
Eindtijd…
JEZUS ONZE HEER KOMT!



Efeze 1:10

 … om, tot het beheer van de volheid der tijden, 

al wat in de hemel en op de aarde is onder één 

hoofd, dat is Christus, samen te vatten..



Efeze 1:20-23

 … de werking van Zijn macht die Hij heeft 
bewerkt in Christus door Hem uit de dood op te 
wekken en Hem te zetten aan Zijn rechterhand 
in de hemelse gewesten, boven elke overheid 
en macht en kracht die genoemd wordt, niet 
alleen in deze maar ook in de toekomstige 
eeuw. En Hij heeft alles onder Zijn voeten 
geplaatst en Hem als hoofd boven al wat is 
gegeven aan de Gemeente die Zijn lichaam is, 
de volheid van Hem die alles in allen volmaakt



Efeze 4: 10-13

 Hij die is neergedaald, Hij is het ook die is 

opgestegen, ver boven alles wat er maar is, om 

alles tot volheid te brengen … totdat wij allen de 

eenheid van het geloof en van de volle kennis 

van de zoon van God bereikt hebben, de 

mannelijke rijpheid, de maat van de groei die 

de volheid van Christus inhoudt.



Romeinen 8

 18 Want ik ben er zeker van dat het lijden van 

de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de 

heerlijkheid die over ONS geopenbaard zal 

worden. 19 Want met reikhalzend verlangen 

wacht de schepping op het openbaar worden 

van de volwassen kinderen van God … de 

schepping bevrijd zal worden van de 

dienstbaarheid aan de vergankelijkheid tot de 

vrijheid van de heerlijkheid van Gods kinderen!



Wij zullen daartoe met Hem 

heersen

 2 Tim. 2:12; Openb. 3:21; 20:4 etc

 1 Kor 6:2 Weten jullie niet dat de heiligen de 

wereld zullen oordelen? 

Vers 3 Weten jullie niet dat wij over de engelen 

oordelen zullen? 



2 Thessalonicenzen 1

 Wanneer Hij komt om op de dag verheerlijkt te 

worden in allen die tot geloof gekomen zijn



Colossenzen 3

 4 Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, 

zullen ook jullie met Hem verschijnen in 

heerlijkheid



1 Joh, 3:-1-3

 Zie wat een liefde de Vader aan ons gegeven 

heeft dat wij kinderen van God genoemd 

worden, en dat zijn we! Daarom kent de wereld 

ons niet omdat zij Hem niet kent. Geliefden, nu 

zijn wij kinderen van God en het is nog niet 

geopenbaard wat wij zijn zullen, we weten dat 

als Hij geopenbaard zal zijn, wij Hem gelijk zullen 

zijn want wij zullen Hem zien zoals Hij is! En 

iedereen die deze hoop op Hem heeft reinigt 

zich zoals Hij rein is


