
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leidingdeel Heilsfeiten - Schets 7 
De Wederkomst 

 
A) Doel 
1. Betekenis benoemen 
 Bij de wederkomst gaat het (1) om het laatste oordeel dat zal plaatsvinden en (2) om de 

heerlijke toekomst die de gelovigen wacht. Wie Christus niet kent heeft dus alle reden om bang 
te zijn, wie Hem echter wel kent mag zich verheugen! De Wederkomst is het laatste grote 
heilsfeit en het enige dat nog vervuld moet worden.  

 

2. Actualiteit aangeven 
 We leven in de tijd voor de wederkomst. Zoals in schets zes aangegeven, betekent dit dat we 

ons hierop moeten voorbereiden. Het is nu nodig om Christus te kennen om later eeuwig bij 
Hem te mogen zijn. Dit aardse leven gaat voorbij, we zijn op weg naar de eeuwigheid. 

 

3. Christus centraal stellen 
 Bij de wederkomst zal Christus zich met alle macht tonen (lees Op. 1:12-18). Alle knie moet zich 

voor Hem buigen. Hij toont Zich met Koninklijke macht en heerlijkheid! Dan openbaart Hij zich 
als Koning en Rechter. Dan zal de scheiding vallen tussen Zijn dienaren en Zijn vijanden.  

 
 
B) Achtergrondinformatie 
 
Het laatste heilsfeit 
De wederkomst is het laatste grote heilsfeit van Christus. Het is ook het enige grote heilsfeit dat 
nog op vervulling wacht. De Heere Jezus zal terugkomen op de wolken en alle oog zal Hem zien. 
Dan zal iedereen Hem moeten erkennen als Koning. Alle knie zal zich voor Hem buigen, ook die van 
de ongelovigen. Er zal dan echter geen gelegenheid meer zijn om je alsnog te bekeren. God zal dan 
als Rechter optreden en oordelen de levenden en de doden (zoals in de geloofsbelijdenis staat). 
Alle doden zullen opstaan. De gelovigen staan op met een verheerlijkt lichaam, ze mogen voor 
eeuwig op de nieuwe hemel en aarde wonen. 
 
Duizendjarig rijk 
Over de wederkomst is veel discussie mogelijk. Veel Amerikaanse en evangelische christenen 
geloven in een duizendjarig rijk. Als Christus terugkomt op de aarde, dan vindt niet direct het 
laatste oordeel plaats, ook is de nieuwe hemel en aarde er niet direct. Eerst zal Christus nog 1000 
jaar op aarde regeren, velen zullen dan tot geloof komen. De discussie hierover is ingewikkeld en 
vaak weinig vruchtbaar. De Gereformeerde traditie heeft altijd met de kerk der eeuwen beleden 
dat wanneer Christus terugkomt direct het oordeel zal plaatsvinden. De doden zullen opstaan en 
geoordeeld worden, dan zal de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er zijn. Er is dus geen 1000-jarig 
Rijk op aarde na de komst van Christus. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suggesties voor verdieping 

 Bijbel: Jes. 65:17-25, 2 Petr. 3: 1-18; Op. 20:11-22:21. 

 Geloofsbelijdenis: HC Zondag 19; NGB art. 37. 

 Literatuur:   J. van Genderen, De Bijbel en de toekomst  
R. van Kooten, Dichterbij het einde. 

 
 
C) Suggesties voor de avondinvulling 
 

Niveau 1 Niveau 2 

Alternatieve startopdracht 
(1) Stuur twee JV-leden de gang op. (2) Zet in de 
zaal alle stoelen en tafels door elkaar. (3) Roep  
beiden terug en blinddoek van te voren één van 
de twee. (4) Degene zonder blinddoek moet 
degene met blinddoek door middel van 
aanwijzingen naar de andere hoek van de zaal 
leiden. Hoe snel lukt dat? (5) doet dit nog enkele 
malen met telkens variaties: (a) blinddoek 
degene die de aanwijzingen geeft ook, zonder 
dat de eerste dat weet, (b) geef degene die 
aanwijzingen geeft de opdracht expres 
verkeerde aanwijzingen te geven.  
Bespreek daarna de lessen hiervan: Ook ons 
leven is een reis, in het leven kan het ook vol 
obstakels zijn, zijn we vaak blind voor waar we 
heengaan. Het is nodig goede en betrouwbare 
leiding in het leven te hebben. Alleen dan kom je 
op de goede bestemming. 
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Alternatieve startopdracht 
Laat iedereen kort voor zichzelf op een briefje 
de volgende vragen beantwoorden: 
1. Hoe denk je dat jouw leven eruit ziet over 5 
jaar? 
2. Hoe denk je dat jouw leven eruit ziet over 25 
jaar? 
Bespreek de antwoorden met elkaar. Bespreek 
de toekomstdromen die je hebt. Stel de 
onzekerheid van de toekomst aan de orde. 
Alleen God kent de toekomst! 
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Bijbel 
Laat deze vragen altijd aan de orde komen 
1. In de gelijkenis komt de bruidegom 

onverwacht. Wanneer denk jij dat Christus 
terugkomt? Weet je wanneer Hij terugkomt? 

