
Aartsengel
1Th 4:16  Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de 
stem des Aartsengels, en met de bazuin Gods 
nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven 
zijn, zullen eerst opstaan:

Joh 5:28  Verwondert u daar niet 
over, want het uur komt, in 
welke allen, die in de graven 
zijn, Zijn stem horen,
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1Ko 15:52  In een punt des tijds, in 
een ogenblik, met de laatste 
bazuin; want de bazuin zal luiden, 
en de doden zullen onverderfelijk 
opgewekt worden, en wij zullen 
veranderd worden.

Opb 11:15  En de zevende engel heeft gebazuind, en er 
geschiedden grote stemmen in den hemel, zeggende: De 
koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van 
Zijn Messias, en Hij zal als Koning heersen in alle 
eeuwigheid.

Opb 11:16  En de vier en twintig ouderlingen, die voor God 
zitten op hun tronen, vielen neer op hun gezichten, en 
aanbaden God,

Opb 11:17  Zeggende: Wij danken U, Heere God almachtig, 
Die is, en Die was, en Die komen zal! dat Gij Uw grote 
kracht hebt aangenomen, en als Koning hebt geheerst.

Opb 11:18  En de volken waren toornig geworden, en Uw 
toorn is gekomen, en de tijd der doden, om geoordeeld te 
worden, en om het loon te geven Uw dienstknechten, de 
profeten, en de heiligen, en diegenen, die Uw Naam vrezen, 
de kleinen en de groten; en om diegenen te verderven, die 
de aarde verdierven.

Opb 11:19  En de tempel Gods in de hemel is geopend 
geworden, en de ark Zijns verbonds is gezien in Zijn 
tempel; en er waren bliksemen, en stemmen, en 
donderslagen, en aardbeving, en grote hagel.

Opb 8:1  En toen Hij het 
zevende zegel geopend 
had, was er een 
stilzwijgen in den hemel, 
omtrent van een half uur.

Jud 1:9  Maar Michael, de Aartsengel, toen hij met de duivel twistte, 
en handelde van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van 
lastering tegen hem voortbrengen, maar zeide: De Heere wijst u 
terecht!

Dan 10:13  Doch de vorst des koninkrijks van Perzië stond tegenover 
Mij een en twintig dagen; en ziet, Michael, een van de eerste 
vorsten, kwam om Mij te helpen, en Ik werd aldaar gelaten bij de 
koningen van Perzië.

Dan 10:21  Doch Ik zal u te kennen geven, hetgeen getekend is in het 
geschrift der waarheid; en er is niet een, die zich met Mij versterkt 
tegen dezen, dan uw vorst Michael.

Dan 12:1  En dan zal Michael opstaan, die grote vorst, die voor de 
kinderen van uw volk staat, als het zulk een tijd der benauwdheid zijn 
zal, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op 
dezelve tijd toe; en dan zal uw volk verlost worden, al wie gevonden 
worden in het boek.

Opb 20:1  En ik zag een engel komen uit de hemel, in zijn hand de 
sleutel van de afgrond, en een grote keten in zijn hand.

Opb 20:2  En Hij greep de draak, de oude slang, welke is de duivel en 
satan, en bond hem duizend jaren,

Wie kan de duivel verslaan ?

geluid 
door

Aartsengel = Michael (Wie is zoals God) = Yeshua
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