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Hoopvol verwachten
• Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor

alle mensen, 12 om ons op te voeden, zodat wij, de
goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende,
bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld
leven, 13 verwachtende de zalige hoop en de
verschijning der heerlijkheid van onze grote God en
Heiland, Christus Jezus, 14 die Zich voor ons heeft
gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid,
en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in
goede werken. 15 Spreek hiervan, vermaan en
weerleg met alle nadruk: niemand mag u verachten.
(Titus 2:11-15)



Met geen pen te beschrijven…

Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog
heeft gezien en geen oor heeft gehoord en
wat in geen mensenhart is opgekomen, al
wat God heeft bereid voor degenen, die
Hem liefhebben. ( 1 Kor 2:9)



Ruimte voor iedereen

Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in
God, gelooft ook in Mij. In het huis mijns
Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik
het u gezegd hebben – want Ik ga heen
om u plaats te bereiden; en wanneer Ik
heengegaan ben en u plaats bereid
heb, kom Ik weder en zal u tot Mij
nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar
Ik ben. (Joh 14:1-3)



Alles wordt nieuw!

En Hij, die op de troon gezeten is, zeide:
Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij
zeide: Schrijf, want deze woorden zijn
getrouw en waarachtig. (Op 21:5)



Nu nog niet maar straks…

• Het vroegere, zie, het is gekomen, en
nieuwe dingen kondig Ik u aan; voordat
zij uitspruiten, doe Ik ze u horen. (Jes
42:9)



In geloof wachten op nieuwe
dingen

• Het geloof nu is de zekerheid der dingen,
die men hoopt, en het bewijs der dingen,
die men niet ziet. (Heb 11:1)



Wat geloven…

• En ik zag een andere engel vliegen in het
midden des hemels en hij had een eeuwig
evangelie, om dat te verkondigen aan
hen, die op de aarde gezeten zijn en aan
alle volk en stam en taal en natie (Op
14:6)



Geloven in De Komende
Verwachting

• 16 Want ik schaam mij het evangelie niet;
want het is een kracht Gods tot behoud
voor een ieder die gelooft, eerst voor de
Jood, maar ook voor de Griek. 17 Want
gerechtigheid Gods wordt daarin
geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk
geschreven staat: De rechtvaardige zal
uit geloof leven. (Rom 1:16-17)



Je wordt niet teleurgesteld

• 11 Immers het schriftwoord zegt: Al wie
op Hem zijn geloof bouwt, zal niet
beschaamd uitkomen. 12 Want er is
geen onderscheid tussen Jood en Griek.
Immers, één en dezelfde is Heer over
allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen;
13 want: al wie de naam des Heren
aanroept [geloofd, aanvaard, naar
leeft], zal behouden worden.



God heeft het beste in petto

• Want Ik weet, welke gedachten Ik over u
koester, luidt het woord des HEREN,
gedachten van vrede en niet van onheil,
om u een hoopvolle toekomst te geven.
(Jer 29:11)



Zijn beloften houden stand

• Hij die u roept is trouw en doet zijn
belofte gestand. (1 Tess 5:24 nbv)



De belofte: Herstel van liefde

En wij hebben de liefde onderkend en
geloofd, die God jegens ons heeft. God is
liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God
en God blijft in hem.( 1 Joh 4:16)

Hoe bewijst God zijn liefde:
God echter bewijst zijn liefde jegens ons,

doordat Christus, toen wij nog zondaren
waren, voor ons gestorven is. (Rom 5:8)



Wat gebeurd er als alles hersteld
is?

• De liefde zal nooit vergaan. (…)
10 Wanneer het volmaakte komt zal wat
beperkt is verdwijnen. (...) 12 Nu kijken we
nog in een wazige spiegel, maar straks
staan we oog in oog. Nu is mijn kennen
nog beperkt, maar straks zal ik volledig
kennen, zoals ik zelf gekend ben. 13 Ons
resten geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de grootste daarvan is de liefde.
(1 kor 13:10-13)



Een einde aan de strijd

15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en
de vrouw, en tussen uw zaad en haar
zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij
zult het de hiel vermorzelen. Gen 3:15



Jezus overwon het kruis
• 6 Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem,

7 geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem, bevestigd
wordend in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in
dankzegging.