2. Ben jij voorbereid op Zijn komst? Hoe doe je 
dat? 

Bijbel 
Laat deze vragen altijd aan de orde komen 
1. Wat wordt hier gezegd over God? 
2. Wat wordt hier gezegd over ons? 
3. Waarvoor waarschuwt God ons hier? 
4. Wat belooft God ons hier? 
Dit zijn algemene vragen die bij elke Bijbelstudie aan 
de orde kunnen komen. 
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3. Hoe loopt het af met degene die niet 
voorbereid zijn op Christus' wederkomst? 

Keuzevragen 
1, 3, 4  

Keuzevragen 
2, 5, 6 

Overige verwerking 
Bespreek met elkaar de volgende situatie. 
Stel dat je zonder dat je het wist de 
afgelopen week heel de dag met een 
verborgen camera bent gevolgd. Die 
registreerde alles wat je deed, ook konden je 
gedachten gelezen worden. Stel dat deze film 
hier vanavond zou worden afgespeeld.  
- Wat vind je daarvan?  
- Zou je reden hebben om je te schamen? 
In Op. 20:12 lezen we hoe de boeken worden 
geopend. Dan komt alles openbaar wat we 
gedaan en gedacht hebben... Die dag komt! 

Overige verwerking 
Bespreek met elkaar de volgende stelling: 
'De hel bestaat niet want God houdt van alle 
mensen.' Deel de groep in tweeën en laat de 
een argumenten voor en de ander 
argumenten tegen bedenken.  
Laat naar voren komen dat juist omdat God 
liefde is Hij de zonde moet straffen en niet 
door de vingers kan zien.  

 

 

D)  Antwoorden en suggesties  
1. In de laatste dagen zullen veel mensen spotten met het idee van de wederkomst (2 Petrus 

3:4), velen geloven het niet. Dat is ook wel te begrijpen, het lijkt alsof de wereld altijd 
doorgaat. Het is nodig dat we dat telkens weer in de Bijbel lezen en ook geloven dat het 
waar is. De tekenen uit Mattheüs en Openbaring zijn wel te zien (oorlogen, rampen geweld 
en ongeloof), die laten ons zien dat de Heere Jezus de waarheid sprak. 

2. a. Ook in de kerk kom je ze tegen 
b. (1) Sommigen komen ervoor uit dat ze niet geloven in de wederkomst, (2) anderen 
belijden het wel met de mond, maar leven er niet naar, (3) ook van mensen die de Heere 
Jezus nog niet als Verlosser kennen kan je je afvragen of ze wel echt in de wederkomst 
geloven. Als je dat echt geloofd, dan wacht je niet voor je Hem kent als jouw Verlosser. 

3. a. - 
b. Als je Christus niet kent als Verlosser is er alle reden bang te zijn. Hij is dan Rechter en 
geeft Zijn rechtvaardig oordeel. Ook zullen dan alle werken openbaar komen. Stel je voor 
dat alles wat jij gedaan hebt, ook die dingen waar niemand bij was, publiekelijk worden 
bekend gemaakt. 

4. Ik hoorde eens van een man die elke dag als eerste naar de hemel keek. Als het een 
wolkenloze dag was dan vond hij dat jammer, want Christus zou terugkomen met de 
wolken. In de laatste verzen van Openbaring horen we Johannes bidden: 'Kom Heere Jezus' 
Hij had alles gezien wat er nog zou komen en hij bad of de Heere Jezus spoedig zou komen. 

5. a. In Op. 22 zegt de Heere Jezus zelf dat Hij spoedig komt. Dat mag dus, elke gelovige 
verlangt naar een spoedige wederkomst, dan zal er een einde komen aan al het geweld en 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de pijn van deze wereld. 
b. Een reden om niet om een spoedige wederkomst te bidden zou kunnen zijn dat dan 
niemand meer bekeerd kan worden. Dat is waar, maar geen reden om hier niet om te 
bidden. Christus zal pas terugkomen als het getal van de gelovigen vol is, je bidt dan dus ook 
of de Heere nog velen wil bekeren. 

6. a. (1) Ken Hem als je Verlosser, (2) Heb Hem lief en verlang naar Hem, (3) Dien Hem door 
naar Zijn wil te leven, (3) besef dat de ware rijkdom van een christen in het toekomende 
leven ligt. 
b. Ja dat mag. God geeft ons hier een roeping om op deze aarde te leven, we moeten ook in 
dat opzicht onze talenten gebruiken. Het mag geen ambitie zijn ten koste van God en Zijn 
dienst, of een ambitie waarin je jezelf belangrijker vindt dan God. We moeten het doen tot 
Zijn eer!  
  

Stelling 
Je verwacht de komst van Christus als Koning en Rechter. Als je dit echt verwacht dan zul je er ook 
van getuigen. Het zal een heerlijk moment zijn voor de gelovigen. Ook moet je ervan getuigen dat 
Hij een ieder zal oordelen. Dit geeft reden om nog meer het evangelie te verkondigen, wie Christus 
niet kent zal veroordeeld worden! Stel dat iemand op het spoor staat en er komt een trein aan, dan 
roep je ook om te zorgen dat die persoon zich in veiligheid brengt. Zo is ook de naderende 
wederkomst reden om mensen aan te sporen het behoud in Christus te vinden. 
 
 
E) Extra voorbereiding 
Geen 
 


