EUROPESE JONGEREN CONFERENTIE—MAŁE CICHE

DE WEDERKOMST VAN DE HEER
Boodschap 4
De tekenen van Zijn wederkomst
Schriftlezing: Mt. 24:1-3, 6-7, 14-15, 32, 37-39, 42; Ef. 5:27; Op. 19:7; 2 Tes. 2:3-4;
Da. 9:27; Mt. 24:21; Mt. 21:18-20; Gn. 6:5, 11, 13; Lc. 17:26-29, 32
I. De tekenen van de wederkomst van de Heer omvatten profetieën over Israël—
Mt. 24:1-31:
A. De toestand en situatie van de gemeente is een teken voor Israël betreffende de
wederkomst van de Heer; Israël moet aandacht besteden aan de gemeente:
1. Het evangelie van het koninkrijk zal over het hele aardrijk worden gepredikt en dan
zal het einde komen—Mt. 24:14.
2. De gemeente zal worden opgebouwd en de bruid zal gereed gemaakt worden om
met Christus te trouwen als de aanstaande Bruidegom—Ef. 5:27; Op. 19:7.
B. Israël moet ook aandacht besteden aan wat er in de wereld gebeurt; de dingen die in
het algemeen plaatsvinden, in de hele wereld, zijn een teken voor Israël betreffende de
wederkomst van de Heer:
1. Er zullen oorlogen, hongersnoden, plagen, aardbevingen, terreur en grote tekenen
vanuit de hemel zijn—Mt. 24:6-7; Lc. 21:9-11.
2. De antichrist zal opstaan en zijn rijk vol van wetteloosheid en vernietiging
vestigen—2 Ts. 2:3-4:
a. Volgens de profetie zal een machtig man opstaan en het Romeinse rijk
herstellen—Op. 13:1-8; 17:7-14.
b. De antichrist, een sterke man, zal zeven jaar lang een vredesverbond sluiten
met de natie Israël—Da. 9:27.
c. Op de helft van deze zeven jaar zal de antichrist het verbond verbreken, en zal
de drie en een half jaar van de grote verdrukking beginnen—Da. 9:27; Mt.
24:21.
d. Het beeld van de antichrist zal als een afgod in de tempel worden geplaatst, en
hij zal in de tempel van God zitten en zich verheffen boven elk voorwerp van
aanbidding—Mt. 24:15, 21; 2 Ts. 2:3-4.
II. De tekenen van de wederkomst van de Heer omvatten profetieën over de
gemeente—Mt. 24:32—25:30:
A. De gemeente moet aandacht besteden aan wat er in Israël gebeurt als een teken van de
wederkomst van de Heer:
1. De vijgenboom is een symbool van de natie Israël en werd vervloekt door de Heer—
24:32; Jr. 24:2, 5, 8:
a. De vijgenboom werd door de Heer vervloekt omdat hij onvruchtbaar was—Mt.
21:18-20.
b. Deze vloek over de natie Israël werd vervuld in het jaar 70 na Christus toen
Jeruzalem werd verwoest door de Romeinse prins Titus—Mt. 24:2.
2. De Heer profeteerde dat de vijgenboom zacht zou worden en bladeren zouden
uitspruiten, dit betekent dat de natie Israël weer tot leven zou komen en dat er
uiterlijke activiteit zou plaatsvinden—Mt. 24:32:
a. Dit vond plaats toen Israël in 1948 een natie werd; ze herwonnen Jeruzalem in
1967 van de Arabieren.
b. De tempel zal worden herbouwd voordat de grote verdrukking begint—
Mt. 24:15; 2 Tes. 2:4.
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B. De gemeente moet niet bedwelmt zijn, maar zich er bewust van zijn wat er in de wereld
gebeurt:
1. De dagen voorafgaand aan de komst van de Heer zullen zijn zoals de dagen van
Noach—Gn. 6:5, 11-13; Mt. 24:37-39, 42; Lc. 17:26-32:
a. Al wat de overleggingen van het hart van de mens voortbrachten was te allen
tijde slechts boos; de aarde was gevuld met geweld—Gn. 6:5, 11-13.
b. De mensen waren bedwelmt door de levensbehoeften - eten en drinken, trouwen en
uithuwelijken; vanwege de lust van de mens, gebruikt satan de door God bepaalde
levensbehoeften om de mens te verdoven, in beslag te nemen en te bedwelmen om
hem weg te houden van Godsbelang—Mt. 24:38-39.
c. Net zoals in de tijd van Noach zullen de mensen niet weten dat het oordeel
komt; de gelovigen moeten echter waakzaam zijn, want we weten niet op welke
dag onze Heer zal komen—Mt. 24:39, 42.
2. De dagen voorafgaand aan de komst van de Heer zullen zijn zoals de dagen van
Lot—Lc. 17:28-32; Gn. 19:1-29:
a. De mensen aten, dronken, kochten, verkochten, plantten en bouwden—Lc.
17:28-32; Ez. 16:49-50.
b. Mensen werden gedrogeerd en afgestompt in hun gevoelens door hun
vleselijke, werelds genot—Ef. 4:19.
c. Deze omstandigheden van kwaad leven zijn een beeld van de gevaarlijke
toestand waarin de mens leeft vóór de komst van de Heer—Lc. 17:26 (zie
voetnoot 2).
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