• 12 daar gij met Hem begraven zijt in de doop. In Hem zijt gij ook
mede opgewekt door het geloof aan de werking Gods, die Hem uit
de doden heeft opgewekt. 13 Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart
door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend
gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen
kwijtschold, 14 door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn
inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft
Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen: 15 Hij heeft de
overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld
en zo over hen gezegevierd. (Kol 2:6-7, 12-15)



Beken je fout(en), dat is het begin

5 Want ik ken mijn overtredingen, mijn zonde
staat bestendig vóór mij. 6 Tegen U, U alleen,
heb ik gezondigd, en gedaan wat kwaad is in
uw ogen, (…) opdat Gij rechtvaardig blijkt in uw
uitspraak, zuiver in uw gericht.  (…)12 Schep mij
een rein hart, o God, en vernieuw in mijn
binnenste een vaste geest; 13 verwerp mij niet
van uw aangezicht, en neem uw heilige Geest
niet van mij; (psalm 51:5-6.12-13)



Wandel je nieuwe wandel
• 6 Zoekt de HERE, terwijl Hij Zich laat vinden;

roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. 7 De
goddeloze verlate zijn weg en de
ongerechtige man zijn gedachten en hij
bekere zich tot de HERE, dan zal Hij Zich
over hem ontfermen – en tot onze God, want
Hij vergeeft veelvuldig. 8 Want mijn gedachten
zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet
mijn wegen, luidt het woord des HEREN. 9 Want
zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo
zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn
gedachten dan uw gedachten. (Jes 55:6-8)



En satan, Satan krijgt zijn
verdiende straf

• En ik zag een engel nederdalen uit de hemel
met de sleutel des afgronds en een grote keten
in zijn hand; 2 en hij greep de draak, de oude
slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond
hem duizend jaren, 3 en hij wierp hem in de
afgrond en sloot en verzegelde die boven hem,
opdat hij de volkeren niet meer zou
verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd
waren; daarna moet hij voor een korte tijd
worden losgelaten. (…)10 en de duivel, die hen
verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en
zwavel (Op 19:1-3,10)



Gezondheid hersteld.

• Zonde kwam in de wereld.., het ideaal
beeld werd verstoord. Dit zal compleet
worden hersteld. Geen dood, geen pijn
liggen in het verschiet.



Relaties hersteld

• Het huwelijk zoals ingesteld door God,
behoort een voorafschaduwing te zijn voor
de liefde tussen God en de mens. En de
mensen onderling.

• Of beter gezegd christus en Zijn gemeente



Waarom is de verandering
noodzakelijk

• Zodat wij echt kunnen verlangen naar het
herstel

• En omdat God verlangt om bij de heiligen
(degene die kiezen voor Jezus te zijn)
voor eeuwig en altoos.



Zijn komst is niet geheim
• Hoort dit woord, dat de HERE over u spreekt,

(…) 6 Wordt de bazuin in een stad geblazen,
zonder dat de inwoners opschrikken? Geschiedt
er een ramp in een stad, zonder dat de HERE
die bewerkt? 7 Voorzeker, de Here HERE doet
geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn
knechten, de profeten. 8 De leeuw heeft
gebruld, – wie zou niet vrezen? De Here
HERE heeft gesproken, – wie zou niet
profeteren? (Amos 3:1-8)



Profetie: Geen eigen verzinsels
• 19 En wij achten het profetische woord (daarom)

des te vaster, en gij doet wèl, er acht op te
geven als op een lamp, die schijnt in een
duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de
morgenster opgaat in uw harten. 20 Dit moet gij
vooral weten, dat geen profetie der Schrift
een eigenmachtige uitlegging toelaat;
21 want nooit is profetie voortgekomen uit de
wil van een mens, maar, door de heilige
Geest gedreven, hebben mensen van
Godswege gesproken (2 Petrus 1:19-21)



Ieder Bijbelwoord, dus ook het
profetisch woord is belangrijk

• Elk van God ingegeven schriftwoord is
ook nuttig om te onderrichten, te
weerleggen, te verbeteren en op te
voeden in de gerechtigheid, (2 Tim 3:16)



Noodzaak van profetie:
De tijd is nabij

• Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen
de woorden der profetie, en bewaren,
hetgeen daarin geschreven staat, want
de tijd is nabij. (Openbaring 1:3)



Zorg dat niemand je voor de gek
houdt!

