
5. Wederkomst van Jezus 

 

Introductie 

In deze wereld heerst veel chaos en duisternis. De hele schepping ziet uit naar de dag dat Jezus terug 

komt om alles goed te maken. En niet alleen de schepping, maar zeker ook de gelovigen. In Openbaring 

22:17 en 20 staat dat de Geest en de Bruid (de gelovigen) uitroepen: ‘Kom, Heer Jezus!’ en dat Jezus 

daarop antwoordt: ‘Ja, Ik kom spoedig!’ We mogen als een Bruid verlangen naar de Bruidegom en ons 

verlangen uitroepen  naar Jezus. 

Jezus verlangt ernaar om terug te komen, maar waarom duurt het dan toch nog zo lang? En hoe gaat 

het eruit zien als Jezus terugkomt? Over deze vragen hopen we in dit stuk na te denken. Maar laten 

we voor alles bidden om verlangen naar Jezus. Dat de Geest van God dit verlangen in ons hart zal laten 

branden, totdat de morgen aanbreekt en Jezus terugkomt! 

 

Hoe lang nog…? 

Deze uitroep vinden we op veel plekken in de Bijbel terug. Hoe lang duurt het nog voordat God ingrijpt? 

Hoe lang duurt het nog, voordat Jezus terugkomt? Soms wordt deze vraag ook spottend gebruikt, door 

tegenstanders van God. Zo lezen we in 2 Petrus 3:3-4: 

Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar 

hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want 

vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de 

schepping. 

In de eindtijd zullen mensen spotten met de terugkeer van Jezus en zeggen: ‘Het heeft nu al zolang 

geduurd, waarom zou je Hem nog terugverwachten? Dat gaat echt niet gebeuren!’ Maar de apostel 

Petrus antwoordt hierop dat de aarde voor de zondvloed ook eeuwen hetzelfde bleef, totdat de hele 

aarde op één dag door water overspoeld werd. Daarna werd de aarde opnieuw door God geschapen. 

Zo zal het ook bij de Wederkomst van Jezus zijn. Plotseling zal de dag daar zijn en zullen hemel en aarde 

vergaan en opnieuw geschapen worden. Ook legt Petrus het volgende uit: 

Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat 1 dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 

jaar als 1 dag. De Heer vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid 

beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat 

allen tot bekering komen. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht… 

God kijkt anders naar de tijd dan wij. Voor ons is 1000 jaar heel lang, maar voor God is dat niets. Hij 

bestaat immers voor eeuwig. En waarom de wederkomst nog zolang op zich laat wachten? Dat heeft 

te maken met het geduld van God. Hij staat niet te springen om het oordeel te komen brengen. Hij wil 

dat iedereen tot bekering komt. Daarom is er nog de mogelijkheid voor mensen en volken om zich te 

bekeren tot God. 

Nu kunnen we ons afvragen of Jezus dan wel ooit kan terugkeren, omdat er altijd weer nieuwe mensen 

geboren worden. En met hen wil Hij toch ook geduld hebben, zodat ze tot bekering kunnen komen? 

Hier kunnen we tenminste twee dingen op antwoorden. Ten eerste kan het goed zijn dat God wacht 

tot er een bepaald getal aan gelovigen vol is gemaakt. Dit zouden we af kunnen leiden uit het getal van 

de 144.000 verzegelden uit de stammen van Israël. 



De tweede opmerking heeft met het geduld van God te maken. Gods geduld betreft niet alleen 

individuele mensen, maar ook volken in bredere zin en zelfs de hele wereldbevolking. We zien dat God 

soms honderden jaren geduldig is met slechte volken en hen dan toch weg moet vagen, omdat de 

maat vol is. Op dat moment kunnen er nog heel goed individuele mensen zijn in die volken, die God 

zou willen redden, maar het volk is collectief te ver afgegleden van Gods bedoelingen, waardoor het 

oordeel wel moet komen. Zo zal de wereld aan het einde der tijden zover bij God vandaan glijden, dat 

er geen redding meer mogelijk is voor de wereldbevolking als collectief. God zal zijn oordelen moeten 

gaan brengen. Er is een maat van kwaad die vol kan worden, zelfs bij onze geduldige God. 

