, die in leven blijven tot de komst van de Heer, 
zullen de doden in geen geval voorgaan. 16 Wanneer het sig-
naal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de ba-
zuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neer-
dalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren op-
staan, 

Lucas 16:22. 22 Op zekere dag stierf de bedelaar, en hij werd door de 
engelen weggedragen om aan Abrahams hart te rusten. Ook de rijke 
stierf en werd begraven. 

2 Korintiërs 5:1. 1 Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het li-
chaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een wo-
ning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte wo-
ning in de hemel. 

Filippenzen 1:23. 23 Ik word naar twee kanten getrokken: enerzijds 
verlang ik ernaar te sterven en bij Christus te zijn, want dat is het 
allerbeste; 

Lucas 16:23. 23 En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen 
hij in de hel zijn ogen opsloeg, waar hij gepijnigd werd, zag hij Abra-
ham van ver en Lazarus in zijn schoot. 

Matteüs 10:28. 28 Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar 
niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor hem die in staat is 
én ziel én lichaam om te laten komen in de Gehenna. 

1 Tessalonicenzen 4:14 HSV. 14 Want als wij geloven dat Jezus 
gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in 
Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem. 

Hebreeën 12:23. 23 voor de gemeenschap van eerstgeborenen, die in 
de hemel ingeschreven zijn, voor God, de rechter van allen, en voor 
de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid gekomen 
zijn, 

Handelingen 24:15. 15 en evenals mijn aanklagers hoop en ver-
wacht ik dat God zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaar-
digen uit de dood zal doen opstaan. 

Filippenzen 3:20-21. 20 Maar wij hebben ons burgerrecht in de 
hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Chris-
tus. 21 Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onder-
werpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijkmaken aan zijn verheerlijkt 
lichaam. 

1 Johannes 3:1-3. 1 Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader 
ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en 
dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de we-
reld hem niet kent. 2 Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kin-
deren van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we 
weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, 
want dan zien we hem zoals hij is. 3 Ieder die dit vol vertrouwen van 
hem verwacht maakt zich rein, zoals ook Jezus rein is. 

Johannes 6:15. 15 Jezus begreep dat ze hem wilden dwingen om mee 
te gaan en hem dan tot koning zouden uitroepen. Daarom trok hij 
zich terug op de berg, alleen. 

Johannes 10:28. 28 Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren 
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gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. 
Judas 1:23. 23 en red anderen door hen aan het vuur te ontrukken. 

Uw medelijden met nog weer anderen moet gepaard gaan met vrees; 
verafschuw zelfs de kleren die ze met hun lichaam bezoedeld hebben. 

Openbaring 12:5. 5 Maar toen ze het kind gebaard had – een zoon, 
die alle volken met een ijzeren herdersstaf zal hoeden –, werd het 
dadelijk weggevoerd naar God en zijn troon. 

1 Tessalonicenzen 4:17. 17 en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, 
samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de 
lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. 

2 Tessalonicenzen 1:10 HSV. 10 en Zijn Zoon uit de hemelen te 
verwachten, Die Hij heeft opgewekt uit de doden, namelijk Jezus, 
Die ons verlost van de komende toorn. 

Matteüs 3:12. 12 hij houdt de wan in zijn hand, hij zal zijn dorsvloer 
reinigen en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal 
hij verbranden in onblusbaar vuur.’ 

Matteüs 13:30,40-43. 30 Laat beide samen opgroeien tot aan de 
oogst, dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: 
‘Wied eerst het onkruid, bind het in bundels bij elkaar en verbrand 
het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur.’”’  
40 Zoals het onkruid bijeengebonden wordt en in het vuur verbrand, 
zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld: 41 de Mensenzoon 
zal zijn engelen eropuit sturen, en ze zullen uit zijn koninkrijk allen 
die anderen ten val hebben gebracht en de wetten hebben verkracht 
bijeenbrengen 42 en hen in de vuuroven werpen; daar zullen ze 
jammeren en knarsetanden. 43 Dan zullen de rechtvaardigen in het 
koninkrijk van hun Vader stralen als de zon. Laat wie oren heeft 
goed luisteren! 