• Toen Hij op de Olijfberg gezeten was,
kwamen zijn discipelen alleen tot Hem en
zeiden: Zeg ons wanneer zal dat
geschieden, en wat is het teken van uw
komst en van de voleinding der
wereld? 4 En Jezus antwoordde en zeide
tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide!
(Mat 24:1-4)



Tekenen der tijden enkele
aandachtspunten

• Ziet toe, dat niemand u verleide! 5 Want velen zullen komen onder
mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen
verleiden. 6 Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van
oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden,
maar het einde is het nog niet. 7 Want volk zal opstaan tegen volk,
en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar,
hongersnoden en aardbevingen zijn. 8 Doch dat alles is het begin
der weeën. 9 Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij
zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns
naams wil. 10 En dan zullen velen ten val komen en zij zullen
elkander overleveren en elkander haten. 11 En vele valse
profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden. 12 En
omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten
verkillen. (Matt 24:4-12)



Geen paniek!!!
Blijf hoopvol verwachten!

• Maar wie volhardt tot het einde, die zal
behouden worden. 14 En dit evangelie van
het Koninkrijk zal in de gehele wereld
gepredikt worden tot een getuigenis voor
alle volken, en dan zal het einde gekomen
zijn. (Mat 24:13b-14)



Slime mensen blijven bij de les!

• Leert dan van de vijgeboom deze les:
Wanneer zijn hout reeds week wordt en de
bladeren doet uitspruiten, weet gij
daaraan, dat de zomer nabij is. 33 Zo
moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet,
weten, dat het nabij is, voor de deur (Mat
24:32-33)



Wanneer zal die dag
aanbreken?

• Doch van die dag en van die ure weet
niemand, ook de engelen der hemelen niet,
ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.
37 Want zoals het was in de dagen van Noach,
zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.
38 Want zoals zij in [die] dagen vóór de
zondvloed waren, etende en drinkende,
huwende en ten huwelijk gevende, tot op de
dag, waarop Noach in de ark ging, 39 en zij
niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen
allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon
des mensen zijn. (Matteus 24:36-39)



Laat je niet verrassen
• 1 Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig,

dat u geschreven wordt: 2 immers, gij weet zelf

• Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; 6 laten wij dan ook niet
slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. 7 Want die
slapen, slapen des nachts en die zich bedrinken, zijn des nachts
dronken, 8 maar laten wij, die de dag toebehoren, nuchter zijn,
toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de helm
van de hoop der zaligheid; 9 want God heeft ons niet gesteld tot
toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus
Christus, 10 die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken,
hetzij wij slapen, tezamen met Hem zouden leven. 11 Vermaant
daarom elkander en bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet. (1
Tess 5: 1,5-11)



Wijs advies voor degene die
hoopvol verwachten

• 16 Verblijdt u te allen tijde, 17 bidt
zonder ophouden, 18 dankt onder alles,
want dat is de wil Gods in Christus Jezus
ten opzichte van u.

• 19 Dooft de Geest niet uit, 20 veracht
de profetieën niet, 21 maar toetst alles
en behoudt het goede.