In 2 Petrus 3 staat dat voor God 1000 jaar zijn als 1 dag. De vroege kerkvaders hebben al gezien dat die 

periode van 1000 jaar niet willekeurig gekozen is. Als we 1000 jaar beschouwen als één dag, dan kom 

je op een aardse geschiedenisweek uit van 6000 jaar, met het messiaanse rijk als het 7e millennium. 

Dit messiaanse rijk zal dan de shabbat van de geschiedenis zijn. We hebben immers 6 dagen gekregen 

om al ons werk te doen en de 7e dag is de shabbat, de rustdag, die geheiligd werd voor God.1 

Daarmee weten we nog niet precies wanneer Jezus dan terugkomt, maar we kunnen wel een 

benadering maken. In de Joodse jaartelling zitten we nu (2022) in het jaar 5782. Volgens deze telling 

kunnen we Jezus dus over ruim 200 jaar terug verwachten. Als we echter de Bijbelse jaren op gaan 

tellen, dan zouden we nu ergens in het jaar 6000-6200 moeten zitten. Dan zouden we qua jaren al in 

het millennium moeten zitten. Er zit dus een speling van een aantal eeuwen tussen de verschillende 

tellingen, maar we kunnen in elk geval stellen dat we inmiddels aardig dicht bij de wederkomst van 

Jezus moeten zitten, qua jaartelling. Dat mag ons hoop geven! 

 

Hoe keert Jezus terug? 

Als we willen weten hoe Jezus terug zal keren, dan is het goed om te bekijken hoe Hij weg is gegaan. 

Hij is ten hemel gevaren, in de aanwezigheid van zijn leerlingen. Dat staat beschreven in Lukas 24 en 

Handelingen 1. Jezus voer ten hemel in een wolk. Zeer waarschijnlijk is dit de wolk van Gods glorie 

geweest, die ook met de Israëlieten door de woestijn heentrok. De hemelvaart van Jezus doet verder 

sterk denken aan de hemelvaart van Elia, die in vurige wagens en paarden ten hemel opvoer.2 Jezus 

gaat iets minder spectaculair heen, maar ook Hij vaart ten hemel. 

Kort voor Zijn lijden en sterven werd Jezus al op de berg van de verheerlijking gezien, in een stralend 

lichtlichaam, samen met Elia en Mozes. Elia voer dus, zoals gezegd, ten hemel op. Maar ook rond het 

sterven van Mozes is sprake van een mysterie. Mozes klom namelijk de berg Nebo op naar God toe. 

Daar liet God hem het Beloofde Land zien en toen stierf Mozes in de aanwezigheid van God. God Zelf 

begroef Mozes ergens en niemand kon zijn graf vinden. Dus zowel Mozes en Elia als Jezus werden op 

bijzondere wijze door God Zelf thuisgehaald. 

Van Mozes weten we dat zijn gezicht de glorie van God uitstraalde, zo sterk, dat de Israëlieten niet 

naar hem konden kijken. Van Elia weten we dat hij in vurige wagens en paarden opvoer. En op de berg 

van de verheerlijking straalden ze alle drie hemels licht uit. We kunnen er dus gevoeglijk vanuit gaan, 

dat Jezus met stralende lichtglans en glorie naar de hemel is opgevaren. Waarschijnlijk was het niet 

zomaar een wolk, die Jezus uit het gezichtsveld van de leerlingen wegnam. Het kan haast niet anders 

dan dat dit de shekhina, de wolk van Gods glorie is geweest. In deze wolk van heerlijkheid kwam God 

vroeger in de Tabernakel en de Tempel wonen. 

