
Toekomst



I Tessalonicenzen 4 vers 16b en vers 17

zij, die in Christus gestorven zijn, zullen 
het eerst opstaan; daarna zullen wij, 
levenden, die achterbleven, samen met 
hen op [in] de wolken in een oogwenk 
weggevoerd worden, de Heer tegemoet 
in de lucht, en zó zullen wij altijd met 
de Heer wezen.



Toekomst

de verwachting
van de volgende aeon





Kroon Hem, de Vredevorst,
wiens macht eens heersen zal,
van pool tot pool, van zee tot zee,
’t klink’ over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt 
en vrede heerst alom,
wordt d’aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, kom.



Want met reikhalzend verlangen 
wacht de schepping op het 
openbaar worden der zonen Gods

Romeinen 8 vs 19:





Joden en christenen hebben meer
gemeenschappelijk dan ze ooit dachten



Joden en christenen hebben meer
gemeenschappelijk dan ze ooit dachten

In de komende aeon 
gaan ze voor dezelfde Baas werken









Romeinen 11 vers 13 t/m 16:

13 Ik spreek tot u, heidenen. Juist omdat ik apostel der 
heidenen ben, acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening,
14 dat ik zo mogelijk de naijver van mijn vlees (en bloed) 
mocht opwekken, en enigen uit hen behouden.
15 Want, indien hun verwerping de verzoening der wereld 
is, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven 
uit de doden?
16 Zijn de eerstelingen heilig, dan ook het deeg, 
en is de wortel heilig, dan ook de takken.



17 Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn en gij 
als wilde loot daartussen geënt zijt en aan de saprijke 
wortel van de olijf deel hebt gekregen, 18 beroem u dan 
niet tegen de takken! Indien gij u ertegen beroemt – niet 
gíj draagt de wortel, maar de wortel ú.
19 Gij zult dan zeggen: er zijn takken weggebroken, opdat ik 
als loot geënt zou worden. 20 Goed! Zij zijn om hun 
ongeloof weggebroken en gij staat door het geloof. 
Wees niet hoogmoedig, maar vrees! 21 Want indien God 
de natuurlijke takken niet gespaard heeft, Hij zal ook u 
niet sparen. 22 Let dan op de goedertierenheid Gods en zijn 
gestrengheid: over de gevallenen gestrengheid, maar over u 
goedertierenheid Gods, indien gij bij de goedertierenheid 
blijft; anders zult ook gij weggekapt worden.

Romeinen 11 vs 17 t/m 22:







23 Maar ook zij zullen, wanneer zij niet bij hun ongeloof 
blijven, weder geënt worden; God is immers bij machte 
hen opnieuw te enten. 24 Want indien gij uit de wilde 
olijf, waartoe gij naar uw natuur behoort, weggekapt en 
tegen uw natuur op de edele olijf geënt zijt, hoeveel te 
meer zullen dezen, naar hun natuur, op hun eigen olijf 
geënt worden. 25 Want, broeders, opdat gij niet 
eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit 
geheimenis: een gedeeltelijke verharding is over Israël 
gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat,
26 en aldus zal gans Israël behouden worden, gelijk 
geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen, Hij zal 
goddeloosheden van Jakob afwenden. 27 En dit is mijn 
verbond met hen, wanneer Ik hun zonden wegneem.

Romeinen 11 vers 23 t/m 27
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