Lucas 17:30,34-35. 30 Zo zal het ook gaan op de dag waarop de 
Mensenzoon wordt geopenbaard.  
34 Ik zeg jullie, die nacht zullen er twee in één bed liggen: de een zal 
worden meegenomen, de ander achtergelaten. 35 Van twee vrouwen 
die samen aan het malen zijn, zal de een worden meegenomen, de 
ander worden achtergelaten. 

Handelingen 3:21. 21 die in de hemel moest worden opgenomen tot 
de tijd aanbreekt waarover God van oudsher bij monde van zijn hei-
lige profeten heeft gesproken en waarin alles zal worden hersteld. 

Romeinen 8:18-23. 18 Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze 
tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal 

worden geopenbaard. 19 De schepping ziet er reikhalzend naar uit 
dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. 20 Want de schepping 
is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die 
haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, 
21 omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij 
van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die 
Gods kinderen geschonken wordt. 22 Wij weten dat de hele schep-
ping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. 23 En dat niet al-
leen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook 
wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kin-
deren van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. 

2 Petrus 3:3-13. 3 Vergeet vooral niet dat er aan het einde van de tijd 
spotters zullen komen, die hun eigen begeerte volgen en smalend 
4 vragen: ‘Waar blijft hij nu? Hij had toch beloofd te komen? De 
generatie voor ons is al gestorven, maar alles is nog steeds zoals het 
sinds het begin van de schepping geweest is.’ 5 Ze gaan er dan wil-
lens en wetens aan voorbij dat er in het begin al eens een hemel is 
geweest en een aarde die door Gods woord gevormd was uit water en 
door middel van water, 6 en dat de toenmalige wereld vergaan is 
toen ze door het water werd overspoeld. 
7 Maar de tegenwoordige hemel en aarde worden door datzelfde 
woord bewaard om op de dag van het oordeel, waarop de goddelozen 
ten onder zullen gaan, te worden prijsgegeven aan het vuur.  
8 Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zus-
ters: voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één 
dag. 9 De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals 
sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil 
dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.  
10 De dag van de Heer zal komen als een dief. De hemelsferen zullen 
die dag met luid gedreun vergaan, de elementen gaan in vlammen 
op, de aarde wordt blootgelegd en alles wat daarop gedaan is komt 
aan het licht.  
11 Als dit allemaal op die manier te gronde gaat, hoe heilig en vroom 
moet u dan niet leven, 12 u die uitziet naar de dag van God en het 
aanbreken daarvan bespoedigt! Die dag gaan de hemelsferen in 
vlammen op, en de elementen vatten vlam en smelten weg. 13 Maar 
wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel 
en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

  
E. Het laatste oordeel 
2 Korintiërs 5:10. 10 Want wij moeten allen voor de rechterstoel van 

Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor 
wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht. 

2 Petrus 3:7-13. 7 Maar de tegenwoordige hemel en aarde worden 
door datzelfde woord bewaard om op de dag van het oordeel, waarop 
de goddelozen ten onder zullen gaan, te worden prijsgegeven aan het 
vuur.  
8 Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zus-
ters: voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één 
dag. 9 De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals 
sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil 
dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.  
10 De dag van de Heer zal komen als een dief. De hemelsferen zullen 
die dag met luid gedreun vergaan, de elementen gaan in vlammen 
op, de aarde wordt blootgelegd en alles wat daarop gedaan is komt 
aan het licht. 11 Als dit allemaal op die manier te gronde gaat, hoe 
heilig en vroom moet u dan niet leven, 12 u die uitziet naar de dag 
van God en het aanbreken daarvan bespoedigt! Die dag gaan de he-
melsferen in vlammen op, en de elementen vatten vlam en smelten 
weg. 13 Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een 
nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. 

2 Korintiërs 5:10. 10 Want wij moeten allen voor de rechterstoel van 

Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor 
wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht. 

