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Herhaling
Belangrijk
• 2 Thessalonicenzen 2 

• Dag van Christus is hetzelfde als de Dag des Heeren
• Bepalend voor wat eerst en laatst komt:

• De Zoon van verderf en de afval komen vóór de dag des Heeren

• Onze toevergadering is Hem tegemoet gaan bij Zijn aanwezigheid (Parousia)
• Zijn aanwezigheid is na de hemeltekenen, verdrukking ervoor
• Verdrukking zal komen vóór de hemeltekenen, de toorn van God erna

• Verlichting van verdrukking komt bij de openbaring van Christus

• Onze opname valt samen met:
• De opstanding van gelovigen uit de doden
• Onze verandering bij de laatste bazuin



Wederkomst
Want dit zeggen wij u door het woord van de Heer, dat wij, levenden die overblijven tot 
de komst van de Heer, de ontslapenen geenszins zullen voorgaan. Want de Heer Zelf 
zal met een bevelend roepen, met de stem van een aartsengel en met de bazuin van 
God neerdalen van de hemel; en de doden in Christus zullen eerst opstaan; daarna 
zullen wij, de levenden die overblijven, samen met hen in wolken worden opgenomen 
de Heer tegemoet in de lucht; en zo zullen wij altijd met de Heer zijn.

1. Christus daalt neer
2. Doden zullen opstaan
3. Samen opgenomen in de lucht

Komst, toevergadering, dag des Heeren
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Parousia

• Zijn aanwezigheid is zichtbaar voor iedereen

• Mattheus 24:27

• Zijn aanwezigheid komt onverwacht

• Mattheus 24:37,39

• Wij blijven levend over tot Zijn aanwezigheid

• 1 Thess. 4:15

• De opstanding in Christus zal zijn in Zijn aanwezigheid

• 1 Thess. 4:15-17, 1 Korinthe 15:23

• Zijn aanwezigheid maakt een einde aan de zoon van verderf

• 2 Thess. 2:8

Toekomst



Bekering Israël

Is dit voor of na 
de openbaring van de antichrist?



Bekering Israël



Bekering Israël

• Romeinen 11:25-27
25  Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet 
wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, 
totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan.
26  En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: 
De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.
27  En dit is het verbond van Mij met hen, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen.



Bekering Israël

• Openbaring 1:7
Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken 
hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen.

• Zacharia 12: 10-11
Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van 
de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij 
doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over 
een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een 
eerstgeborene.



Bekering Israël

• Ezechiël 37
12  Profeteer daarom, en zeg tegen hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal uw graven 
openen en Ik zal u uit uw graven doen oprijzen, Mijn volk, en Ik zal u brengen in het 
land van Israël.
13  Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben, als Ik uw graven open en als Ik u uit uw 
graven doe oprijzen, Mijn volk.
14  Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in uw land zetten. 
Dan zult u weten dat Ík, de HEERE, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de HEERE.



Bekering Israël

• Deuteronomium 30
…dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarheen de HEERE, uw God, 
u verdreven heeft.
2  En u zult zich bekeren tot de HEERE, uw God, en Zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw 
kinderen, met heel uw hart en met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden 
gebied.
3  Dan zal de HEERE, uw God, een omkeer brengen in uw gevangenschap en Zich 
over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen de HEERE, 
uw God, u verspreid had.
4  Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal de HEERE, 
uw God, u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen.



Bekering Israël

• Jesaja 14
1 Want de HEERE zal Zich over Jakob ontfermen en Hij zal Israël nog verkiezen. Hij zal 
hen neerzetten op hun eigen grond. De vreemdeling zal zich bij hen aansluiten en zich 
bij het huis van Jakob voegen.
2 De volken zullen hen nemen en naar hun woonplaats brengen. Het huis van Israël zal 
hen in erfelijk bezit nemen als slaven en slavinnen in het land van de HEERE. Zo zullen 
zij gevangen houden wie hen gevangen hielden en heersen over hun onderdrukkers.

De vraag is niet óf Israël zich zal 
bekeren, maar wanneer?





De grote verdrukking

• Mattheüs 24
22 En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om 
der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden.

24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen 
en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen
zouden verleiden.
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De wederkomst

• Mattheüs 24:31
En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn 
uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de 
hemelen tot het andere uiterste ervan.

• Jesaja 14
2 De volken zullen hen nemen en naar hun woonplaats brengen. Het huis van Israël zal 
hen in erfelijk bezit nemen als slaven en slavinnen in het land van de HEERE. Zo zullen 
zij gevangen houden wie hen gevangen hielden en heersen over hun onderdrukkers.
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Verborgenheid

Gelovigen uit de heidenen 
zijn samen met het gelovig overblijfsel 

uit Israël het Lichaam van Christus





Nieuw Jeruzalem


