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Wat staat ons te wachten? 

 

Inleiding 
Vanaf het begin van de Bijbel wordt er voorspeld wat er gaat gebeuren. Sommige 

voorspellingen gaan over zaken die op de korte termijn zullen gebeuren, andere spreken over 

zaken die juist over een hele lange tijd pas gaan gebeuren. Het is belangrijk te weten dat al 81% 

van de voorspellingen vervuld zijn en dat er nog 19% vervuld moet worden. Die laatste 19% 

gaat met name over de periode wanneer Jezus terugkomt en alles dat daarmee samenhangt.  

Tijdlijn 
Het begrijpen van profetieën is geen gemakkelijke opgave. Profeten uit het verleden keken naar de verre 
toekomst en benoemden daarmee gebeurtenissen, de zogenoemde bergtoppen, die zij zagen. Ze zagen daarbij 
niet wat er in de tussenliggende tijdsperioden, de dalen, zou gaan gebeuren. Soms worden verschillende 
gebeurtenissen samen voorspeld, terwijl er wel 1000 jaar tussen kan zitten. Mooie voorbeelden daarvan vinden 
we in Jesaja.  

Lezen: Lukas 4:16-19 en Jesaja 61:1-2 

 
 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
   

 

 

 

 

 

 

Lastige termen 
Wanneer wij de profetieën lezen en bestuderen, dan is het goed om 
bovenstaande in ons achterhoofd te houden. Ook is het belangrijk om 
bepaalde termen te begrijpen, want als je over de voorspellingen leest, 
kom je veel ongebruikelijke termen tegen. 
 

 

_____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
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Ruggengraat 

Op verschillende plaatsen in de Bijbel komen voorspellingen voor. Vaak is wel duidelijk wat er 

gaat gebeuren, maar niet altijd wanneer. Een van de Schriftgedeeltes die veel gebeurtenissen 

benoemd en het ook in volgorde zet is Mattheus 24. Dit hoofdstuk wordt dan ook algemeen 

genoemd: ‘the backbone of prophecy’.  

Lezen: Mattheus 24:1-14 

 
 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

Verdrukking 
De voorspellingen die de Heere Jezus doet, zijn best heftig. Richting het 
einde wordt alles slechter en het is duidelijk dat er verdrukking zal zijn 
voordat de grote verdrukking komt. Deze gebeurtenissen noemt de Heere 
Jezus ‘het begin van de weeën’. Het wordt hierna namelijk nog erger. Als je 
het tekstvak hiernaast leest, herken je dan ook eenzelfde soort 
verdrukking? 

Lezen: Mattheus 24:15-22 

 
 

 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
In Mattheus 24 worden vele gebeurtenissen voorspeld en in de eerste verzen gaat het ook over mensen die zich 
zullen voordoen als de teruggekeerde Jezus.  

Lezen: Mattheus 24:23-28 

 
 

 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
 
 

‘Van Wessem wijst op een 

religieuze beweging uit China: de 

Kerk van de Almachtige God. Via 

Facebook verspreidt deze groep 

de boodschap dat Jezus al in 1991 

is teruggekeerd op aarde in het 

lichaam van een Chinese vrouw.’ 
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Bovenstaande gedeelte laat zien hoe belangrijk het is om te weten wat er in de Bijbel geschreven staat. De kerk 
van de Almachtige God heeft namelijk miljoenen volgelingen. De ironie is dat deze beweging juist Mattheus 24:27 
gebruikt om hun dwaling te onderbouwen en ze zeggen dat deze tekst betekent dat Jezus zou terugkomen in het 
oosten, in China dus. De Heere Jezus waarschuwt ons hiervoor met de woorden:  
 

Lezen: Mattheus 24:29-31 

 
 

 

 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

Lezen: Mattheus 24:37-39 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
De wederkomst van de Heere Jezus wordt voorafgegaan door een periode van toenemende verdrukking en 
daarna een periode van ‘normaal leven’. Als daarna de hemeltekenen verschijnen is de wederkomst aanstaande. 
Bij de wederkomst zullen er nog veel meer dingen plaatsvinden en ook na de wederkomst staat er nog van alles 
te gebeuren. 

De opname 
De term opname is bij vele gelovigen bekend, terwijl de term zelf niet in de Bijbel voorkomt. Er wordt mee 
bedoeld dat de gelovigen opgenomen worden in de lucht bij de wederkomst van Christus. Het moment waarop 
de opname plaatsvindt is altijd een punt van discussie, dus het is van belang om hier zelf studie naar te doen.  

 Lezen: 1 Thessalonicenzen 4:13-18 

 
 

 

 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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Lezen: 1 Korinthe 15:22-24, 50-53 

 
 

 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

Dag des Heeren 
Eerder hebben we al vastgesteld dat de dag des Heeren zal komen na de hemeltekenen en dat het onverwachte 
gebeurtenis zal zijn voor de wereld. De dag des Heeren is niet een dag van 24 uur, maar de term ‘dag’ slaat in dit 
geval op het oordeel. Net zoals wij de term ‘dagvaarden’ gebruiken. De periode van de dag des Heeren is langer 
dan 1000 jaar.  

Lezen: Mattheus 24:43, 1 Thessalonicenzen 5:2-4, 2 Petrus 3:10 en Openbaring 3:3, 16:15  

 
 

 

____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

De dag des Heeren is de periode van oordeel door God over de wereld. Andere termen die hiervoor gelden zijn 
‘toorn’ en ‘wraak’. Voordat deze periode aanbreekt, zijn er nog meer zaken die gaan gebeuren.  

Lezen: 2 Thessalonicenzen 2:1-10  

 

 

____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

Parousia 
De term ‘Parousia’ komt in onze vertalingen niet voor, maar wordt vertaald met komst, tegenwoordigheid of 
aanwezigheid. In verband met de wederkomst van Christus, wordt deze term nogal vaak gebruikt. In eerste plaats 
kwamen we die al tegen bij de vragen van de discipelen over de toekomst (Mattheus 24:3). In het gedeelte van 2 
Thessalonicenzen 2 is duidelijk geworden dat de verschijning van de aanwezigheid (Parousia) van de Heere Jezus 
een einde maakt aan de zoon van verderf. Het is goed om schrift met schrift te vergelijken en te kijken wat er 
voor en tijdens de aanwezigheid van de Heere Jezus zal gebeuren.  

Lezen: Mattheus  24:27,37-39, 1 Korinthe 15:23, 1 Thessalonicenzen 4:15-17 

 
 

____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
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