EUROPESE JONGEREN CONFERENTIE—MAŁE CICHE

DE WEDERKOMST VAN DE HEER
Boodschap 5
De twee aspecten van Zijn wederkomst
Schriftlezing: Mt. 24:42-44; Op. 3:3b, 10; 14:4; Mt. 25:19-21; 2 Kor. 5:10;
Mt. 25:26, 30; 24:15, 21; Op. 12:5, 7-10; 13:3, 7; 2 Tes. 2:3-4, 7; Op. 6:12-17; Mt. 24:27, 30;
Zach. 14:4; Hnd. 1:11; Op. 1:7; Zach. 12:8-9; Op. 20:1-3; Mt. 25:31-32; Op. 11:15;
Lc. 21:34-36; Fil. 3:20; Tit. 2:13; 2 Tim. 4:1, 8
I. Het “verborgen” aspect van de wederkomst van de Heer (parousia) is voor
Zijn waakzame gelovigen, de overwinnaars—Mt. 24:3, 37-42; Op. 12:5; 14:4:
A. Christus zal in het verborgen komen, als een dief, voor degenen die Hem liefhebben en
Hij zal hen wegnemen als Zijn schatten voor het begin van de grote verdrukking—Mt.
24:43; Op. 3:3, 10:
1. We weten niet op welke dag de Heer zal komen—Mt. 24:42.
2. We moeten waakzaam en gereed zijn voor de wederkomst van de Heer—vv. 42-44.
B. Christus zal komen als een landman om de eerstelingen die eerder rijp zijn te oogsten—
Op. 14:4.
C. Christus zal komen als een rechter om de gelovigen te belonen of te disciplineren—Mt.
25:19-21:
1. We zullen voor de rechterstoel van Christus staan—Rom. 14:10; 2 Kor. 5:10.
2. Als we trouw zijn, zullen we een beloning ontvangen—Mt. 25:21; 1 Kor. 3:13-15.
3. Als we lui zijn, zullen we discipline ontvangen—Mt. 25:26, 30.
II. De grote verdrukking zal plaatsvinden in de laatste drie-en-een-half jaar van
deze eeuw—Mt. 24:21:
A. De opname van de overwinnaars zal een oorlog in de hemel doen beginnen—Op. 12:5,
7-8.
B. Door het vechten van de overwinnaars zal satan verslagen worden en uit de hemel
verstoten worden—12:9-10.
C. Nadat satan neergeslagen is naar de aarde, zal de antichrist gedood en gereanimeerd
worden, daarmee wordt de opstanding van Christus geïmiteerd—13:3:
1. De antichrist zal de “man van de wetteloosheid” zijn en zal wetten veranderen,
velen vernietigen en verderven in buitengewone mate, God lasteren en mensen
bedriegen —2 Tes. 2:3.
2. De wetteloosheid die de antichrist zal kenmerken is “de verborgenheid van de
wetteloosheid” dat vandaag al werkzaam is onder de volken en in de samenleving—
v. 7.
D. De antichrist zal een beeld van zichzelf als een afgod oprichten in de tempel van God
aan het begin van de grote verdrukking—v. 4; Mt. 24:15, 21.
E. De antichrist zal oorlog voeren tegen de heiligen en hen overwinnen—Op. 13:7; 15:2;
20:4.
F. De grote verdrukking zal een tijd zijn van ongekende rampen en plagen—6:12-17.
III. Het “open” aspect van de wederkomst van de Heer is voor de ongelovige joden
en heidenen—Mt. 24:27-30:
A. Christus zal openlijk komen, als een bliksemflits, na de grote verdrukking—vv. 27, 29.
B. Christus zal Zijn voeten op de Olijfberg zetten, dezelfde berg vanwaar Hij naar de
hemel opgevaren was—Zach. 14:4; Hnd. 1:11.
C. Christus zal naar beneden komen uit de wolken naar de aarde met macht en grote
heerlijkheid, zichtbaar voor iedereen—Op. 1:7; Zach. 12:10; Mt. 24:27, 30.
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D. In Zijn wederkomst zal Christus de antichrist verslaan, de joden redden, satan binden
en in de afgrond werpen en oordelen over de volkeren—Op. 19:17-21; Zach. 12:8-10;
Op. 20:1-3; Mt. 25:31-32.
E. Op de laatste dag van de grote verdrukking zal het koninkrijk van de wereld “het
koninkrijk van onze Heer en van Zijn Christus” worden—Op. 11:15.
IV. De verschijning van de Heer, Zijn wederkomst, is een waarschuwing, een
bemoediging en een stimulans voor ons:
A. We moeten waakzaam zijn en gereed zijn voor de komst van de Heer—Mt. 24:42-44.
B. We moeten smeken (bidden) om te overwinnen zodat we aan de grote verdrukking
kunnen ontsnappen en kunnen staan voor de Zoon des mensen—Lc. 21:34-36.
C. We moeten de komst van de Heer vurig verwachten—Fil. 3:20; Tit. 2:13.
D. We moeten de verschijning van de Heer liefhebben en ernaar uitkijken met vurige
verwachting en vreugde—2 Tim. 4:8.
E. We moeten de verschijning van de Heer als onze stimulans en doel nemen—2 Tim. 4:1.

31

