Les 9: de wederkomst van Christus

1 Tessalonicenzen 5:1-2 "Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt :
immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des heren zò komt, als een dief in de nacht."

Op het einde van deze les vindt u enkele vragen. Gelieve deze te beantwoorden en de oplossingen naar dit
(peter@gemeentevanchristus.be) emailadres terug te sturen, waar uw antwoorden zullen worden nagezien. Dit zal snel
gebeuren. Indien het antwoord niet juist is zal dit worden aangetoond en het juiste antwoord zal tot uw attentie gegeven
worden. Wij hopen van harte dat deze bijbelstudie u zal bevallen.

I. INLEIDING
Vandaag de dag hoort men allerlei onrustige geruchten over de toekomst van deze wereld. Inderdaad, de meeste
verhalen, ideeën en gissingen over wat in de toekomst zal gebeuren zijn ver van rooskleurig. Allerhande politieke
gebeurtenissen en toestanden die nu waarneembaar zijn in deze wereld worden gekoppeld aan de toekomst die onze
wereld tegemoet gaat. Niet alleen gewone mensen en wetenschapslui houden zich met dit onderwerp bezig, maar ook
de vele religieuze groepen. De Bijbel leert inderdaad verschillende lessen over de toekomst van de mens en al hetgeen
God geschapen heeft. Spijtig genoeg leren alle afzonderlijke geloofsgroepen een verschillende leerstelling over dit
onderwerp en dit naargelang de interpretaties van oud- en nieuwe- testamentische profetieën.
Doe even afstand van die benauwde gedachten over een derde wereldoorlog, enorme atoomontploffingen en
spitsvondige uitvindingen die de mens zelf zullen vernietigen, om dan nog maar niet te spreken over de water- en luchtverontreiniging die er zullen voor zorgen dat binnen een x-aantal jaren geen leven meer mogelijk is. De toekomst is een
belangrijk onderwerp in ons leven. Wij allen studeren of zoeken naar een goed werk om enigszins onze toekomst veilig
te stellen. Maar hoe veilig zijn wij? Wat heeft de toekomst voor ons? De enige betrouwbare bron voor onze
antwoorden is de Bijbel.

II. HET GEDACHTENISMAAL DES HEREN
Voordat Jezus Christus werd gevangen genomen om gekruisigd te worden, heeft Hij tezamen met Zijn discipelen het
avondmaal of gedachtenismaal gevierd. Wat heeft dit te maken met de toekomst van de mensheid? Naast de punten,
dat het gedachtenismaal; het bloed en het lichaam van Jezus symboliseert en dat dit gedachtenismaal ons ook gegeven
werd als teken van een nieuw verbond, leert het ons nog een belangrijk punt. 1 Korintiërs 11:23-28 "Verkondigt gij de
dood des Heren, totdat Hij komt." Elke eerste dag van de week houden wij als Christenen tezamen het
gedachtenismaal, daarbij denkende, dat Jezus vrijwillig Zijn leven heeft gegeven voor onze zonden en is opgetreden als
een volmaakt offer. Hij heeft daarmede het Oude Testament met Zijn geboden en wetten aan het kruis genageld en
leven wij nu in een ander en nieuw verbond. Maar dit is niet alles. Met dit te doen brengen wij ook een boodschap.
Wij verkondigen de dood des Heren. Wij zullen dit blijven doen totdat Hij terugkomt. Wanneer wij met deze gedachte
en ingesteldheid het gedachtenismaal vieren, houdt dit ook in dat wij Jezus Christus terug verwachten. Een blijvend
teken tot Zijn komst. De komst des Heren is een feit dat zich zal voltrekken in de toekomst.

