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De Bijbel leert ons wat er (nog) staat te gebeuren, de Heilige Geest heeft de profeten en de
apostelen laten weten wat de toekomst de gelovigen zal brengen. Maar niet alleen de
apostelen mochten weten wat de Here nog in petto heeft, ook de hedendaagse gelovige wordt
door de Heilige Geest geleerd wat de Here zal doen. Wanneer wij de Bijbel lezen en
bestuderen “zalft” de Heilige Geest ons om dit te kunnen begrijpen, zo ook de hier na
volgende teksten. Een ongelovige, maar ook een religieuze “gewoonte gelovige”, kan niet
accepteren wat er staat geschreven over de toekomst. Daar is verlichting van de Heilige Geest
voor nodig, de Geest die ons doet groeien in het geloof.
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Joh. 3:16 “doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de
volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort,
zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen”.

Op het moment dat de Heer Jezus deze woorden sprak lag de uitstorting van de Heilige Geest
op alle gelovigen nog in de toekomst, dat zou pas plaatsvinden nadat de Here de aarde had
verlaten. Deze uitstorting van de Heilige Geest vond plaats op de Pinksterdag nat dat de Heer
op de wolken was weggevoerd naar de hemel om Zijn rechtmatige plaats weer in te nemen.
(Handelingen 2) Sinds die dag brengt de Geest elke wedergeboren gelovige te binnen wat de
Here hem/haar wil leren. Daarbij verlicht de Heilige Geest ons denken, ons verstand,
waardoor wij zicht krijgen op de Bijbel en de profetieën die daar in voor komen. Kort gezegd
mogen wij er van uit gaan dat de Heilige Geest een licht op ons pad is en deze van God
afgewende wereld.

2 Petrus 1:19 “En wij achten het profetische woord (daarom) des te vaster, en gij doet wèl, er
acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de
dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.”

1 Thess. 5:1-5 “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 zó
komt, als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust,
overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij
zullen geenszins ontkomen. Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis,
zodat die dag u als een dief overvallen zou: want gij zijt allen kinderen des
lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe

Om te kunnen geloven zullen wij ons dus moeten laten verlichten door de Heilige Geest, dit
houdt automatisch is dat wij de wereld en haar begeren los zullen moeten laten want anders
krijgt de Geest geen ruimte genoeg om ons te verlichten en kunnen wij niet geloven wat de
profeten tot ons te zeggen hebben:

Luk. 24:25 “En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft
alles wat de profeten gesproken hebben!”



Luk. 24:44 “En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u
was, namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in
de Wet van Mozes, en de Profeten, en Psalmen”.
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a. De afval.

Een opvallende profetie zegt dat er eerst afval moet komen voordat andere profetieën vervuld
zullen worden. Vaak wordt er in dit verband dan gedacht aan de wereld welke steeds verder
achteruit gaat, waar langzamerhand geen plaats meer schijnt te zijn voor de God van
Abraham, Izaäk en Jacob. Deze opvatting is niet steekhoudend want hoe kan een mensheid
“afvallen van God” als ze Deze niet wil erkennen? Nee, de afval komt van binnen uit de
Gemeente van Christus, gelovigen keren in dit geval Christus de rug toe en worden afvallig
van Hém! Soms lijkt het wel een schifting, het tarwe wordt momenteel gescheiden van het
onkruid, de Dolik, dat veel op tarwe lijkt.

1 Thess. 2:3 “Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, �������
�� moet de afval
komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs”.

Wij kunnen bij deze tekst denken aan mensen die wel “bij ons zijn, maar niet ván ons zijn”.
Mensen welke zelfs in onze samenkomsten en kerkdiensten aanwezig zijn maar eigenlijk
“meelopers” zijn welke uit gewoonte handelen maar nog nooit een echte keuze gemaakt
hebben. Elk kerk - of gemeentelid zal zich dan ook ernstig af moeten vragen waar hij/zij staat
ten opzichte van Christus Jezus:

1 Joh. 2:19 “Zij zijn van ons uitgegaan, ���
�������
���������������; want indien zij uit
ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn: maar aan hen moest
openbaar worden, dat niet allen uit ons zijn”.

b. De opname, wegrukking, van de (echte, de ware) Gemeente van Christus.

Joh. 14:3 “en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u
tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben”.

1 Kor. 15:51 “Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar
allen zullen wij veranderd worden”.

1 Kor. 15:52 “in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken
en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd
worden”.

1 Thess. 4:16-17
“want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het
geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus
gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die
achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk
weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd
met de Here wezen”. 



3. In de lucht zullen de werken van de christenen beoordeeld worden.

2 Kor. 5:10 “Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar
worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft,
naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad”.

1 Kor. 3:8 “Wie plant en wie begiet, staan gelijk; alleen zal elk zijn eigen loon
krijgen naar zijn eigen werk”.

1 Kor. 3:13 “ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat
hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken”.

1 Kor.3:14-15; “Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon
ontvangen, maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch
hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen.

1 Kor. 9:18 “Wat is dan mijn loon? Dit: door mijn evangelieprediking het evangelie
om niet te mogen brengen, en zo van mijn bevoegdheid als evangelieprediker
geen gebruik te maken”.

Kol. 2:18 “Laat niemand u de prijs doen missen door gewilde nederigheid en
engelenverering, als ingewijde in wat hij heeft aanschouwd, zonder reden
opgeblazen door zijn vleselijk denken”,

Kol. 3:24        “gij weet toch, dat gij van de Here tot vergelding de erfenis zult
 ontvangen. Gij dient Christus als Heer”.

Openb. 22:12 “Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden,
naardat zijn werk is”.

Op het kruishout van Golgotha zijn de zonden van de christenen al geoordeeld. Maar onze
werken zullen in de lucht geoordeeld worden zodat de Heer Jezus loon naar werken
kan geven.

4. De openbaring van de antichrist, de mens der zonde.

2 Thess. 2:3-10 “Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, �����������	
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zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of
voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om
aan zich te laten zien, dat hij een god is”.

Matth. 24:15 “Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet
Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan – wie het leest,
geve er acht op”



Dan. 9:27 “En hij (de antichrist) zal het verbond voor velen zwaar maken, een
week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer
doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester
komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat
zal zich uitstorten over wat woest is”.

Openb. 13:1-8 “En (ik zag) één van zijn koppen (de antichrist)  als ten dode gewond,
en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met
verbazing achterna, en zij aanbaden de draak (satan), omdat hij aan het
beest (antichrist) de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest,
zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen
voeren?”

1 Joh. 2:18 “Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een
antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan
onderkennen wij, dat het de laatste ure is”.

Openb. 13:11-18 “en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood
werden”.

5. De grote verdrukking.

Matth. 24:15 “Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet
Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan – wie het leest, geve
er acht op – laten dan wie in Judea zijn”.

Matth. 24:21 “Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet
geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen
zal”.

6. Wederkomst van de Heer Jezus in heerlijkheid.

Matth. 24:29-30 “Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd
worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de
hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zal
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en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen
de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, 	�����
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Hand. 1:11 “die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de
hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal
op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt
zien varen”.

Openb. 19:11-16 “En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning
der koningen en Here der heren”.


