EUROPESE JONGEREN CONFERENTIE—MAŁE CICHE

DE WEDERKOMST VAN DE HEER
Boodschap 3
De profetie over de wederkomst van de Heer—
het spreken van de Heer Jezus over Zijn wederkomst
Schriftlezing: Mt. 24:27-30, 42-44; Lc. 17:24; Ex. 19:4; Js. 40:31; Mt. 25:1; Op. 19:7;
Joh. 3:29; Mt. 26:64; Op. 2:28; 22:16; 3:3, 11; 22:12, 7; 2 Kor. 5:10; 1 Kor. 4:5;
Rom. 14:10; Mt. 16:27; Op. 22:20
I. “Want zoals de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen, zo zal
de komst van de Zoon des mensen zijn.”—Mt. 24:27:
A. De wederkomst van Christus heeft twee aspecten: het geheime aspect, voor Zijn
waakzame gelovigen en het open aspect, voor de ongelovige Joden en heidenen.
B. De bliksem is een beeld van het open aspect, welke plaats zal vinden na de grote
verdrukking en het komen van de dief is een beeld van het geheime aspect, welke plaats
zal vinden voor de grote verdrukking—vv. 29-30, 43.
C. De wederkomst van de Heer, als een bliksemflits die op de aarde inslaat, zal een teken
zijn van het eind van de parousia van de Heer, dit betekent dat de Heer als elektriciteit
is—v. 3; Lc. 17:24.
II. “Waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen.”—Mt. 24:28:
A. De gieren verwijzen naar Christus en Zijn overwinnaars, die als een snel en vliegend
leger komen om tegen de antichrist en zijn leger te strijden en ze te vernietigen bij
Harmagedon—Ex. 19:4; Dt. 32:11; 28:49; Js. 40:31; Hos. 8:1.
B. Bij Zijn komst zullen Christus en Zijn overwinnaars snel uit de lucht verschijnen zoals
gieren.
III. “Dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn geworden aan tien maagden
die hun lampen namen en uitgingen de bruidegom tegemoet.”—Mt. 25:1:
A. Wij zijn de maagden die uitgaan en Christus is de Bruidegom die komt—cf. 9:15.
B. In de Bijbel is er een universeel paar – de Bruidegom en de bruid. Wanneer Christus
terugkomt, zal Christus de Bruidegom zijn die komt voor Zijn bruid.
C. De heerschappij van God, het koninkrijk, is gerelateerd aan de bruiloft van Christus en
de bruiloft van Christus is een zaak van het voleindigen van Gods eeuwige economie—
Op. 19:7:
1. Gods economie in het Nieuwe Testament is om een bruid, de gemeente, voor
Christus te verkrijgen door Zijn verlossing en goddelijke leven—Joh. 3:29.
2. Door het voortdurend werken van de Heilige Geest door de eeuwen heen, zal dit
doel aan het eind van deze eeuw bereikt worden. Dan zal de bruid, de overwinnende
gelovigen, gereed zijn en zal de Heer komen.
IV. “Van nu aan zult u de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de
kracht en zien komen op de wolken van de hemel”—Mt. 26:64:
A. De Heer was de Zoon des mensen op aarde voor Zijn kruisiging, Hij is de Zoon des
mensen in de hemelen sinds Zijn opstanding (Hnd. 7:56) en Hij zal de Zoon des
mensen zijn bij Zijn wederkomst op de wolken.
B. Om Gods doel te voleindigen en om het koninkrijk van de hemelen te vestigen, moest
de Heer een mens zijn, zonder een mens te zijn, zou Gods doel op aarde niet ten uitvoer
kunnen worden gebracht en kan het koninkrijk van de hemelen niet worden
samengesteld op aarde—Mt. 4:4.
V. “En Ik zal hem de morgenster geven.”—Op. 2:28:
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A. In Zijn wederkomst zal Christus de morgenster zijn die, in het geheim, een beloning
voor Zijn overwinnaars zal zijn, die uitkijken naar Zijn komst. Voor alle anderen zal
Hij openlijk als de zon verschijnen—22:16; Mal. 4:2:
1. In het koninkrijk zal de Heer als de zon openlijk aan Zijn volk verschijnen.
2. Voor de grote verdrukking zal Hij als de morgenster persoonlijk aan Zijn
overwinnaars verschijnen.
B. “U bent als de Morgenster / Voor ons een beloning; / Terwijl het nog donker is, schijnt
met licht / Voor hen die de Heer liefhebben. / Heer, help ons altijd Uw licht lief te
hebben / En de dingen van ver te zien; / En kijkend naar U in waakzaamheid en gebed
/ Als voor de Morgenster’’ (vertaling Hymns, #200).
VI. “Als u dan niet waakt, zal Ik komen als een dief, en u zult geenszins weten op
wat voor uur Ik tot u zal komen.”—Op. 3:3:
A. Een dief komt om kostbare dingen te stelen op een onbekend tijdstip.
B. De Heer Jezus zal voor hen die Hem liefhebben als een dief in het geheim komen en
zal hen wegnemen als Zijn schatten—Mt. 24:43.
C. Omdat Christus zal komen om waardevolle dingen te “stelen”, moeten we verlangen
om waardevol te zijn om door Hem gestolen te worden bij Zijn geheime wederkomst.
D. Een normaal christen is iemand die gekwalificeerd is om gestolen te worden door de
Heer.
E. Voor de wederkomst van de Heer als een dief moeten wij waakzaam en gereed zijn—
vv. 42, 44.
VII. “Ik kom spoedig, houd wat u hebt, opdat niemand uw kroon neemt.”—Op.
3:11:
A. De Heer brengt de gemeente in Zijn wederopbouwwerk in de gewaarwording van Zijn
wederkomst omdat zij Hem liefheeft.
B. Alle gemeenten in het wederopbouwwerk van de Heer moeten de Heer liefhebben met
de inspiratie van Zijn wederkomst.
C. De wederkomst van de Heer moet waardevol voor ons zijn, terwijl we van Hem
getuigen in zijn wederopbouwwerk.
VIII. “Zie, Ik kom spoedig, en mijn loon is bij Mij om ieder te vergelden zoals zijn
werk is.”—22:12:
A. “Ik kom spoedig” is de herhaaldelijke waarschuwing van de Heer, zodat wij Zijn
beloning bij Zijn wederkomst mogen overwegen—vv. 7, 20.
B. Deze beloning (let. loon) zal aan een ieder van de gelovigen worden gegeven aan de
rechterstoel van Christus—2 Kor. 5:10; 1 Kor. 4:5; Rom. 14:10; Mt. 16:27.
IX. “Ja, Ik kom spoedig! Amen, kom, Heer Jezus!”—Op. 22:20:
A. Nogmaals waarschuwt de Heer ons dat Hij snel zal komen—vv. 7, 12.
B. De gehele Bijbel concludeert met het verlangen voor de wederkomst van de Heer,
uitgedrukt door een gebed: “Kom, Heer Jezus!”
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