Prediker 12:14. 14 want God oordeelt over elke daad, ook over de 
verborgen daden, zowel over de goede als de slechte. 

Hebreeën 4:13. 13 Niets van wat geschapen is blijft voor hem verbor-
gen, alles is onverhuld en volkomen zichtbaar voor de ogen van hem 
aan wie wij rekenschap moeten afleggen. 

Matteüs 10:26. 26 Wees dus niet bang voor hen. Want niets is ver-
borgen dat niet onthuld zal worden en niets is geheim dat niet be-
kend zal worden. 

Johannes 3:18,36. 18 Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel 
uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat 
hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. 
36 Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil 
gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn 
blijft op hem rusten.’ 

Romeinen 8:1. 1 Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer 
veroordeeld. 

2 Tessalonicenzen 1:6,8 HSV. 6 Het is immers rechtvaardig van God 
verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken,  
8 wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God 
niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus 
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Christus niet gehoorzaam zijn. 
Lucas 16:23-26 HSV. 23 En ook de rijke man stierf en werd begra-

ven. En toen hij in de hel zijn ogen opsloeg, waar hij gepijnigd werd, 
zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot. 24 En hij riep en 
zei: Vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij 
toe en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn 
tong verkoelen, jwant ik lijd vreselijk pijn in deze vlam. 25 Abraham 
echter zei: kKind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in 
uw leven en Lazarus evenzo het kwade. En nu wordt hij vertroost en 
u lijdt pijn. 26 En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof 
aangebracht, zodat zij die vanhier naar u zouden willen gaan, dat niet 
kunnen en ook zij niet die vandaar naar ons zouden willen gaan. 

Matteüs 3:12b. 12  maar het kaf zal hij verbranden in onblusbaar 
vuur.’ 

Lucas 12:47-48. 47 De dienaar die weet wat zijn heer wil, maar geen 
voorbereidingen treft en niet overeenkomstig zijn wil handelt, zal 
veel slagen te verduren krijgen. 48 Maar wie niet weet wat zijn heer 
wil en zo handelt dat hij slaag verdient, zal weinig slagen te verduren 
krijgen. Van iedereen aan wie veel gegeven is, zal veel worden geëist, 
en hoe meer aan iemand is toevertrouwd, des te meer zal van hem 
worden gevraagd. 

2 Tessalonicenzen 1:5-10. 5 Ze zijn het bewijs dat God rechtvaardig 
oordeelt door u zijn koninkrijk, waarvoor u nu lijdt, waardig te ach-
ten.  
6 God is inderdaad rechtvaardig: hij zal uw onderdrukkers straffen 
met onderdrukking 7-8 en u, die nu onderdrukt wordt, samen met 
ons van alle last bevrijden wanneer Jezus, de Heer, vanuit de hemel 
verschijnt. Dan komt hij in een vlammend vuur en omringd door 
engelen, door wie hij zijn macht manifesteert; dan straft hij hen die 
God niet erkennen en het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoor-
zamen. 8  9 Ze zullen voor eeuwig worden verstoten, ver van de Heer 
en van zijn kracht en majesteit. 10 Op die dag komt hij om te wor-
den geprezen door al de zijnen, om te worden geëerd door allen die 
tot geloof gekomen zijn – ook door u, want u hebt ons getuigenis 
aangenomen. 

Openbaring 15:3-4. 3 Ze zongen het lied van Gods dienaar Mozes en 
het lied van het lam: ‘Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heer, 
onze God, Almachtige, rechtvaardig en betrouwbaar is uw bestuur, 
vorst van de volken. 4 Wie zou u, Heer, niet vereren, uw naam niet 
prijzen? Want u alleen bent heilig. Alle volken zullen komen en zich 
voor u neerbuigen, want uw rechtvaardige daden zijn geopenbaard.’ 

Matteüs 10:28. 28 Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar 
niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor hem die in staat is 
én ziel én lichaam om te laten komen in de Gehenna. 