 



Een bevestiging van dit idee vinden we in Ezechiël. Het is namelijk opvallend dat Jezus nu juist vanaf 

de Olijfberg ten hemel vaart. Dit was niet zomaar een willekeurige berg, maar dit was de berg waar 

Gods heerlijkheid eeuwen geleden ook al naar de hemel vertrokken was. In Ezechiël 10 lezen we 

namelijk dat Gods Troonwagen en de heerlijkheid van God (shekhina of kavod) vertrekken uit de 

Tempel, omdat de Israëlieten zeer slecht geworden waren. En dan staat er in Ezechiël 11:22-23: 

Daarna hieven de cherubs hun vleugels op, en de wielen verhieven zich tegelijk met hen. En de 

heerlijkheid van de God van Israël was vanboven over hen. Toen steeg de heerlijkheid van de 

Heer op uit het midden van de stad en bleef op de berg staan die ten oosten van de stad lag. 

We zien de heerlijkheid van de Heer dus weggaan uit de Tempel en deze maakt een tussenstop op de 

berg ten oosten van Jeruzalem. Dit is de Olijfberg. Vanaf daar is de heerlijkheid van de Heer definitief 

vertrokken, waarna de Tempel verwoest werd en het volk in ballingschap werd weggevoerd. En waar 

anders zal de shekhina van God heen vertrokken zijn, dan terug naar de hemel? God en de wolk van 

zijn glorie zijn kennelijk ten hemel gevaren vanaf de Olijfberg.  

Eeuwen later voer Jezus ten hemel, exact vanaf dezelfde plek, namelijk vanaf de Olijfberg. En een wolk 

onttrok hem aan de ogen van zijn leerlingen, staat er dan geschreven in Handelingen 1:9. Dit is niet 

zomaar neergeschreven. Dit was niet maar een willekeurige wolk. Dit was zeer waarschijnlijk de 

shekhina van God, die Jezus kwam thuishalen in de hemel. De wolk van glorie omgaf Jezus, toen Hij 

opvoer in de hoogte. 

Dat Jezus met grote eer en heerlijkheid ten hemel is gevaren, kunnen we ook uit andere tekstgedeelten 

afleiden. Zo staat er in Psalm 24 geschreven, dat de hemelpoorten zich majestueus verhieven, toen de 

Koning van glorie binnen kwam rijden. Zeer waarschijnlijk gaat dit over de hemelvaart. Psalm 22 heeft 

namelijk betrekking op de kruisiging van Jezus, Psalm 23 op zijn opstanding en Psalm 24 dan op zijn 

hemelvaart. Verder lezen we in Psalm 68:18-19 het volgende: 

De strijdwagens van God zijn tweemaal tienduizend, ontelbare duizenden. De Heer is bij hen, een 

Sinaï in heiligheid. U bent opgevaren naar omhoog, U hebt gevangenen weggevoerd, U hebt buit 

meegenomen om uit te delen onder de mensen, ja, ook aan opstandigen: om bij U te wonen, 

Here God! 

We lezen hier hoe Jezus als een machtige en overwinnende Strijder naar de hemel terugkeert. Een 

miljoenenleger van engelen volgt Hem. Jezus deelt daarbij de genomen buit uit aan de mensen. Deze 

tekst wordt expliciet op Jezus’ hemelvaart toegepast in Efeze 4:8. Jezus had de buit behaald op de 

dood en het dodenrijk en die nam Hij mee naar de hemel. En bij zijn hemelvaart begon Hij deze buit al 

uit te delen. Eén van de belangrijkste delen van die buit was de vijfvoudige bediening, die Jezus aan de 

gemeente gaf, volgens Efeze 4:8-15. Toen Jezus ten hemel opvoer gaf Hij apostelen, profeten, herders, 

leraars en evangelisten aan zijn gemeente om hen toe te rusten tot aan het einde. Jezus voer dus als 

een glorieuze held ten hemel op en werd daarbij waarschijnlijk omgeven door de skekhina, Gods wolk 

van heerlijkheid. De leerlingen zullen behoorlijk onder de indruk geweest zijn, toen zij dat zagen… 

