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Inleiding 
Wij hebben gemeend er goed aan te doen om 
deze complete studie van “Opeenvolgende PRO-
FETISCHE gebeurtenissen”, NIET als één ge-
heel in een A6 formaat voor smartphone of tablet 
te maken. 
• De voornaamste reden is het feit dat deze stu-

dies al in 12 aparte (en los van elkaar uitge-
werkte) delen op onze website vermeld staan. 
Zie https://www.eindtijdbode.nl/overzicht-ebook.html  

• Tevens zou de complete studie uit meer dan 200 
bladzijden bestaan, en dan ook nog in een 
kleiner lettertype. En de ervaring leert dat veel 
mensen niet gauw aan een al te lange Bijbel-
studie beginnen. 

We vermelden dus, voor uw gemak, de recht-
streekse LINKS van deze 12 delen in onder-
staande inhoudsopgave van 15 hoofdstukken. 
 

We hebben deze studie eventueel ook op een A4 
formaat, voor het geval u de studie uit wilt printen: 
Zie 
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/gebeurt
enissen-eindtijd.pdf  

 
Hernieuwde opmaak: maart 2023 

 
Bijbelstudie van CJH Theys 

 

Enigszins bewerkt door A. Klein 

https://www.eindtijdbode.nl/overzicht-ebook.html
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/gebeurtenissen-eindtijd.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/gebeurtenissen-eindtijd.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/memoriam-ebookA6.pdf
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Inhoudsopgave 

Inleiding 

Hoofdstuk 1: De geprofeteerde UITSTORTING van de 
Heilige Geest in de laatste dagen, resulterend in de 
"Vrouw" van Openbaring 12:1 

Hoofdstuk 2: De Vrouw van Openbaring 12:1 

Haar positie, roeping en plaats ten tijde van de ‘grote 
verdrukking’ en vóór de Wederkomst (of Openbaring) van 
de Here Jezus Christus in heerlijkheid. 

Hoofdstuk 3: De middernachtsroep 

Hoofdstuk 4: De grote Opwekking 

Schaduwbeelden en typebeelden van deze gebeurtenis 
Beeld 1: Abrahams offer 
Beeld 2: Het betreden van ‘het beloofde land’ onder 

leiding van Jozua 
Beeld 3: De opwekking van de dorre (doods)beenderen 
Beeld 4: Het water dat zo hoog werd 
Beeld 5: De Vrouw van Openbaring 12 

Hoofdstuk 5: Een herstelde Tempel 

Zal die er zijn? 
De Israëlitische Tabernakel 
De Tempel van Salomo 
De Gemeente als de herbouwde (herstelde) Tempel van 
God 
Wil God ook een herbouwde aardse tempel? 
De tempel van Ezechiël, hoofdstuk 40 t/m 48 
Het volmaakte Goddelijke getuigenis is drievoudig 
De "gruwel der verwoesting" 
Aanname, Wegname en Opname 

https://www.eindtijdbode.nl/weblog/profetische-gebeurtenissen1.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/profetische-gebeurtenissen1.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/profetische-gebeurtenissen1.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/profetische-gebeurtenissen2.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/profetische-gebeurtenissen2.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/profetische-gebeurtenissen3.pdf
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Gods Tabernakel en het 1000-jarig Vrederijk 
Hoofdstuk 6: De grote verdrukking 

Hoofdstuk 7: De BEWARING voor de grote verdrukking 
door aanname / wegname 

Hoofdstuk 8: De grote verborgenheid: meer over 
Christus en Zijn Bruidsgemeente 

De 7 zegels en hun betrekking tot de 7 Gemeenten 
Typologische, profetische parallellen 
De GROTE VERBORGENHEID: de Bruiloft van het Lam 
van God 
De mannelijke zoon 

Hoofdstuk 9: Gods triomferende VERNIEUWING aan het 
(huidige) wereld-einde 

De geschiedenis wordt bepaald door Golgotha 
Het kruis als de basis van einde en VERNIEUWING 
Gods nieuwe schepping is nu al in de oude verborgen 
De ontwikkelingen van het (huidige) wereldeinde zijn niet 
nauwkeurig te agenderen 

Hoofdstuk 10: “De wederkomst van Christus” 

Christus komt terug om een einde te maken aan het 
oordeel over het afkerig Jodendom. 
Christus’ wederkomst is nodig tot de voleinding van ‘Gods 
Plan der Eeuwen’. 
1. Christus’ wederkomst vormt het einde van de 
heerschappij van de machten der duisternis. 
2. Christus’ wederkomst brengt de volkomen heerschappij 
van Christus in Zijn Gemeente. 

Hoofdstuk 11: De wederkomst van Jezus Christus in 
verband met Juda en Israël 

Het vraagstuk van de Joden en dat van Israël 

https://www.eindtijdbode.nl/weblog/profetische-gebeurtenissen4.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/profetische-gebeurtenissen4.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/profetische-gebeurtenissen5.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/profetische-gebeurtenissen6.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/profetische-gebeurtenissen7.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/profetische-gebeurtenissen8.pdf
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De massale bekering van de Joden aan het eind der 
tijden 
Is de huidige Staat Israël een vervulde profetie? 

Hoofdstuk 12: De eschatologische rede van Jezus 

De inleiding tot deze rede: de afbraak van de tempel 
Het begin van de smarten of weeën (volgens Markus 
13:5-13) 
De grote verdrukking: satans hoogtepunt en de grote 
ommekeer (volgens Markus 13:14-25) 
De parousia – de wederkomst van Christus, de Zoon des 
mensen (volgens Markus 13:26-27) 
De twee gelijkenissen (volgens Markus 13:28-32 en 33-
37) 

Hoofdstuk 13: De ‘gelijkenissen van Jezus’ in verband 
met Zijn Wederkomst 

De Nieuwtestamentische ‘gelijkenissen van Jezus’ 
Hoofdstuk 14: De gelijkenissen over de wederkomst 
nader bekeken 

De gelijkenis van ‘de dief in de nacht’ 
De gelijkenis van ‘de wijze en de dwaze maagden’ 
De gelijkenis van ‘de man, die buitenlands ging’ en van 
‘de wakende dienstknechten’ 
De gelijkenis van ‘de getrouwe en voorzichtige 
dienstknecht’ 
De gelijkenis van ‘de ponden en/of talenten’ 

Hoofdstuk 15: De 2de komst of wederkomst van Christus 
betekent ook oordeel 

https://www.eindtijdbode.nl/weblog/profetische-gebeurtenissen9.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/profetische-gebeurtenissen10.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/profetische-gebeurtenissen11.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/weblog/profetische-gebeurtenissen12.pdf