Matteüs 13:42. 42 en hen in de vuuroven werpen; daar zullen ze 
jammeren en knarsetanden. 

Marcus 9:47-48 HSV. 47 En als uw oog u doet struikelen, werp het 
dan uit; het is beter voor u met één oog het Koninkrijk van God in 
te gaan dan met twee ogen in het helse vuur geworpen te worden, 

48 waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. 
2 Tessalonicenzen 1:9. 9 Ze zullen voor eeuwig worden verstoten, ver 

van de Heer en van zijn kracht en majesteit. 
Marcus 9:47-48 HSV. 47 En als uw oog u doet struikelen, werp het 

dan uit; het is beter voor u met één oog het Koninkrijk van God in 
te gaan dan met twee ogen in het helse vuur geworpen te worden, 48 
waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. 

Efeziërs 1:7-8. 7 In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze 
zonden vergeven, dankzij de rijke genade 8 die God ons in overvloed 
heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht 

Hebreeën 10:17-18. 17 en even verder staat er: ‘Aan hun zonden en 
hun wetteloosheid zal ik niet meer denken.’ 18 Waar dat alles verge-
ven is, daar is geen offer voor de zonde meer nodig. 

Johannes 3:18a. 18 Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel 
uitgesproken,  

Romeinen 3:22,24. 22 God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus 
Christus geloven. En er is geen onderscheid. 
24 en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een 
rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft 
verlost.  

Romeinen 8:1. 1 Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer 
veroordeeld. 

1 Johannes 5:11-13. 11 Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig 
leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon. 12 Wie de Zoon 
heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het 
leven niet.  
13 Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, 
u die gelooft in de naam van de Zoon van God. 

Johannes 10:28. 28 Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren 
gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. 

Romeinen 8:1 HSV. 1 Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in 
Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de 
Geest. 

Hebreeën 10:17-18. 17 en even verder staat er: ‘Aan hun zonden en 
hun wetteloosheid zal ik niet meer denken.’ 18 Waar dat alles verge-
ven is, daar is geen offer voor de zonde meer nodig. 

1 Korintiërs 3:12-15. 12 Of er op dat fundament nu verder wordt 
gebouwd met goud, zilver en edelstenen of met hout, hooi en stro, 
13 van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. Op de dag 
van het oordeel zal dat blijken, want dan zal het door vuur aan het 
licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard 
is. 14 Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden 
beloond. 15 Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen; 
hijzelf zal echter worden gered, maar door het vuur heen. 

2 Korintiërs 5:10. 10 Want wij moeten allen voor de rechterstoel van 
Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor 
wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht. 

  
F. De vernieuwing van alle dingen 
2 Petrus 3:10,12-13. 10 De dag van de Heer zal komen als een dief. 

De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan, de elemen-
ten gaan in vlammen op, de aarde wordt blootgelegd en alles wat 
daarop gedaan is komt aan het licht. 
12 u die uitziet naar de dag van God en het aanbreken daarvan be-
spoedigt! Die dag gaan de hemelsferen in vlammen op, en de ele-
menten vatten vlam en smelten weg. 13 Maar wij vertrouwen op 
Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, 
waar gerechtigheid woont. 

Spreuken 27:1. 1 Juich niet over de dag van morgen, je weet niet wat 
hij brengen zal. 

2 Korintiërs 6:1-2. 1 Als Gods medewerkers sporen wij u dan ook 
aan: laat de goedheid die hij u bewijst niet tevergeefs zijn. 2 God 
zegt: ‘Wanneer de tijd daarvoor gekomen is, luister ik naar je, op de 
dag van de redding help ik je.’ Nu is de tijd daarvoor gekomen, nu is 
de dag van de redding. 