Dat blijkt ook wel uit het feit dat de leerlingen nog heel lang naar de lucht staan te staren. Ze waren 

totaal in shock van wat zij daar gezien hadden, terwijl ze toch al wisten dat Jezus door gesloten deuren 

kon verschijnen en over water kon lopen. En terwijl zij daar naar de lucht staan te turen, staan er ineens 

twee mannen in witte kleding naast hen. Er verschijnen dus ook nog eens twee engelen in stralende 

gedaante bij hen. En deze engelen zeggen het volgende tegen de leerlingen: 



Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u 

opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt 

zien gaan. (Handelingen 1:11) 

Dit is een belangrijke aanwijzing voor hoe de wederkomst van Jezus eruit zal zien. Hij zal immers op 

dezelfde manier terugkomen, als dat Hij heenging. Kennelijk zal Hij weer uit de hemel neerdalen, met 

de wolk van Gods glorie, in stralende gedaante en met miljoenen engelen bij zich. Verder zagen we al 

dat Jezus op de Olijfberg ten hemel voer (vers 12). Zo zal Jezus ook op de Olijfberg terugkomen. Dit 

was trouwens al door de profeten van het Oude Testament voorspeld. De profeten hadden namelijk 

voorspeld dat de Messias op de Olijfberg zou terugkeren. Zo lezen we in Zacharia 14:4 het volgende 

over de komst van God: 

Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. 

Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen… 

Hieruit kunnen we met zekerheid opmaken dat Jezus op de Olijfberg bij Jeruzalem terug zal keren. 

Daar zal Hij uit de hemel neerdalen en daar zal Hij voor Jeruzalem en Israël strijden en tegen de 

aanrukkende heidenvolken. Vanuit Jeruzalem zal Jezus dan zijn Messiaanse Rijk stichten. Hij zal zitten 

op de troon van Zijn voorvader David en Koning zijn over Israël. Daarover kunt u meer lezen in de 

onderwijsdocumenten ‘Bekering van Israël’ en ‘Messiaanse Rijk’. 

 

Oorlog en oordeel bij de Wederkomst 

Handelingen 1 is niet het enige gedeelte dat spreekt over de Wederkomst van Jezus. Ook in Openbaring 

19 vinden we een beschrijving van de Wederkomst van Jezus. Wat daarin opvalt is dat Jezus als 

legeraanvoerder uit de hemel neerdaalt. Alle hemelse legers volgen Jezus op zijn weg naar de aarde. 

Daar zal Jezus bij Jeruzalem het leger van de antichrist verslaan: 

En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en 

waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En Zijn ogen waren als 

een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een Naam, die opgeschreven 

was, en die niemand kent dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt 

bovenkleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord van God. 

En de legers van de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en 

smetteloos. En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken 

zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn 

van de grimmige toorn van de almachtige God. Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze 

Naam geschreven: Koning der koningen en Heer der heren. 

Jezus’ Wederkomst is dus niet alleen maar gezellig en goed, maar zal allereerst een grote oorlog en 

zware oordelen ontketenen. Bij Zijn eerste komst kwam Jezus als een kwetsbaar baby’tje. Toen kwam 

Hij om te dienen, te lijden en te sterven. Maar bij Zijn tweede komst zal Jezus als de grote en 

overwinnende Koning terugkeren. Hij zal Zijn vijanden onder Zijn voeten vertrappen en heersen over 

alle volken van de aarde. Hij zal recht en gerechtigheid komen brengen. 

Net als de profeet Zacharia beschrijft Johannes in het bovenstaande citaat dat Jezus de heidenvolken 

zal verslaan en hen onder de voet zal leggen. Dit laat zien dat Jezus komt om het in de strijd voor Zijn 

volk Israël en voor Jeruzalem op te nemen. In die tijd zijn namelijk alle volken tegen Jeruzalem 



opgetrokken om het te vernietigen. Bij Armageddon, net buiten Jeruzalem, zullen deze legers door 

Jezus verslagen worden.3 

 

Opstanding en verzameling van de gelovigen 

In Mattheüs 24 wordt de Wederkomst van Jezus ook beschreven. In de verzen 29-31 staat geschreven: 

En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal 

zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de 

hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des 

Mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen 

de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en 

heerlijkheid. En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn 

uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot 

het andere uiterste ervan. 

