EUROPESE JONGEREN CONFERENTIE—MAŁE CICHE

DE WEDERKOMST VAN DE HEER
Boodschap 2
De profetie over de komst van de Heer in het Oude Testament
Schriftlezing: Mt. 16:18; Da. 2:28, 34-35, 44-45; Jl. 1:4; Mt. 24:3, 14-15; 21:19; 24:32-34; Da. 9:27;
2 Tes. 2:3-4, 7-8; Op. 12:5-6; 14:1, 4; Mt. 24:40-41; Op. 13:7; Dan. 7:25; 2 Tim. 3:1;
Op. 18:11-13; Mal. 3:1-3, 10; 4:2; Hag. 2:7; Lc. 1:78; Hnd. 26:18; Spr. 4:18; Mt. 13:43
I. Om opgebouwd te worden om de bruid van Christus te zijn voor Zijn
wederkomst, moeten we het visioen zien van de goddelijke geschiedenis in de
menselijke geschiedenis, dat ons laat zien “wat in de toekomende dagen
geschieden zal”—Dan. 2:28; Mt. 16:18; Gn. 2:22; verw. 11:4:
A. In Daniël 2 wordt de geschiedenis van de mens afgebeeld door een groot menselijk
beeld waarbij de vier delen van het beeld overeenkomen met het Babylonische rijk, het
Medo-Perzische rijk, het Griekse rijk en het Romeinse rijk; de legers van deze rijken
waren als sprinkhanen die kwamen om Israël geheel te verwoesten en te verorberen—
vv. 34-35; Jl. 1:4; verw. 2:25.
B. Gedurende de eeuw van de gemeente (de eeuw van de diepere geschiedenis van het
goddelijke mysterie in de uiterlijke, menselijke geschiedenis) bouwt Christus de
gemeente op om Zijn bruid te zijn en zal hij terugkomen met Zijn overwinnende bruid
als een vernietigende steen om de gehele menselijke regering te verbrijzelen en om de
eeuw van Gods heerschappij over de gehele aarde binnen te brengen—Gn. 2:22; Mt.
16:18; Dn. 2:34-35, 44-45; Op. 17:14; 19:19; 11:15-17.
II. We moeten het teken van de komst van Christus en van de voleinding van de
eeuw zien—Mt. 24:3, 14-15; Lc. 21:28-36:
A. De Heer profeteerde dat het volk Israël hersteld zal worden voordat de antichrist het
verbond van zeven jaar met het volk Israël sluit bij de voleinding van de huidige eeuw—
Mt. 21:19; 24:32-35; Da. 9:27.
B. De antichrist zal dit verbond met Israël verbreken en zijn afgod zal in de tempel van
God geplaatst worden aan het begin van de grote verdrukking die drie en een half jaar
zal duren; dit geeft aan dat de tempel herbouwd moet zijn voordat de Heer terugkomt
—v. 27; 2 Tes. 2:3-4.
C. Voor de grote verdrukking zal het evangelie van het koninkrijk over de gehele wereld
verkondigd worden en zullen de overwinnaars opgenomen worden, terwijl de
meerderheid van de gelovigen die nog niet volwassen zijn, op de aarde door de grote
verdrukking zullen gaan—Op. 12:5-6; 14:1, 4; Mt. 24:14-15, 40-41.
D. Het mysterie van wetteloosheid is vandaag werkzaam onder de volken en in de
samenleving; deze wetteloosheid zal resulteren in de man van wetteloosheid, de
antichrist—2 Tes. 2:3-10:
1. Antichrist zal de kracht van satan zijn, de belichaming van satan; hij zal het volk
van God vervolgen en vernietigen—zowel de godvrezende Joden als de in Christus
gelovende christenen—Dn. 8:24; Op. 12:17; 13:7.
2. Antichrist zal de heiligen van de Allerhoogste uitputten—Da. 7:25; 2 Tim. 3:1; cf.
Mc. 6:45-52.
3. Satan en antichrist willen dat de zielen van mensen de middelen zijn voor hun
activiteiten in de laatste eeuw—Op. 18:11-13; 2 Tim. 3:5; cf. Zach. 12:1.
III. Het boek Maleachi openbaart dat wij gezuiverd en opnieuw samengesteld
moeten worden met de genezende Christus voor Zijn wederkomst—Mal. 3:13; 4:2:
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A. Maleachi profeteerde in de tijd van Nehemia; in die tijd waren de priesters en het
overblijfsel van Gods volk in de duisternis van zelfbedrog, dat obsessie is—1:6-7; 1 Joh.
1:8; Hnd. 9:1-2; Joh. 16:2; verw. Fil. 3:3.
B. De genezende Christus is de Boodschapper van God en de levende boodschap van God
als het vuur van de smelter en als het loog van de blekers om het vervallen overblijfsel
van Gods volk te zuiveren en te reinigen—Mal. 3:1-3; Op. 1:20; 2:1; Am. 3:7; verw. Lc.
2:26; Heb. 11:7.
C. De genezende Christus is de Engel van het verbond—Mal. 3:1.
D. De genezende Christus is het Verlangen van de volken—v. 1; Hag. 2:7.
E. De genezende Christus is de Zon der gerechtigheid—Mal. 4:2; 3:1-3:
1. Bij Zijn eerste komst was Christus de opkomende Zon in de duistere eeuw; bij Zijn
wederkomst zal Christus terugkomen als de Zon der gerechtigheid in Zijn
koninkrijk—Lc. 1:78; Mal. 4:2; cf. Mt. 17:1-8.
2. Als de Zon der gerechtigheid is Christus ons genot voor onze groei in leven in het
verdrijven van de duisternis en voor onze genezing in het leven in het uitwissen van
ongerechtigheid—Joh. 1:4-5; 8:12; 2 Kor. 4:6; Hnd. 26:18.
3. Om genezen te worden is om gered te worden, om volkomen gemaakt te worden;
Christus zal ons genezen maar we moeten Hem de vrijheid geven om met Zijn
vleugels over ons, rondom ons, door ons en in ons te zweven—Mal. 4:2; Spr. 4:18.
4. De overwinnaars die opnieuw samengesteld worden met Christus als de Zon zullen
voort schijnen als de zon in het koninkrijk van hun Vader—Mt. 13:43; Ri. 5:31.
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