Romeinen 8:19-21. 19 De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat 
openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. 20 Want de schepping is 
ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar 
daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, 21 omdat 
ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de ver-
gankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen 
geschonken wordt. 
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Openbaring 6:12-14. 12 Ik zag, toen het zesde zegel verbroken werd, 
hoe er een zware aardbeving kwam. De zon werd zwart als een rouw-
kleed en de maan werd bloedrood. 13 De sterren vielen op de aarde, 
zoals late vijgen die door een stormwind van de boom worden ge-
rukt. 14 De hemel scheurde los en rolde zich als een boekrol op. 
Geen berg of eiland bleef op zijn plaats. 

Openbaring 16:17-21. 17 De zevende engel goot zijn offerschaal leeg 
over de lucht. Toen klonk er uit de tempel een luide stem vanaf de 
troon, die uitriep: ‘Het is voorbij!’ 18 Er volgden bliksemschichten 
en groot geraas en donderslagen. Er kwam een zware aardbeving, zo 
zwaar als nog niet was voorgekomen sinds er mensen op aarde waren; 
verschrikkelijk was die aardbeving. 19 De grote stad viel in drie stuk-
ken uiteen en de steden van alle volken werden verwoest. Het grote 
Babylon moest het ontgelden: God gaf het de beker met de wijn van 
zijn hevige woede. 20 Alle eilanden verdwenen in het niets en van de 
bergen was geen spoor meer te vinden. 21 Uit de hemel vielen lood-
zware hagelstenen op de mensen, en de mensen lasterden God van-
wege de plaag van die hagel, want het was een vreselijke plaag. 

2 Petrus 3:10. 10 De dag van de Heer zal komen als een dief. De 
hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan, de elementen 
gaan in vlammen op, de aarde wordt blootgelegd en alles wat daarop 
gedaan is komt aan het licht. 

Jesaja 65:17. 17 Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 
Wat er vroeger was raakt in vergetelheid, het komt niemand ooit nog 
voor de geest. 

2 Petrus 3:13. 13 Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit 
naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid 
woont. 

Galaten 4:24-27. 24-25 Dit is een beeld: de vrouwen staan voor twee 
verbonden. Hagar staat voor het verbond van de berg Sinai in Ara-
bia, dat slaven baart. Als beeld van dat verbond belichaamt Hagar het 
huidige Jeruzalem, dat met zijn kinderen in slavernij leeft. 
25  26 Maar het hemelse Jeruzalem is vrij, en dat is onze moeder, 
27 want er staat geschreven: ‘Wees verheugd, onvruchtbare vrouw, jij 
die niet baart. Jubel en juich, jij die geen weeën kent. Want zij die 
zonder man is, heeft meer kinderen dan zij die met een man is.’ 

Hebreeën 11:10,13-16,39-40. 10 omdat hij uitzag naar een stad met 
fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd. 
13 Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was zagen ze 
geen werkelijkheid worden, ze hebben slechts een glimp ervan be-
groet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemde-
lingen en gasten. 14 Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis 
te zijn naar een vaderland. 15 En daarmee bedoelden ze niet het va-
derland waaruit ze weggetrokken waren, anders waren ze daarheen 
wel teruggekeerd. 16 Nee, ze keken reikhalzend uit naar een beter 
vaderland: het hemelse. Daarom schaamt God zich er niet voor hun 
God genoemd te worden en heeft hij voor hen een stad gereedge-
maakt.  
39 Al deze mensen, die van oudsher om hun geloof geprezen wor-
den, hebben de belofte niet in vervulling zien gaan 40 omdat God 
voor ons iets beters had voorzien, en hij hen niet zonder ons de vol-
maaktheid wilde laten bereiken. 

Hebreeën 12:22-24. 22 Nee, u staat voor de Sionsberg, voor de stad 
van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en voor duizenden enge-
len die in vreugde bijeen zijn, 23 voor de gemeenschap van eerstge-
borenen, die in de hemel ingeschreven zijn, voor God, de rechter van 
allen, en voor de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid 
gekomen zijn, 24 voor de bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus, 
en voor het gesprenkelde bloed dat krachtiger spreekt dan dat van 
Abel. 

    Hebreeën 13:14. 14 Onze stad is immers niet blijvend, wij kijken 
juist verlangend uit naar de stad die komt. 