• (1 tess 5:16-21)



Waarom Profetie

• Geen onzekerheid over de toekomst
(tussen nu en de wederkomst)

• God wil ons zekerheid geven over onze
bestemming als wij voor Hem kiezen



Schaam je niet voor zijn komst
• Hij zeide tot allen: Indien iemand achter Mij wil komen,

die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op
en volge Mij. 24 Want ieder, die zijn leven zal willen
behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn
leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het behouden.
25 Want wat baat het een mens, als hij de gehele
wereld wint, maar zichzelf verliest of zelf schade
lijdt? 26 Want ieder, die zich voor Mij en voor mijn
woorden zal schamen, voor hem zal de Zoon des
mensen Zich schamen, wanneer Hij komt in zijn
heerlijkheid en die van de Vader en de heilige
engelen. (Luc 6:23-26)



In wat voor omstandigheden komt
hij

• Maar in die dagen, na de verdrukking,
(…) de machten der hemelen zullen
wankelen. En dan zullen zij de Zoon des
mensen zien komen op de wolken, met
grote macht en heerlijkheid. (Mar 13:24-
26)



De komst van de Here zal niet
onopgemerkt zijn.

Onze God komt en zal niet zwijgen, vuur
verteert vóór zijn aangezicht, rondom Hem
stormt het geweldig. (Ps 50:3)



Wie komt Christus halen

• En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid
bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen
verzamelen uit de vier windstreken, van het ene
uiterste der hemelen tot het andere. (matt 24:31)

Zij die in hun leven, leefden met de hoopvolle
verwachting in overeenstemming met Gods Wil
(zie Rom 12:2)



Hoe komt hij ons halen?
• En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij

opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk
onttrok Hem aan hun ogen. 10 En toen zij naar
de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie,
twee mannen in witte klederen stonden bij hen,
11 die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat
gij daar en ziet op naar de hemel? Deze
Jezus, die van u opgenomen is naar de
hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als
gij Hem ten hemel hebt zien varen. (Hand 1:9-
11)



Jezus wederkomst is ‘hoorbaar’

• want de Here zelf zal op een teken, bij
het roepen van een aartsengel en bij het
geklank ener bazuin Gods, nederdalen
van de hemel, en zij, die in Christus
gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; (1
tess 4:16)



… en voelbaar

• er kwam een luide stem uit de tempel, van
de troon, zeggende: Het is geschied.
18 En er kwamen bliksemstralen en
stemmen en donderslagen, en er
geschiedde een grote aardbeving, zo
groot als er geen geweest is, sedert een
mens op de aarde was: zó hevig was
deze aardbeving, zó groot (Openbaring
16:17,18)



... en zichtbaar

• Zie, Hij komt met de wolken en elk oog
zal Hem zien, (Op 1:7a)



Omstandigheden vóór de
wederkomst

Getracht zal worden om Gods wet te
veranderen.

Hij zal woorden spreken tegen de
Allerhoogste, en de heiligen des
Allerhoogsten te gronde richten; hij zal er
op uit zijn tijden en wet te veranderen
(Dan 7:25)



Kennis zal toenemen
• velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal

vermeerderen. (Dan 12:4b)

Profetie, zal toenemende mate van belang
aanmeten:

• Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal
uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en uw
dochters zullen profeteren; uw ouden zullen
dromen dromen; uw jongelingen zullen
gezichten zien. (Joël 2:28)



Profetie, zal toenemende mate van belang
aanmeten:

• Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal
uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en uw
dochters zullen profeteren; uw ouden zullen
dromen dromen; uw jongelingen zullen
gezichten zien. (Joël 2:28)

Omstandigheden voor de
wederkomst



Niet iedereen ‘wil’ de waarheid horen:
in latere tijden sommigen zullen afvallen van

het geloof, doordat zij dwaalgeesten en
leringen van boze geesten volgen, 2 door de
huichelarij van leugensprekers, die in hun
eigen geweten gebrandmerkt zijn, 3 het huwelijk
verbieden en het genot van spijzen, welke God
toch geschapen heeft om met dankzegging te
worden gebruikt door de gelovigen, die tot
erkentenis der waarheid gekomen zijn (1 tim
4;1-3)



Waarom is de wederkomst zo
‘merkbaar’

• Zijn komst moet zonder twijfel te
herkennen zijn voor de gelovigen én zij die
niet kiezen voor Christus.

