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3:1-4:5 Profetisch inzicht over
de laatste dagen
• Eindtijd leer (Eschatologie) is complex
• Eindtijd is een belangrijk onderwerp
• Openbaring over de eindtijd is altijd
gegeven om onze huidige manier van
leven te beïnvloeden
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Hoopvolle teksten
“Alle einden der aarde zullen eraan denken en zich
tot de HEERE bekeren: alle geslachten van de
heidenvolken zullen zich voor Uw aangezicht
neerbuigen. Want het koningschap is van de HEERE,
Hij heerst over de heidenvolken.” Psalm 22:28-29
“Want de aarde zal vol worden met de kennis van de
heerlijkheid van de HEERE, zoals het water de
bodem van de zee bedekt.” Habakuk 2:14
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Waarschuwende teksten
Petrus: “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 Pet. 3:10
Paulus: “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…” 2 Thes. 2:3
5

5

Waarschuwende teksten
Jezus: “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” Matt. 24:11-12
Johannes: “En wanneer die duizend jaar tot een einde
gekomen zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden
losgelaten. En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die
zich in de vier hoeken van de aarde bevinden…” Op. 20:7-8
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Twee perspectieven
Model A: Waarschuwingsteksten wijzen naar het
verleden en hoopvolle teksten naar de toekomst

Model B: Waarschuwingsteksten en hoopvolle
teksten wijzen naar de toekomst
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Twee perspectieven
“Een andere gelijkenis sprak Hij
tot hen: Het Koninkrijk der
hemelen is gelijk aan zuurdeeg,
dat een vrouw nam en in drie
maten meel verborg, totdat het
helemaal doorzuurd was”
Mattheüs 13:33
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A: Profetische beschrijvingen
van de laatste dagen
2 Tim 3:1-9
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A: Profetische beschrijvingen
van de laatste dagen
Wat zijn de ‘laatste dagen’?
“Nadat God voorheen vele malen en op
vele wijzen tot de vaderen gesproken
had door de profeten, heeft Hij in deze
laatste dagen tot ons gesproken door de
Zoon…” Hebreeën 1:1

2 Tim 3:1-9
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B: Vier aanbevelingen om
in de laatste dagen
effectief te zijn en in
overwinning te leven

2 Tim 3:10 - 4:5
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B: Vier aanbevelingen…
(1) Blijf bereid om vervolgd te worden
2 Tim 3:10-13 “Maar ú hebt mij nagevolgd in mijn
onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld,
liefde, volharding, in mijn vervolgingen en lijden zoals die
mij overkomen zijn in Antiochië, in Ikonium en in Lystre.
Wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan, en uit die alle
heeft de Heere mij verlost. En ook allen die godvruchtig
willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden.
Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot
erger gaan: zij misleiden en worden misleid.”
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B: Vier aanbevelingen…
(2) Blijf ‘de Schrift’ liefhebben en naleven
2 Tim 3:14-17 “Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en
waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het
geleerd hebt, en u van jongs af de heilige Schriften kent, die
u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in
Christus Jezus is. Heel de Schrift is door God ingegeven en
is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te
verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat
de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed
werk volkomen toegerust.”
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B: Vier aanbevelingen…
(3) Blijf ‘de gezonde leer’ promoten
2 Tim 4:1-4 “Ik bezweer u, ten overstaan van God en de
Heere Jezus Christus, Die levenden en doden zal oordelen
bij Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk: predik het
Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg,
bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht. Want
er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen
verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt,
en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig
hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid
afkeren en zich keren tot verzinsels.”
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B: Vier aanbevelingen…
(4) Blijf voor Jezus schijnen
2 Tim 4:5 “Maar u, wees nuchter in alles.
Lijd verdrukkingen. Doe het werk van
een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten
volle.”
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Conclusie
2Tim 3:1 “En weet dit dat in de laatste
dagen zware tijden zullen aanbreken…
1.

Blijf bereid om vervolgd te worden

2.

Blijf ‘de Schrift’ liefhebben en naleven

3.

Blijf ‘de gezonde leer’ promoten

4.

Blijf voor Jezus schijnen
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