Filippenzen 3:20. 20 Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, 
en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. 

Kolossenzen 3:1-4. 1 Als u nu met Christus uit de dood bent opge-
wekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechter-
hand van God.  
2 Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. 3 U bent immers 
gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. 4 En 
wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, 
in luister verschijnen. 

Jesaja 54:1-5,11-12. 1 Jubel, onvruchtbare vrouw, jij die nooit een 
kind hebt gebaard; breek uit in gejuich en gejubel, jij die geen weeën 
hebt gekend. Want – zegt de H E E R  –, de kinderen van deze versto-
ten vrouw zullen talrijker zijn dan die van de gehuwde. 2 Vergroot 
de plaats voor je tent, span het tentdoek wijder uit, zonder enige te-
rughoudendheid. Verleng de touwen, zet de tentpinnen vast. 3 Naar 
alle kanten zul je je uitbreiden, je nageslacht zal de vreemde volken 
verdrijven en de verlaten steden bevolken. 4 Wees niet bang: je zult 
niet worden beschaamd; wees niet bedrukt: je zult niet worden ver-
nederd. Je zult de schande van je jeugd vergeten, je de smaad van je 
weduwschap niet meer herinneren. 5 Want je maker neemt je tot 
vrouw, H E E R  van de hemelse machten is zijn naam. De Heilige 
van Israël zal je bevrijder zijn, men noemt hem God van de hele aar-
de. 
11 Ongelukkige, zo opgejaagd en ongetroost. Met fijne leem zal ik je 
stenen inleggen, op saffier zal ik je grondvesten. 12 Ik maak je torens 
van robijn, je poorten van beril, je muren van kostbare edelstenen. 

Romeinen 8:28-30,33. 28 En wij weten dat voor wie God liefhebben, 
voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan 
het goede.  
29 Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevo-
ren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de 
eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. 30 Wie hij 
hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen; en wie hij heeft geroe-
pen, heeft hij ook vrijgesproken; en wie hij heeft vrijgesproken, heeft 
hij nu al laten delen in zijn luister.  
33 Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. 

Romeinen 11:4-6,25-26. 4 Maar hoe luidt het antwoord van God aan 
hem? ‘Ik heb zevenduizend mensen voor mijzelf in leven gelaten; die 
hebben niet voor Baäl geknield.’ 5 Zo is ook nu een klein deel over 
dat God uit genade uitgekozen heeft. 6 Maar wanneer ze uit genade 
zijn uitgekozen, dan is dat niet omdat ze de wet naleven, want in dat 
geval zou de genade geen genade meer zijn. 
25 Er is, broeders en zusters, een goddelijk geheim dat ik u niet wil 
onthouden, omdat ik wil voorkomen dat u op uw eigen inzicht af-
gaat. Slechts een deel van Israël werd onbuigzaam, en dat alleen tot 
het moment dat alle heidenen zijn toegetreden. 26 Dan zal heel Isra-
el worden gered, zoals ook geschreven staat: ‘De redder zal uit Sion 
komen, en wentelt dan de schuld af van Jakobs nageslacht. 

Genesis 17:7. 7 Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, 
met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw 
God zijn en die van je nakomelingen. 

Exodus 6:2-7. 2 God zei tegen Mozes: ‘Ik ben de HEER . 3 Ik ben aan 
Abraham, Isaak en Jakob verschenen als God, de Ontzagwekkende, 
maar mijn naam HEER  heb ik niet aan hen bekendgemaakt. 4 Ik 
heb met hen mijn verbond gesloten en Kanaän aan hen beloofd, het 
land waarin zij als vreemdeling hebben gewoond. 5 Ik heb het ge-
jammer van de Israëlieten over de slavenarbeid die hun door de 
Egyptenaren is opgelegd gehoord, en dat heeft mij aan die belofte 
herinnerd. 6 Daarom moet je dit tegen hen zeggen: “Ik ben de 
HEER . Ik zal de last die de Egyptenaren jullie opleggen van je afne-
men, ik zal jullie uit je slavenbestaan bevrijden. Met opgeheven arm 
zal ik jullie verlossen en de Egyptenaren zwaar straffen. 7 Ik zal jullie 
aannemen als mijn volk, en ik zal jullie God zijn. En jullie zullen 
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inzien dat ik, de HEER , jullie God ben, die jullie bevrijdt van de last 
die je door de Egyptenaren is opgelegd. 