III "IK ZAL U NIET ALS WEZEN ACHTERLATEN"
Johannes 14:15-20
Jezus wist dat Zijn tijd aangebroken was om afscheid te nemen van deze wereld. Dit hield ook in, afscheid te nemen
van Zijn vrienden, familie en discipelen. Wij weten dat Jezus erg bekommerd was om Zijn volgelingen. Vandaar ook
Zijn belofte om hen niet als wezen achter te laten. Hij heeft hen de Heilige Geest gegeven als plaatsvervanger. Wat
heeft het geven van Zijn Geest nu te maken met Zijn komst? Wanneer wij vers 18 goed bekijken dan kunnen wij ook
reeds daarin Zijn belofte zien. "IK KOM TOT U." Dat dit schriftgedeelte wel degelijk gaat over Zijn komst wordt
nogmaals sterker bevestigd door vers 28 van hetzelfde hoofdstuk.
Johannes 14:28
"IK GA HEEN" duidt op de ten hemel opname van Jezus en "IK KOM TOT U" duidt op Zijn tweede komst met alles
wat ermee gepaard gaat. Voor het gedachtenismaal te nuttigen sprak Jezus met Zijn discipelen over het huis Zijns
Vaders.
Johannes 14:1-3
Eén van de redenen waarom Jezus terug gegaan is naar de hemelse gewesten is om voor ons plaats te bereiden.
Wanneer er plaats bereid wordt voor iemand, houdt dit in, dat er iemand op deze plaats verwacht wordt en dat hij daar
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ook ééns zal zijn. Jezus leert verder dat wij de weg weten tot deze plaats. Figuurlijke taal, die ons aantoont wanneer
wij in Jezus blijven en Zijn geboden bewaren, wij inderdaad de toegang zullen hebben tot Zijn koninkrijk.
Johannes 14:6
Wat het werkelijke van de zaak is, wanneer Jezus plaats bereid heeft, Hij terug komt om ons met Hem mee te nemen.

IV. DE BELOFTE VAN HEMELSE BOODSCHAPPERS
Handelingen 1:9-11
De discipelen, die Jezus persoonlijk hebben gekend zullen het emotioneel zeker niet gemakkelijk hebben gehad,
wanneer zij Jezus ten hemel zagen varen. Het moet voor hen iets machtigs zijn geweest. Hem te hebben gekend tijdens
Zijn leven en Zijn kruisdood en begrafenis hebben meegemaakt, over de schok moeten heenkomen dat Hij niet meer in
het graf was na drie dagen, vervolgens in de meeste verbazing en verwondering Zijn verschillende verschijningen
hebben meegemaakt, en tenslotte Hem naar de Hemel zien opvaren. Dit moet een grote gebeurtenis en ervaring zijn in
iemands leven om dit alles mee te maken. En dit is het ook, niet alleen voor de discipelen uit Jezus tijd maar ook voor
ons. Dit alles heeft kracht aan ons geloof gegeven.
Opnieuw weer de beloften "Hij zal op dezelfde wijze terugkomen als Hij ten hemel is gevaren." JEZUS ZAL
TERUGKOMEN. Daar de Bijbel duidelijk bevestigd dat Jezus terugkomt kunnen wij ons de volgende vragen stellen :
Wat zal Zijn komst doen aan de toekomst van deze wereld en mensheid?

V. DE TERUGKOMST (TWEEDE KOMST DES HEREN)
A. WANNEER?
Matteus 24:36-44: 1 Tessalonicenzen 5:1-2
Door verschillende groepen en mensen is in het verleden al geprobeerd om een juiste datum voor het einde van de
wereld vast te leggen. Zoals men nu kan constateren is deze nog nooit waar geworden. Zelfs zijn er nu nog mensen die
data van het einde vastleggen voor de toekomst. Blijkbaar heeft men niet veel geleerd van hun voorgangers, of andere
groepen. Waarom niet gewoonweg de Bijbel volgen? Van het uur en dag weet men niets. Het is alleen de Vader die
beschikt om de juiste tijd te bepalen. Laat niemand u misleiden. Weet men het misschien beter dan God? Of zijn zij
Hem gelijk?
B. HOE?
Als een dief in de nacht. Als een bliksem. Met andere woorden totaal onverwacht en zeer vlug. Dit is nog niet alles,
zie :
Openbaring 1:7
Hij komt met de wolken en iedereen zal Hem zien. Niet alleen deze die leven bij Zijn komst, maar ook dezen die
gestorven zijn. Zij die Hem doorstoken hebben leefden toch in het jaar 33 na Chr. Dit brengt ons dan ook tot het idee
dat bij Zijn komst, het einde van de wereld, ook de doden zullen opstaan. Zelfs de apostel Paulus getuigt van deze zaak.
1 Korintiërs 15:12-19
Nog een laatste punt over de wijze waarop Christus terugkomt is dat Hij niet alleen zal zijn.
2 Tessalonissenzen 1:6-10
Wanneer wij alles over de wederkomst van Christus op een rijtje plaatsen, dan kunnen wij tot de volgende vaststelling
komen : De Heer komt totaal onverwachts, ook al zijn wij gewaarschuwd. Over die dag en ure weet niemand dan God
alleen. Zijn komst zal zijn op de wolken, dezelfde wijze als Hij is heengegaan. Wij konden ook reeds vaststellen dat
iedereen die op aarde leeft en geleefd heeft zal getuigen zijn van Zijn komst. En de Heer komt niet alleen, maar met
engelen.

