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1/2
Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die ‘t niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien.
Genade die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook - als ik mij tot Hem keer dat God mij nooit verlaat.

2/2
Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.
Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid )
dat ik genade vond.
) 2x
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God oordeelt rechtvaardig
2 Thessalonika 1

2 Thessalonika
2 : 1, 2
Wij vragen u, …, dat u niet zo snel in uw denken
geschokt of verschrikt wordt, noch door geest,
noch door woord, noch door brief als van ons,
alsof de dag van de Heer al aangebroken zou zijn.

Heer
Jezus

opname

verschijning

satan
Heilige
Geest
gemeente

de dag van de Heer

dag van de mens

3½
oordeel

Op

1-3

4-19

1000
zegen

19-22
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God oordeelt rechtvaardig
2 Thessalonika 1

1:5
een bewijs van het rechtvaardig oordeel van God,
dat u het koninkrijk van God waard geacht wordt,
waarvoor u ook lijdt.

Heer
Jezus

opname

verschijning

Heilige
Geest
gemeente

de dag van de Heer
3½

1000

koninkrijk van God
de Koning afwezig

Op

1-3

4-19

aanwezig

19-22
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God oordeelt rechtvaardig
2 Thessalonika 1

rechtvaardigheid bij God
1:6
aan hen die u verdrukken, verdrukking te
vergelden
1:7
en aan u die verdrukt wordt, rust met ons bij de
openbaring van de Heer Jezus van de hemel
met de engelen van zijn kracht, in vlammend
vuur
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God oordeelt rechtvaardig
2 Thessalonika 1

rechtvaardigheid bij God
1 : 10
Hij komt om op die dag verheerlijkt te worden
in zijn heiligen,
en bewonderd te worden in allen die geloofd
hebben
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God oordeelt rechtvaardig
2 Thessalonika 1
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Wie is die tegenhouder?
2 Thessalonika 2

2 Thessalonika 2
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Wie is die tegenhouder?
2 Thessalonika 2

2 : 1, 2
Wij vragen u, broeders, in verband met
de komst van onze Heer Jezus Christus
en onze bijeenvergadering tot Hem
dat nu niet zo snel in uw denken geschokt
of verschrik wordt
- noch door geest
- noch door woord
- noch door brief als van ons
alsof de dag van de Heer al aangebroken
zou zijn.
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Wie is die tegenhouder?
2 Thessalonika 2

Dat kan niet !

Want eerst komt :
- de afval
- de mens van de zonde

Wie is die tegenhouder?
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2 Thessalonika 2

volgorde in profetische gebeurtenissen

de afval
de mens van
de zonde

de dag van
de Heer

Wie is die tegenhouder?
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2 Thessalonika 2

1 Johannes

de afval

2 : 22
… loochent dat Jezus de Christus is.

joods

2 : 23
… loochent de Vader en de Zoon.

christelijk

4:2
… belijdt niet Jezus Christus als in
het vlees gekomen
afval = een belijdenis loslaten

christelijk
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Wie is die tegenhouder?
2 Thessalonika 2

de mens van de zonde
2 : 3, 4, 8, 9
- de mens van de zonde
- de zoon van het verderf
- verzet en verheft zich tegen al wat God heet of
een voorwerp van verering is
niemand aanbidden
- gaat in de tempel van God zitten de tempel is er
- vertoont zichzelf dat hij God is

hem aanbidden

- de wetteloze
- zijn komst is naar de werking vansatan
de satan
zendt hem
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Wie is die tegenhouder?
2 Thessalonika 2

Wie is de mens van de zonde ?

Joh. 5 : 43
Ik ben gekomen in de naam van mijn Vader en
u neemt Mij niet aan;
als een ander komt in zijn eigen naam, die zult
u aannemen.
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Wie is die tegenhouder?
2 Thessalonika 2

Wie is de mens van de zonde ?

Paulus

Johannes

de mens van de zonde

de leugenaar

de zoon van het verderf

de verleider

de wetteloze

de valse profeet
het beest uit de aarde

Dan. 11 : 36

de antichrist

De koning zal doen wat hem goeddunkt; hij zal zich
verhovaardigen en zich verheffen tegen elke god;
zelfs tegen de God der goden …

Wie is die tegenhouder?
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2 Thessalonika 2

DE afval

openbaring van de antichrist

Paulus

Johannes

de mens van de zonde

de leugenaar

de zoon van het verderf

de verleider

de wetteloze

de valse profeet
het beest uit de aarde

Dan. 11 : 36

de antichrist

De koning zal doen wat hem goeddunkt; hij zal zich
verhovaardigen en zich verheffen tegen elke god;
zelfs tegen de God der goden …

Wie is die tegenhouder?
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2 Thessalonika 2

volgorde in profetische gebeurtenissen
2:5
Herinnert u zich niet dat ik u dit gezegd heb, toen
ik nog bij u was?
de antichrist
de afval
de mens van
de zonde

de dag van
de Heer
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2 Thessalonika 2

volgorde in profetische gebeurtenissen
2:6

En u weet wat hem tegenhoudt,
opdat hij geopenbaard wordt op zijn tijd.