• Hij wil ons laten weten dat bij de
wederkomst echt een einde is gekomen
aan alle onrecht en zonde



Gemeenschap van hoopvolle mensen

• Zevende-dags Adventisten
• 1. Hoopvolle verwachting in de naam:

Advent = Komst
2. Verlangen naar blijvend herstel in het

leven van de Christen om te leven naar
Gods Karakter, Wil en Gebod (vandaar
het belang om de Schepper te gedenken
overeenkomstig het vierde gebod)



Juist samenkomen!

• 23 Laten wij de belijdenis van hetgeen wij
hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij,
die beloofd heeft, is getrouw. 24 En laten wij
op elkander acht geven om elkaar aan te
vuren tot liefde en goede werken. 25 Wij
moeten onze eigen bijeenkomst niet
verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn,
maar elkander aansporen, en dat des te
meer, naarmate gij de dag ziet naderen. (Hebr
10:23-25)



Juist blijven verwachten
• 25 En er zullen tekenen zijn aan zon en maan

en sterren, en op de aarde radeloze angst onder
de volken vanwege het bulderen van zee en
branding, 26 terwijl de mensen bezwijmen van
vrees en angst voor de dingen, die over de
wereld komen. Want de machten der hemelen
zullen wankelen. 27 En dan zullen zij de Zoon
des mensen zien komen op een wolk, met grote
macht en heerlijkheid. 28 Wanneer deze
dingen beginnen te geschieden, richt u op en
heft uw hoofden omhoog, want uw
verlossing genaakt. (Lucas 20:25-28)



Adventisten willen de hoop
verkondingen

En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de
woorden der profetie van dit boek
bewaart! (Op 22:7)

En hij zeide tot mij: Verzegel de woorden
van de profetie van dit boek niet, want
de tijd is nabij. (Op 22:10)



Adventisten verkondigen de hoop

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 bazuin weerklinkt, zullen de doden
worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en
zullen ook wij veranderen. (...) 58 Kortom, geliefde
broeders en zusters, wees standvastig en
onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk
van de Heer, in het besef dat door de Heer uw
inspanningen nooit tevergeefs zijn. (1 Kor 15: 51-52,
58)



Welke hoop willen adventisten
delen

Verlangen dat alle kinderen van Jezus,
Jezus ook mogen aanschouwen van
aangezicht tot aangezicht.

Niet willen dat mensen kiezen voor de
zonde en de loon van de zonde. Immers
het evangelie is een kracht tot behoud
voor een ieder die gelooft!



Want uiteindelijk zal de liefde
zegevieren!

Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is
verdwijnen. 11 Toen ik nog een kind was sprak
ik als een kind, dacht ik als een kind,
redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben
heb ik al het kinderlijke achter me gelaten.
12 Nu kijken we nog in een wazige spiegel,
maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn
kennen nog beperkt, maar straks zal ik
volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben.
13 Ons resten geloof, hoop en liefde, deze
drie, maar de grootste daarvan is de liefde. (1
Kor 13:10-13)



Blijf verwachten en hiervan
spreken…

Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor
alle mensen, 12 om ons op te voeden, zodat wij, de
goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende,
bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld
leven, 13 verwachtende de zalige hoop en de
verschijning der heerlijkheid van onze grote God en
Heiland, Christus Jezus, 14 die Zich voor ons heeft
gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid,
en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in
goede werken.

15 Spreek hiervan, vermaan en weerleg met alle
nadruk: niemand mag u verachten. (Titus 2:11-15)



Zie… alles wordt nieuw
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 zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier
wordt gezegd is betrouwbaar en waar.
(Openbaring 21:3-5)



Nog eventjes…

‘Ik kom spoedig!’ Gelukkig is wie zich
houdt aan de profetie van dit boek. (…)
‘Houd de profetie van dit boek niet
geheim, want de tijd is nabij (Op
22:7,10)



Waarom herstel

Zodat Gods liefde zichtbaar is voor al Zijn
schepels die hem willen dienen, dus naast
de engelen en andere geschapene, óók
de mensheid (die dus nu een keuze voor
Hem hebben gemaakt) voor eeuwig
altoos.

De verandering is dan compleet!