WAT GAAT ER GEPAARD MET DE WEDERKOMST VAN CHRISTUS?

VI. DE OPSTANDING EN VERANDERING
Paulus leert ons, dat wanneer er geen opstanding der doden zou zijn ons geloof volledig waardeloos is. En hij vervolgt :
Als wij alleen in dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de ellendigste van alle mensen. Daar
Christus als eersteling is opgestaan uit de doden zullen ook wij dit kunnen ervaren bij Zijn komst.
Johannes 5:28-29 "Allen die in de graven zijn, zullen Zijn stem horen en zullen uitgaan." Dit houdt twee dingen in, dat
wij goed onder ogen moeten zien : Ten eerste, "Allen", dit houdt zowel goeden als slechten in, vandaar opstanding ten
leven en opstanding ten oordeel. Ten tweede, dit laat ook niet de theorie toe dat er een bepaalde periode zal zijn tussen
de opstanding ten leven en de opstanding ten oordeel. Allen horen de stem en zullen uitgaan. Het millennialistische
idee dat er duizend jaar tussen die twee opstandingen zal zijn, is een menselijke toevoeging aan deze tekst en een
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verkeerde interpretatie van een symbolisch boek, nl. Openbaring.
1 Tessalonicenzen 4:13-17
Wanneer wij zouden kunnen spreken over een chronologische volgorde dan is het deze, dat zij die nog leven terwijl
Christus terugkomt geenszins zullen bevoorrecht worden bij deze die reeds gestorven zijn. Zij zullen eerst hun
opstanding hebben en dan zullen wij "samen met hen" in de wolken worden opgenomen. Dit brengt ons dan ook tot het
tweede idee, n.l. verandering.
1 Korintiërs 15:51-53
Paulus spreekt van "wij levenden" wat inhoudt dat ook hij reeds de wederkomst van Christus verwachtte in de tijd dat
hij nog leefde. Dit betekent ook dat de levenden bij de komst des Heren een verandering van lichaam zullen
meemaken. Wat betekent dit allemaal? Opnieuw kan er over dit punt veel gefantaseerd worden. Maar de bedoeling
van dit schrijven is volledig schriftuurlijk te blijven en alle menselijke ideeën en fantasieën er buiten te laten, hoe goed
deze ook mogen bedoeld zijn. Uit de tekst kunnen wij afleiden dat het een lichaam zal zijn die niet meer zal vergaan,
maar eeuwig zal blijven.
1 Korintiërs 15:50
GEEN BLOED EN VLEES maar een verheerlijkt lichaam. Dit alles schijnt een ongelofelijk gebeuren. Hoe is zoiets nu
mogelijk? Mensen die uit de dood zullen opstaan. Zelfs meer, alle mensen vanaf het begin der schepping, van
miljoenen zijn de graven er zelfs niet meer. Alles is vergaan tot stof. Wat met zij die verdronken zijn in de zee, die
levend opgebrand zijn en die helemaal kapot geschoten zijn tijdens een of andere oorlog?
Laat ons even wat klaarheid in de zaak brengen. De mens bestaat uit drie bestanddelen :
Hebreeën 4:12; 1 Tessalonissenzen 5:23
Lichaam, geest en ziel. Wanneer een mens komt te sterven dan gebeuren enkele dingen. Elk van deze drie
bestanddelen heeft een bestemming.
1. HET LICHAAM
Het lichaam wordt begraven in normale omstandigheden. Na een verloop van tijd gaat het lichaam ontbinden totdat het
stof wordt zodat er niets meer overblijft.
Prediker 3:19-20
Dit is ook de reden wanneer een mens sterft, het lichaam geen rol meer speelt. Begraven, verdronken, verbrand of in
stukken het keert terug tot niets. Het heeft zijn taak als het ware volbracht waarvoor het moest dienen.
2. DE GEEST
Deze hebben wij van God gekregen en met de dood keert deze terug naar God.
Prediker 3:21 en 12:7; Handelingen 7:59
3. DE ZIEL
Bij het sterven gaat de ziel naar een soort van afwachtingsverblijfplaats, ook wel het dodenrijk genaamd.
Lucas 16:19-31
Bepaalde groepen beweren dat het hier gaat om een gelijkenis, dus concludeert men : men kan deze passage niet
letterlijk nemen. Mogen wij opmerken dat er hier in deze context nergens gesproken wordt over een gelijkenis. Ook al
zou het een gelijkenis zijn, dan nog zou Jezus deze niet aanhalen indien het geen waarheid was. Elke gelijkenis die
Jezus uitgesporken heeft, was uit het dagelijkse leven gegrepen om een geestelijke les duidelijk te maken.
Wij zien dat beide soorten van mensen er terechtkomen, goeden en slechten. Maar wel op een afzonderlijke plaats. De
goeden worden reeds vertroost en de slechten hebben reeds een pijniging. Dit is nog altijd niet het einde. Uit de tekst
kunnen wij afleiden, zie vers 27, dat de familieleden van de slechte persoon nog in leven waren op aarde. Dit houdt dan
ook in dat er een bewust bestaan is in het dodenrijk.
Wanneer de Heer terugkomt is het de ziel die zal opstaan en een verheerlijkt lichaam aandoen.
Matteus 10:28
Deze tekst geeft ons nogmaals de bevestiging, dat het lichaam van weinig nut is ten opzichte van de ziel. Het is de ziel,
die zal behouden worden of verloren gaan. Onze eigen persoonlijkheid, gewetenstoestand in ons, kunt u het noemen.
Nog een andere tekst die ons in die zelfde lijn bevestigd :
Handelingen 2:37
Dit is een profetie in verband gebracht met het begraven worden van Jezus Christus. Zijn lichaam is niet ontbonden en
Zijn ziel is niet in het dodenrijk gebleven. Dit bevestigd dat nogmaals dat de ziel naar het dodenrijk gaat in afwachting
tot de komst des Heren en de oordeelsdag.