Leviticus 26:12. 12 Ik zal in je midden verkeren; ik zal jullie God zijn 
en jullie mijn volk. 

2 Korintiërs 6:16. 16 Wat heeft de tempel van God met afgoden te 
maken? Wijzelf zijn de tempel van de levende God, zoals God heeft 
gezegd: ‘Ik zal bij hen wonen en in hun midden verkeren, ik zal hun 
God zijn en zij mijn volk. 

Openbaring 22:1-2. 1 Hij liet me een rivier zien met water dat leven 
geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van 
God en van het lam. 2 In het midden van het plein van de stad en 
aan weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf 
vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de 
boom brachten de volken genezing. 

Jesaja 11:6-9. 6 Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, een 
panter vlijt zich bij een bokje neer; kalf en leeuw zullen samen wei-
den en een kleine jongen zal ze hoeden.  
7 Een koe en een beer grazen samen, hun jongen liggen bijeen; een 
leeuw en een rund eten beide stro.  
8 Bij het hol van een adder speelt een zuigeling, een kind graait met 
zijn hand naar het nest van een slang. 9 Niemand doet kwaad, nie-
mand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Want kennis van de 
H E E R  vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee be-
dekt. 

2 Petrus 3:13. 13 Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit 
naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid 
woont. 

Openbaring 11:15-18. 15 Toen blies de zevende engel op zijn bazuin. 
In de hemel klonken luide stemmen, die zeiden: ‘Nu begint de heer-
schappij van onze Heer over de wereld, en die van zijn messias. Hij 
zal heersen tot in eeuwigheid.’ 16 De vierentwintig oudsten op hun 
tronen bij God wierpen zich neer en aanbaden God 17 met de 

woorden: ‘Wij danken u, Heer, onze God, Almachtige, die is en die 
was, want in uw grote macht neemt u nu het koningschap op u. 
18 De volken raasden in woede, maar nu laat u uw woede razen. De 
tijd is gekomen om een oordeel te vellen over de doden; en om uw 
dienaren, de profeten, te belonen, evenals de heiligen en degenen die, 
jong en oud, ontzag hebben voor uw naam; en ook om hen die de 
aarde vernietigen nu zelf te vernietigen.’ 

1 Kronieken 17:12b,14. 12b en Ik zal zijn troon voor eeuwig bevesti-
gen.  
14 maar Ik zal hem in Mijn huis en in Mijn koningschap voor eeu-
wig stand doen houden, en zijn troon zal voor eeuwig zeker zijn. 

Jesaja 9:6. 6 Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde 
komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan vast, in 
recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij 
zich beijveren, de H E E R  van de hemelse machten. 

2 Petrus 1:11. 11 en zal u onbelemmerd toegang worden verleend tot 
het eeuwige koninkrijk van onze Heer en redder Jezus Christus. 

Openbaring 11:15;  21:22, 23; 22:1,3. 15 Toen blies de zevende 
engel op zijn bazuin. In de hemel klonken luide stemmen, die zei-
den: ‘Nu begint de heerschappij van onze Heer over de wereld, en 
die van zijn messias. Hij zal heersen tot in eeuwigheid.’ 
22 Maar een tempel zag ik niet in de stad, want God, de Heer, de 
Almachtige, is haar tempel, met het lam. 23 De stad heeft het licht 
van de zon en de maan niet nodig: over haar schijnt Gods luister, en 
het lam is haar licht.  
1 Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was 
helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam.  
3 Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van 
God en van het lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen 
hem vereren 

  

