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 De wederkomst 

 

Maranatha:  Dit is een 

woord van Aramese oor-

sprong en het betekent let-

terlijk:  De Heer komt ! 

 

Ja … de Heer, Hij zal ko-

men !    

 

We gaan lezen wat de Bij-

bel over de wederkomt van 

Jezus zegt en we beginnen 

bij 1 Thes. 4 vanaf vers 14:  

 

15 Want dit zeggen wij u 

met een woord van de Hee-

re, dat wij die levend zullen 

overblijven tot de komst van 

de Heere, de ontslapenen 

beslist niet zullen voorgaan. 

 

Dit zeggen wij u met een 

woord van de Heere, 

schrijft Paulus en dat wil 

zeggen, dat Paulus een 

openbaring hierover van 

boven kreeg.    

 

Paulus noemt, dat degenen, 

die de wederkomst van de 

Heere Jezus mogen mee-

maken, in geen geval- be-

slist niet -  de ontslapen zul-

len voorgaan. 

 

Dat wil zeggen:  

• Eerst zullen de in Chris-

tus ontslapenen worden 

opgewekt en een nieuw 

lichaam ontvangen. 

 

• En daarna zullen wij - 

die leven bij de weder-

komst - in een punt des 

tijds veranderd worden 

en ook een nieuw li-

chaam ontvangen.  

 

Dat lichaam zal een heerlijk 

en onsterfelijk lichaam zijn.   

Een verheerlijkt lichaam.  

 

De glans, de uitstraling van 

dat verheerlijkt lichaam, zal 

verschillend zijn. 
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In 1 Cor. 15 vers 41 noemt 

Paulus dat de glans van de 

sterren verschillend is, want 

de ene ster verschilt in 

glans van de andere ster.   

 

En – zo gaat hij verder: Zó 

zal ook de opstanding van 

de doden zijn: 

 

De glans van de sterren is 

verschillend, want de ene 

ster verschilt in glans van 

de andere ster.  Zó zal ook 

de opstanding van de doden 

zijn.  

 

De glans van het opstan-

dings lichaam van de 

moordenaar aan het kruis 

die behouden werd, zal an-

ders zijn dan de glans van 

het opstandingslichaam van 

b.v. Paulus.   

 

Hoe meer van het karakter 

van Jezus in ons – de 

vruchten van de Geest – 

Zijn zachtmoedigheid, Zijn 

vrede, Zijn liefde, hoe gro-

ter de glans. 

 

Het verheerlijkte lichaam 

van Jezus ging dwars door 

deuren en muren heen.  

 

Een verheerlijkt lichaam:  

een lichaam dat nooit moe 

wordt en we zullen met 

verbazing het beeld (het ka-

rakter) van de Heere Jezus 

in elkaar zien. 

 

Jezus kon ook vis eten met 

Zijn opstandings lichaam 

dus Hij had tanden en kie-

zen.  Je eet immers geen vis 

met je gehemelte … 

 

• Hij kon snel een reis 

maken van de ene plaats 

naar de andere. 

 

• Maar Hij verscheen aan 

Zijn discipelen nooit op 

twee plaatsen tegelijk.  
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• In ieder geval is het zo 

wat in 1 Cor. 2:9 staat:  

 

Wat geen oog heeft ge-

zien en geen oor heeft 

gehoord en in geen men-

senhart is opgekomen, 

dat is wat God bereid 

heeft voor hen, die Hem 

liefhebben.  

 

We gaan verder met 1 Thes. 

4:16 want de Heer heeft ons 

duidelijk aangegeven welke 

tekenen met Zijn weder-

komst verbonden zullen 

zijn.  

 

16 Want de Heere zelf zal 

met een geroep, met de 

stem van een aartsengel en 

met een bazuin van God 

neerdalen uit de hemel.  En 

de doden die in Christus 

zijn, zullen eerst opstaan. 

 

Paulus noemt hier twee be-

langrijke dingen, die een 

teken zijn van de weder-

komst van onze Heere Je-

zus Christus:  

 

• Ten eerste het geroep 

van een aartsengel. 

 

• Ten tweede: Het geluid 

van een bazuin Gods. 

 

Paulus heeft het eerst over 

het roepen van een aartsen-

gel.   

 

Wat zijn aartsengelen: 

Dit zijn engelen met macht 

en gezag; men kan spreken 

van "hemelvorsten" onder 

de engelen, met andere en-

gelen onder zich. 

 

Gabriël is een aartsengel en 

ook Michaël is een aartsen-

gel. Daar wordt in Daniël 

10 over gesproken.    

 

Men denkt ook wel dat Lu-

cifer, toen er nog geen on-

recht in hem gevonden 
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werd, een machtige aarts-

engel is geweest. 

 

Als Paulus aan de Corinthi-

ers over de wederkomst van 

Jezus schrijft, noemt hij 

ook, dat hij een geheimenis 

doorgeeft en wel dat wij 

zullen veranderd worden bij 

de laatste bazuin. Dat staat 

in 1 Cor. 15:51/52 

 

51 Zie, ik vertel u een ge-

heimenis: Wij zullen wel 

niet allen ontslapen, maar 

wij zullen allen veranderd 

worden. 

 

52 In een ondeelbaar ogen-

blik, in een oogwenk, bij de 

laatste bazuin. Immers, de 

bazuin zal klinken en de 

doden zullen als onvergan-

kelijke mensen opgewekt 

worden en ook wij zullen 

veranderd worden. 

 

Er zijn dus drie belangrijke 

zaken, waar Paulus onze 

aandacht op vestigt met be-

trekking tot de wederkomst 

van onze Here Jezus: 

 

(1) Het roepen van een 

aartsengel.  

 

(2) Het geklank van een ba-

zuin Gods.   

 

(3) En die bazuin is volgens 

1 Cor. 15 de laatste ba-

zuin en dat is de zeven-

de bazuin.   

 

De enige plaats in de Bij-

bel, waar gesproken wordt 

over én het roepen van een 

machtige aartsengel en het 

klinken van de laatste, de 

zevende bazuin, is Openba-

ring hoofdstuk 10. 

 

Het zou betekenen dat de 

Bruidsgemeente wordt op-

genomen voor de grote ver-

drukking, maar dat de 

Bruidsgemeente nog wel 
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het één en ander zal mee-

maken voor het zo ver is.  

 

We gaan verder met 1 Thes. 

4:17 

 

17 Daarna zullen wij, de 

levenden die overgebleven 

zijn, samen met hen opge-

nomen worden in de wol-

ken, naar een ontmoeting 

met de Heere in de lucht. 

En zo zullen wij altijd bij de 

Heere zijn. 

 

18 Zo dan, troost elkaar 

met deze woorden. 

 

Zo zullen wij altijd met de 

Here wezen. 

 

En dat is waarlijk een troost 

en daarom staat er ook: 

troost elkaar daarmee.  

 

We zullen dan altijd - ja tot 

in alle eeuwigheden - bij de 

Heere zijn.   

 