VII. HET LAATSTE OORDEEL
2 Korintiërs 5:10; Matteus 25:31 "Wanneer dan de Zoon des mensen komt" deze zinsgedeelte toont aan dat bij de komst
des Heren wij allemaal zullen verzameld worden vóór de Heer om het oordeel te aanhoren. Op dit zelfde ogenblijk
wanneer Hij komt, zullen wij moeten verschijnen vóór Zijn troon en rekenschap afleggen voor onze zonden.
Openbaring 20:11-15
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VIII. DE UITZENDING VAN DE ENGELEN
Wij zullen vergaderd worden vóór de troon van de Heer. Dit leert ons direkt en duidelijk wat de taak van de engelen zal
zijn bij Zijn komst.
1 Tessalonicenzen 4:16-17
Drie verschillende schrijvers maken melding van hetzelfde gebeuren. Het teken die de komst des Heren voorafgaat.
Het bazuingeschal om de engelen uit te zenden en het weeklagen van alle naties over de Heer, wanneer de engelen
uitgezonden zijn om een ieder bijeen te brengen. Het bijeenbrengen van de mensen geeft dan ook meteen hun
bestemming aan. De eeuwige pijniging in de hel of het eeuwig vertroost zijn in de hemel. Deze opname van de
Christenen wordt ook wel eens de opname van de Gemeente genoemd.

IX. OPNAME VAN DE CHRISTENEN
1 Tessalonicenzen 4:17 Wij zullen opgenomen worden, de Heer tegemoet in de lucht. Een zinsgedeelte die enorm veel
inhoudt, en die de leer over het duizendjarig rijk weerlegt. Wij worden van hemelse aard.

X. VERNIETIGING
De Christenen zullen naar de hemel gevoerd worden de ongelovigen naar de hel. Hemel en hel, twee begrippen
waarover veel verteld en gefantaseerd wordt. Daarom gaan wij dan ook proberen een duidelijk beeld te scheppen van
deze beide plaatsen. Wat gebeurt er dan met deze aarde gezien de duizendjarig rijk idee geen vaste voet krijgt en gezien
al de mensen van deze aarde worden weggenomen naar de hemel of naar de hel?
2 Petrus 3:1-16
Herinnert u zich nog! De dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. Opnieuw een gelijklopende gedeelte
beschreven door Petrus in verband met de vernietiging van de aarde en hemel. Dit toont aan dat de wederkomst des
Heren tezamen valt met de vernietiging van hemel en aarde. Vers 7 toont ons ook aan : "De dag van het oordeel en van
de ondergang van de goddeloze mensen." De aarde zal inderdaad haar einde kennen. Niet door de vele voorspellingen
van wetenschapsmensen en anderen maar door de ingreep van God. De elementen zullen door vuur vergaan, niets zal
er overblijven (verzen 10-12). Petrus geeft, ons langs de andere kant meteen ook de bevestiging dat het een definitieve
vernietiging zal zijn en niet een vernieuwd, herstellend aards paradijs zoals ook vele groepen interpreteren.
Hebreeën 1:10-13; Matteus 5:18
Wij leven dan ook in de hoop net zoals Petrus : Wij verwachten echter naar Zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe
aarde, waar gerechtigheid woont.
Openbaring 21:1

