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De terugkomst van de Heer Jezus

1. Vier belangrijke sleutels

2. Drie belangrijke toekomstige kwesties

3. Terugkomst van Jezus - twee fases?

Conclusie
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Sleutel #1: God heeft een plan en 
Hij werkt volgens dat plan

Bijv. Verbond met Abraham - Gen 15:13-16

“Toen zei God tegen Abram: Weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen

zullen zijn in een land dat niet van hen is; zij zullen hen dienen en men zal

hen vierhonderd jaar onderdrukken. Maar ook zal Ik over het volk dat zij

zullen dienen, rechtspreken en daarna zullen zij met veel bezittingen

wegtrekken. Maar ú zult in vrede tot uw vaderen heengaan; u zult in goede

ouderdom begraven worden. De vierde generatie zal hier terugkeren, want

de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol…”
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Sleutel #2: De uitwerking van Bijbelse profetie in het 
verleden laat ons zien hoe we moeten omgaan met 
Bijbelse profetie in de toekomst

- Letterlijke/historische vervulling

- Soms is een profetie gedeeltelijk  vervuld,  

en later helemaal vervuld

- Sommige profetische uitingen zullen duidelijker  

worden voor toekomstige generaties
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Sleutel #3: De kerk vervangt Israël niet: 
ze zijn 2 volken

 Israël – aardse toekomst

 De gemeente/kerk – hemelse toekomst

 De volken
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Sleutel #4: Profetische uitspraken zijn altijd gegeven 
om een bepaald doel te bereiken

- Bijbelse profetieën zijn nooit gegeven om 
ons angstig te maken, wel om ons te 
troosten, tot bekering te brengen, 
prioriteiten te veranderen…

- We vinden nergens in de Bijbel een 

complete ‘tijdlijn’
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2. Drie belangrijke toekomstige kwesties

(1) De terugkomst van de Heer Jezus

(2) Een tijd van vrede waarin Jezus regeert

(3) De komst van de Antichrist 

(4) Een zware tijd van verdrukking

(5) Een opstanding

(6) Een beoordeling en een oordeel
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(1) De terugkomst van de Heer Jezus

(2) Een tijd van vrede waarin Jezus regeert
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Zacharia 14:4-9 “Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die 
voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan [Hand 1:11]. Dan zal de Olijfberg in 
tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen… Dan zal de 
HEERE, mijn God, komen: al de heiligen met U!... De HEERE zal Koning 
worden over heel de aarde…”

Openbaring 20:1-2 “En ik zag een engel… En hij greep de draak, de oude 
slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor duizend jaar…”

Habakuk 2:14 “Want de aarde zal vol worden met de kennis van de 
heerlijkheid van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt.”



(3) De komst van de Antichrist

(4) Een zware tijd van verdrukking
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2 Thes. 2:3-8 “Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. 
Want die dag [van de Heer] komt niet, tenzij eerst de afval 
gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van 
het verderf [Antichrist], geopenbaard is, de tegenstander… 

…En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen 
tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis van de 
wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem 
nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan 
zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem 
verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen 
door de verschijning bij Zijn komst…”



(5) Een lichamelijke opstanding

(6) Een beoordeling en een oordeel
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Johannes 5:28 “Verwonder u daar niet over, want 
de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn 
stem zullen horen, en zij zullen eruitgaan: zij die het 
goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, 
maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de 
opstanding ter verdoemenis.”

Johannes 3:18 “Wie in Hem gelooft, wordt niet 
geoordeeld…”



De rechterstoel van Christus – Beoordeling
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2 Kor 5:10 “Want wij moeten allen voor de rechterstoel 
van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding 
ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam 
gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad [nuttig].”

Heb 6:10 “Want God is niet onrechtvaardig dat Hij uw 
werk zou vergeten…”

De grote witte troon - Oordeel

Op 20:11 En ik zag een grote witte troon, en Hem Die 
daarop zat. En ik zag de doden, klein en groot, voor 
God staan. En de boeken werden geopend en nog 
een ander boek werd geopend, namelijk het boek des 
levens. En de doden werden geoordeeld 
overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, 
overeenkomstig hun werken.”



Schema gebaseerd op 
letterlijke/historische interpretatie
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Nu
Antichrist + 
Verdrukking

Vrederijk

Verschijning
van de 

Heer Jezus

De opname
van 

gelovigen



3.Terugkomst van de Heer Jezus
- twee fases?
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Mat. 24:30 “… En dan zal aan de hemel het 

teken van de Zoon des mensen verschijnen…” 

1 Thes. 3:13 “… bij de komst van onze Heere 

Jezus Christus met al Zijn heiligen.”

Zacharia 14:4-9 “Dan zal de HEERE, mijn God, 

komen: al de heiligen met U!... De HEERE zal 

Koning worden over heel de aarde.”



3.Terugkomst van de Heer Jezus
- twee fases?
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1 Thes 4:15-18 “Want dit zeggen wij u met een woord van de 

Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van 

de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. 

Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een 

aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de 

hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. 

Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen 

met hen opgenomen worden in de wolken, naar een 

ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij 

de Heere zijn. Troost elkaar met deze woorden.” 
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De opnamen Zijn verschijning
Hij komt voor de heiligen Hij komt met de heiligen

We ontmoeten Hem in de 
lucht

Hij komt naar de aarde
(Olijfberg)

In een ogenblik: 
gelovigen veranderd en 

opgenomen

Hij verschijnt met kracht 
en heerlijkheid en elk oog 

zal Hem zien

KAN VANDAAG!
EERST een aantal 
TEKENEN moeten 

plaats vinden



Schema gebaseerd op 
letterlijke/historische interpretatie
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Nu
Antichrist + 
Verdrukking

Vrederijk

Verschijning
van de 

Heer Jezus

De opname
van 

gelovigen



Conclusie

Openbaring 22:7,17

Jezus “En zie, Ik kom spoedig!”

Wij “En de Geest en de bruid

zeggen: Kom!”
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• Onze God heeft de regie!

• Geen christen?

• Christen?


