EUROPESE JONGEREN CONFERENTIE—MAŁE CICHE

DE WEDERKOMST VAN DE HEER
Boodschap 1
De Belofte van Zijn komst
Schriftlezing: Ef. 5:27; Op. 21:2; 2 Pe. 3:3-4, 8-9; Mt. 24:43, 29-30; Da. 2:34; 7:13-14; Zach. 14:4,
5b; Mt. 26:64; Hnd. 1:11; Heb. 9:28; Op. 1:7; 3:3; 16:15; 22:12, 20; Rom. 8:21-23;
Op. 11:15; Js. 11:4, 6-9; 32:1-2; 2:4; Ez. 47:12; Js. 35:5-6; 33:24; 35:1; Mt. 13:41-42
I. Gods eeuwige verlangen is om een heerlijke bruid voor Zichzelf te verkrijgen
op de aarde, door Zijn leven en natuur uit te delen in Zijn gelovigen om hen
gelijk te maken aan Hemzelf om Zijn wederhelft, Zijn bruid te zijn—Gn. 2:2123; Ef. 5:27; Op. 21:2.
II. De Bijbel bevat een wonderbaarlijke belofte over de wederkomst van de Heer;
van het Oude Testament tot het Nieuwe Testament wordt de wederkomst van
de Heer in elk boek aangeraakt—2 Pe. 3:3-4, 8-9:
A. Bijbelstudenten hebben de keren dat het Nieuwe Testament spreekt over dit
onderwerp geteld en hebben ons verteld dat één op de twintig verzen in het Nieuwe
Testament spreekt over de wederkomst van de Heer.
B. Van Genesis tot Maleachi, spreekt het Oude Testament steeds weer over de
wederkomst van Christus; hetzelfde geldt ook voor het Nieuwe Testament; dit
onderwerp is het hoogste onderwerp in de Bijbel:
1. De wederkomst van Christus was beloofd in het Oude Testament—Ps. 72:6-17;
110:1-3; 118:26; Da. 2:34; 7:13-14; Zach. 14:4, 5b.
2. De wederkomst van Christus is beloofd in de Evangeliën en Handelingen—Mt.
24:30; 26:64; Hnd. 1:10-11.
3. De wederkomst van de Heer is ook beloofd in de brieven—1 Tes. 1:10; 2:19; 3:13;
4:16; 5:23; Heb. 9:28; 2 Pe. 3:9; Jud. 14.
4. In het laatste boek van de Bijbel, Openbaring, is de wederkomst van de Heer
opnieuw beloofd op een bemoedigende manier—Op. 1:7; 3:3; 16:15; 22:7, 12, 20.
III. Christus heeft twee komsten; Zijn eerste komst rekent af met de persoonlijke
zonden van de mens en Zijn wederkomst rekent af met de zonden van de
wereld:
A. In Zijn eerste komst op aarde, stierf Christus aan het kruis voor de vergeving van
zonden; hierdoor zijn zondaars met God verzoend en nemen deel aan Zijn leven:
1. Door Zijn vleeswording werd goddelijkheid in de menselijkheid gebracht
2. Door Zijn menselijke leven werd het model van een juist menselijk leven
vervolmaakt—1 Pe. 2:21.
3. Door zijn allesomvattende dood aan het kruis waren zonde, satan en de wereld
vernietigd en werd Zijn goddelijke leven bevrijd—Heb. 2:14; Joh. 12:24.
4. Door Zijn opstanding en hemelvaart werd Hij de levengevende Geest en kwam Hij
in ons om ons Zijn wederhelft, Zijn bruid te maken—1 Kor. 15:45b.
B. De wederkomst van Christus zal alle maatschappelijke problemen in de wereld
oplossen—Rom. 8:21-23; Op. 11:15:
1. Wanneer de Heer terugkomt, zal onrecht het eerste zijn waar Hij mee afrekent;
onrecht is vandaag de dag is het grootste probleem in de wereld; wanneer de Heer
terugkomt, zal Hij het onrecht beëindigen—Js. 11:4; 32:1.
2. Wanneer de Heer terugkomt zal Hij afrekenen met alle oorlogen; iedereen is het
erover eens dat er vrede moet zijn, maar er is geen echte vrede; wanneer Christus
komt, zal Hij alle oorlogen beëindigen en vrede brengen—Js. 2:4.
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3. Wanneer Christus komt zal Hij alle ziektes genezen; veel mensen schenken
aandacht aan de volksgezondheid, hygiëne en medische hulp, maar ziektes zullen
vandaag de dag nooit volledig uitgeroeid worden; wanneer de Heer terugkomt, zal
het probleem van ziektes opgelost worden—Ez. 47:12; Op. 22:2; Js. 35:5-6; 33:24.
4. Wanneer de Heer terugkomt zal het probleem van hongersnood ook opgelost
worden, er zal geen woestijn meer zijn, en de doornen en distels zullen voorbij
gaan—Js. 35:1, 6.
5. Pedagogen en filosofen leren de mens over goed en kwaad en om zich van het
kwaad af te wenden en het goede te kiezen, maar niemand kan het probleem van
de zonde in het hart van de mens oplossen; wanneer Christus terugkomt zal
iedereen God kennen, van de kleinste tot de grootste— Js. 11:9.
6. Er zijn veel vestigingen van zonde en kwaad in deze wereld; veel plekken zijn
broedplaatsen voor zonde; wanneer de Heer terugkomt, zal Hij in een oogwenk de
aarde reinigen van al deze dingen—Mt. 13:41-42.
7. Vandaag de dag zeggen veel mensen dat dieren lijden, mishandeld worden, op het
punt staan om uit te sterven en dat we iets moeten doen om hen te beschermen;
wanneer de Heer terugkomt, zal er geen lijden meer zijn van de schepping—Rom.
8:21-22; Js. 11:6-9.
8. Elke politieke partij in elk land ter wereld strijdt om in het middelpunt te staan, en
elk land in deze wereld probeert voordeel uit andere landen te halen; er is strijd en
onrust nationaal en internationaal; wanneer de Heer terugkomt zullen er geen
aardse regeringen meer zijn—Op. 11:15; Da. 2:44-45.
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