XI. DE HEMEL
"Rijstpap eten met gouden lepeltjes" dit is dikwijls het gezegde over wat Christenen zullen doen in het Koninkrijk der
Hemelen. Ook over dit onderwerp zijn er vele meningen. Maar het belangrijkste is, wat de Bijbel leert over deze zaak.
Hoeveel is bekend en geopenbaard over dit onderwerp in de Heilige Schrift? Vooraleer daarover uit te wijden willen
wij duidelijk voorstellen dat de toekomst van de Christen er één is van hemelse aard. Elk ander idee en leerstelling die
mag beweerd worden, is gebaseerd op verkeerde zienswijzen van Bijbelse verzen en eigenmachtige uitleggingen van
leiders en organisaties.
A. "IK ZAL U NIET ALS WEZEN ACHTERLATEN"
Johannes 14:15-20
Waarom zouden wij hier duizend jaar op aarde moeten vertoeven, als Christus is heen gegaan om voor ons plaats tot
bereiden in het huis Zijns Vaders?
B. DE OPNAME
1 Tessalonicenzen 4:17 Wij worden opgenomen in de lucht om zó voor altijd met de Heer te wezen. Wij blijven hier
niet op aarde om een letterlijke vernieuwde natie te zijn.
C. GEEN BLOED EN VLEES
1 Korintiërs 15:50
Bloed en vlees, een natuurlijk lichaam komt het Koninkrijk der Hemelen niet in. Maar wel een verheerlijkt, hemels
lichaam in een hemels koninkrijk.
D. MIJN KONINKRIJK
Johannes 18:33-36
Jezus Christus' koninkrijk is niet van hier, maar wel in de hemel.
E. BURGERS VAN EEN HEMELS KONINKRIJK
Filippenzen 3:20-21
Geen burgers van deze aarde meer. Hier op aarde zijn wij vreemdelingen, straks in de hemel zal onze echte thuis zijn.
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Openbaring 21:11

XII. DE HEL
Wanneer wij het hebben over een hemel dan moet er ook een hel zijn. Spijtig genoeg! Over het verloren gaan van
ongelovigen zijn er ook zoals over elk onderwerp allicht verschillende meningen en dit naargelang de groepen. Veelal
zijn ze niet gebaseerd op de Bijbel maar op eigen ideeën. De ideeën : "wanneer een mens sterft als ongelovige dan
bestaat men gewoon weg niet meer" of "men heeft van niets geen bewust of besef meer," zijn helemaal niet te staven
aan de Bijbel. Wij konden reeds leren uit het evangelie van Lucas dat er wel een bewustzijn is in het dodenrijk en dat er
daar reeds vertroosting en pijniging plaatsvindt. Een onoverkoombare kloof scheiden deze beide groepen. Wanneer
Christenen eeuwig bij de Vader zullen zijn houdt dit ook in, dat de ongelovigen eeuwig in de hel zullen zijn, ver
verwijderd van het hemelse Koninkrijk.
Matteus 10:28; Matteus 25:46
Johannes leert ons dat de hel een poel van vuur en zwavel zal zijn die dag en nacht brand in alle eeuwigheid. Ook Satan
de duivel en zijn volgelingen zullen er aanwezig zijn.
Openbaring 20:10
De dood en het dodenrijk en allen die niet beschreven zijn gevonden in het boek des levens komen in deze hel terecht,
de tweede dood genaamd.
Openbaring 20:13-15
Met betrekking tot de hel kunnen we leren dat hun worm niet zal sterven en dat het vuur niet zal geblust worden,
geween en tandengeknars zal er zijn.
Lucas 13:27-30; Matteus 25:30
De Bijbel laat zeker geen plaats voor de gedachte dat de hel een verdwijnen is van mensen die gezondigd hebben tegen
God of een eeuwig slaap waar men zich niks bewust is. Ook de zelfbevredigende gedachte dat iedereen bij God zal zijn
omdat Hij zoveel liefde heeft en het kwade niet zal toerekenen, vindt geen plaats in de Bijbel. Neen, het is een duistere
plaats waar eeuwige pijniging zal plaatsvinden. Dag en nacht in een poel van vuur en zwavel die eeuwig zal branden,
ver verwijderd van het hemels Koninkrijk.
Het is mogelijk dat al deze termen figuurlijk zijn. B.v. vuur en duisternis kunnen moeilijk tezamen gaan. Waar er vuur
is, is er licht. Zielen die branden in een letterlijk vuur is ook moeilijk aan elkaar te knopen. Het zijn termen die ons
aantonen hoe benauwend, duister en pijnvol het is om gescheiden te zijn van God en voor eeuwig herinnerd te worden
aan de misstappen en zonden die begaan geweest zijn. Ook de kans die niet genomen is geweest om zich te bekeren
van het kwade en moeten beseffen dat het voor eeuwig te laat is.