de antichrist
de afval
iets

de mens van
de zonde

de dag van
de Heer
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2 Thessalonika 2

volgorde in profetische gebeurtenissen
2:6

En u weet wat hem tegenhoudt

2:7

Alleen hij die nu tegenhoudt, blijft totdat
hij weg is.
de antichrist
de afval

iemand
iets

de mens van
de zonde

de dag van
de Heer
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2 Thessalonika 2

volgorde in profetische gebeurtenissen
1 Joh. 4 : 4
U bent uit God, kinderen, en hebt hen overwonnen,
omdat Hij die in u is, groter is dan hij die in de
wereld is.
de antichrist
Heilige
Geest
iemand
iets

de afval
de mens van
de zonde

de dag van
de Heer
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2 Thessalonika 2

volgorde in profetische gebeurtenissen
2:6

En u weet wat hem tegenhoudt

2:7

Alleen hij die nu tegenhoudt, blijft totdat
hij weg is.
de antichrist

Heilige
Geest
iemand
gemeente
iets

de afval
de mens van
de zonde

de dag van
de Heer
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2 Thessalonika 2

volgorde in profetische gebeurtenissen
2:6

En u weet wat hem tegenhoudt

2:7

Alleen hij die nu tegenhoudt, blijft totdat
hij weg is.
de antichrist

Heilige
Geest
gemeente

de afval
de mens van
de zonde

de dag van
de Heer

Heer
Jezus

opname

verschijning

satan
Heilige
Geest
gemeente

de dag van de Heer

dag van de mens

3½

1000

antichrist
oordeel

Op

1-3

4-19

zegen

19-22

Heer
Jezus

opname

verschijning

satan
Heilige
Geest
gemeente
dag van de mens

de dag van de Heer
3½

1000

antichrist
2 : 9 wiens komst is naar de werking van de satan met
allerlei kracht en tekenen en wonderen van
leugen, met allerlei bedrog van ongerechtigheid

Heer
Jezus

opname

verschijning

satan
Heilige
Geest
gemeente
dag van de mens

de dag van de Heer
3½

1000

antichrist
2 : 10 voor hen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot
de waarheid niet hebben aangenomen. Daarom
zendt God hen een werking van de dwaling
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Wie is die tegenhouder?
2 Thessalonika 2

de antichrist
de valse koning van Israël

joods

de afval
loochent dat Jezus de Christus is

joods

loochent
de Vader en de Zoon
de
valse profeet

christelijk

belijdt niet Jezus Christus als in
christelijk
het vlees gekomen
2 : 8 De Heer Jezus zal hem verteren door de adem
van zijn mond en te niet doen door de
verschijning van zijn komst.

Heer
Jezus

opname

verschijning

satan
Heilige
Geest
gemeente
dag van de mens

de dag van de Heer
3½

1000

antichrist
2 : 13 Maar wij behoren God altijd te danken voor u,
door de Heer geliefde broeders, dat God u als
eerstelingen heeft uitverkoren
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Wie is die tegenhouder?
2 Thessalonika 2

2 : 16, 17
Moge onze Heer Jezus Christus Zelf,
en God onze Vader
die ons heeft liefgehad en ons eeuwige
vertroosting en goede hoop door genade heeft
gegeven,
uw harten vertroosten en versterken in alle goed
werk en woord.
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Welk een vriend is onze Jezus,
Die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem
altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
dikwijls drukt ons zonde neer,
juist omdat wij ‘t al niet brengen
in ‘t gebed tot onze Heer.

2/2

Leidt de weg soms door verzoeking,
dat ons hart in ‘t strijduur beeft,
gaan wij dan met al ons strijden,
tot Hem, Die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen
Dan Hij, Die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons genezing;
Hij alleen is ‘t Die ons schraagt.

1/3
Ik wandel in het licht met Jezus,
het donker dal ligt achter mij,
en ‘k weet mij in zijn trouw geborgen,
welk een liefdevolle vriend is Hij.
refrein:
Ik wandel in het licht met Jezus,
en ‘k luister naar zijn dierb’re stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem.

2/3
Ik wandel in licht met Jezus,
geen duist ‘re wolk bedekt de zon,
en ‘k kan niet anders ‘k moet Hem prijzen,
die de zonde in mij overwon.
refrein:
Ik wandel in het licht met Jezus,
en ‘k luister naar zijn dierb’re stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem.

3/3
Ik wandel in licht met Jezus,
O, mocht ik zelf een lichtje zijn,
dat straalt te midden van de wereld,
die gebukt gaat onder zorg en pijn.
refrein:
Ik wandel in het licht met Jezus,
en ‘k luister naar zijn dierb’re stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem.
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