Illustratie 
Lucas 21:8-19; 34-36. 8 Jezus zei: ‘Let op, laat je niet misleiden. Want 

er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik ben 
het,” of: “De tijd is gekomen.” Volg hen niet! 9 Als jullie berichten 
horen over oorlog en opstand, raak dan niet in paniek. Die dingen 
moeten eerst gebeuren, maar dat is nog niet meteen het einde.’ 
10 Hij vervolgde: ‘Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trek-
ken en het ene koninkrijk zal de strijd aanbinden met het andere, 
11 er zullen zware aardbevingen komen en hongersnoden en epide-
mieën alom, en er zullen aan de hemel grote en verschrikkelijke te-
kenen verschijnen. 12 Maar eerst zullen jullie worden mishandeld en 
vervolgd en uitgeleverd aan de synagogen, jullie zullen worden opge-
sloten in de gevangenis en worden voorgeleid aan koningen en gou-
verneurs omwille van mijn naam. 13 Dan zullen jullie moeten getui-
gen. 14 Bedenk wel dat jullie je verdediging niet moeten voorberei-
den. 15 Want ik zal jullie woorden van wijsheid schenken die door 
geen van je tegenstanders kunnen worden weerstaan of weersproken. 
16 Zelfs je ouders en broers, verwanten en vrienden zullen je uitleve-
ren, sommigen van jullie zullen worden terechtgesteld, 17 en jullie 
zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam. 
18 Maar geen haar van je hoofd zal verloren gaan. 19 Red je leven 
door standvastigheid!  
34 Pas op dat jullie hart niet afgestompt raakt door de roes en de 
dronkenschap en de zorgen van het dagelijks leven, zodat die dag 
jullie overvalt, 35 onvoorspelbaar als een val die dichtklapt. Want 
plotseling zal hij komen over allen die waar ook op aarde wonen. 
36 Wees waakzaam en bid onophoudelijk om te ontkomen aan de 
dingen die gebeuren gaan en om voor de Mensenzoon te kunnen 
verschijnen.’ 

1 Tessalonicenzen 3:12-13. 12 En ú moge de Heere doen toenemen 
en overvloedig maken in de liefde tot elkaar en tot allen, zoals ook 
wij dat zijn tot u, 13 opdat Hij uw harten zou versterken om onbe-
rispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van onze God en Va-
der, bij de komst van onze Heere Jezus Christus met al Zijn heiligen. 

2 Petrus 3:11-12. 11 Als dit allemaal op die manier te gronde gaat, 
hoe heilig en vroom moet u dan niet leven, 12 u die uitziet naar de 
dag van God en het aanbreken daarvan bespoedigt! Die dag gaan de 
hemelsferen in vlammen op, en de elementen vatten vlam en smelten 
weg. 

Lucas 12:42-48. 42 De Heer antwoordde: ‘Wie is die betrouwbare en 
verstandige rentmeester die de heer zal aanstellen over zijn knechten 
om hun op tijd het eten te geven dat hun toekomt? 43 Gelukkig de 
dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn heer komt. 44 Ik verzeker 
jullie: hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit. 45 Maar als die 
dienaar bij zichzelf zegt: Mijn heer komt maar niet, en als hij de 
knechten en dienstmeisjes gaat slaan, zich volvreet en zich bedrinkt, 
46 dan komt de heer van die dienaar op een dag waarop hij het niet 
verwacht en op een tijdstip dat hij niet kent, en dan zal hij hem straf-
fen met zijn zwaard en hem het lot van de trouwelozen doen onder-
gaan. 47 De dienaar die weet wat zijn heer wil, maar geen voorberei-
dingen treft en niet overeenkomstig zijn wil handelt, zal veel slagen 
te verduren krijgen. 48 Maar wie niet weet wat zijn heer wil en zo 
handelt dat hij slaag verdient, zal weinig slagen te verduren krijgen. 
Van iedereen aan wie veel gegeven is, zal veel worden geëist, en hoe 
meer aan iemand is toevertrouwd, des te meer zal van hem worden 
gevraagd. 

 