XIII. SLOT
Er zal inderdaad een einde komen aan het bestaan van de wereld. Wanneer God de tijd rijp acht om in te grijpen zal Hij
Zijn Zoon en engelen sturen om de Christenen te veranderen naar hun eeuwige, overheerlijke verblijfplaats bij God.
Tevens zullen de ongelovigen hun bestemming krijgen. Een bestemming van pijn, verdriet en duisternis. Een plaats
zonder hoop. Laten wij ons wenden op de wegen van de Heer en volharden in deze, opdat wij niet in deze plaats
terechtkomen. Waakt, want de ure komt.
PERSOONLIJKE VRAGEN VOOR U :
1. Waar zal u uw toekomst doorbrengen?
2. Wenst u naar de hemel te gaan?
3. Gelooft u dat Jezus de Zoon van God is?
4. Voelt u spijt over uw zonden en hen niet meer willen doen? (zich bekeren)
5. Wilt u in Christus gedoopt worden tot vergeving van uw zonden en om bij de Gemeente van Christus toegevoegd te
worden?
Alleen na al deze te doen kunt u verwachten om in de hemel verenigd met Jezus en God te worden.
WAAR ZAL U UW TOEKOMST DOORBRENGEN?
WAT IS UW BESLISSING?
A. VRAGEN OVER DE INHOUD :
1. Wat verkondigt het avondmaal?
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2. Wat zal bij de wederkomst van Christus met onze lichamen plaatsvinden.
3. Wat maakt het Christen-zijn waardig?
4. Wat is de bestemming van zondaren en ongelovigen?
5. Waarvan zijn Christenen burgers?
B. WAAR OF VALS?
[Zet 'W' (waar) of 'V' (vals) bij het geschikte antwoord.]
_____
_____
_____
_____
_____

1. Jezus is naar de hemel gegaan om ons een plaats te bereiden.
2. Al de tekenen zijn nu in onze tijd bewijzen dat Jezus binnenkort terug zal komen.
3. Aan Jezus' tweede komst zal Hij een koninkrijk van 1.000 jaar oprichten.
4. De aarde zal tot een aardse paradijs veranderd worden wanneer Hij komt.
5. Wij zullen in onze vleselijk lichamen binnen de hemel gaan.

C. ONDERSTREEP HET JUISTE ANTWOORD :
1. Bij Zijn hemelvaart verklaren de engelen :
a. Dat Jezus terug op aarde zal komen.
b. Dat Jezus nooit terugkomt.
c. Dat Jezus terugkomt op de wolken.
d. Dat zij alleen getuigen waren van Zijn hemelvaart.
2. De dag des Heren :
a. Komt als een dief in de nacht.
b. Komt nadat al de tekenen van Zijn terugkomst vervuld worden.
c. Binnenkort in onze tijd.
d. Is het begin van Zijn duizendjaar rijk op aarde.
3. Na de dood van een mens :
a. Kan hij als een geest terugkomen.
b. Kan hij helemaal niet op aarde terugkomen.
c. Wist niets van zijn bestemming.
d. Is hij alleen maar begraven.
4. Bij de wederkomst van Jezus :
a. De wereld zal veranderd tot een aardse paradijs.
b. Alleen Christenen zullen opgenomen worden.
c. Zullen allen, Christenen en niet-Christenen in een oogwenk opstaan.
d. Niets zal gebeuren.
5. Om bereid voor Zijn wederkomst te zijn :
a. Moeten wij in Hem geloven, bekeren en zich laten dopen tot vergeving van onze zonden.
b. Geloof alleen in Christus.
c. Onze goede werken moeten meer dan onze slechte werken zijn.
d. Niets maar een goede mens worden.
D. PLAATS VOOR UW EIGEN VRAGEN :
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