We lezen hier dat Jezus’ Wederkomst met grote tekenen aan zon, maan en sterren gepaard zal gaan. 

Verder lezen we dat Jezus zijn engelen eropuit zal sturen, om zijn uitverkorenen bij zich te verzamelen. 

De gelovigen zullen bij Jezus’ Wederkomst dus verzameld worden door de engelen. Elders in het 

Nieuwe Testament wordt ook beschreven dat goede en slechte mensen samen moeten opgroeien, 

zoals tarwe en onkruid tot de oogst samen opgroeien. Bij Jezus’ Wederkomst zullen zowel de goede 

als de slechte mensen geoogst worden. De slechte mensen worden dan met vuur verbrand en de 

goede mensen mogen binnengaan in het Koninkrijk van Jezus.4 

Bij de Wederkomst zal er dus een verzameling plaatsvinden van de gelovigen. Dit geldt niet alleen voor 

de gelovigen die dan nog in leven zijn, maar ook voor de gelovigen die al gestorven zijn. Bij de 

Wederkomst van Jezus zullen namelijk ook de overleden gelovigen weer opstaan uit de dood. In 1 

Thessalonicenzen 4:15-17 wordt hier het volgende over gezegd: 

Want dit zeggen wij u met een woord van de Heer, dat wij die levend zullen overblijven tot de 

komst van de Heer, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heer 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. Daarna zullen wij, de levenden 

die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting 

met de Heer in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heer zijn. 

Bij Jezus’ Wederkomst zal een aartsengel roepen en zal er een sterke shofar (ramshoorn) klinken en 

daarmee zullen de gelovige overledenen (de ongelovigen staan pas bij de tweede opstanding op) weer 

tot leven gewekt worden. Zij zullen ook bij Jezus verzameld worden, samen met de gelovigen die dan 

nog in leven zijn. Ook in 1 Korinthe 15:22-23, 51-52 lezen we over deze opstanding: 

Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. 

Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn 

komst… 

Zie, ik vertel een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen 

veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, 

de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en 

ook wij zullen veranderd worden. 



De overleden gelovigen zullen bij Jezus’ Wederkomst opstaan en de gelovigen die nog in leven zijn, 

zullen in een oogwenk veranderd worden, zodat ze onsterfelijk worden. Deze eerste opstanding gaat 

alleen over de gelovigen, die in Jezus gestorven zijn. Er staat namelijk geschreven ‘daarna wie van 

Christus zijn, bij Zijn komst…’ Dit onderscheid komt ook naar voren in Openbaring 20:4-6: 

… En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang. 

Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde 

gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste 

opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en 

van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang. 

Bij Jezus’ Wederkomst zullen dus allereerst de gelovigen weer opstaan en na het duizendjarig rijk zullen 

ook de overige doden opstaan voor het Laatste Oordeel.5 In Mattheüs 24-25 tref je niet zoveel info aan 

over het duizendjarig rijk, daar lijkt de Wederkomst haast naadloos over te gaan in het Laatste Oordeel. 

Toch kunnen we ook in het Mattheüs evangelie tussen de regels door lezen dat er twee opstandingen 

en zelfs twee oordeelsmomenten zullen zijn. Eerst eentje voor de gelovigen en later (na het 

duizendjarig rijk) voor de ongelovigen. Daar gaat de volgende paragraaf over. 

 

Twee verschillende oordeelsmomenten 

We hebben in de vorige paragraaf gezien dat uit verschillende Bijbelteksten afgeleid kan worden dat 

er twee opstandingsmomenten zijn. Met Jezus’ Wederkomst zullen alleen de gelovigen opstaan uit de 

dood. Dit is de eerste opstanding. Bij het Laatste Oordeel, na het duizendjarig rijk, zullen de 

ongelovigen pas opstaan uit de dood. Dit wordt de tweede opstanding genoemd. 

Als we goed lezen in het Nieuwe Testament zullen er niet alleen twee opstandingsmomenten zijn, 

maar ook twee verschillende oordeelsmomenten. Bij Jezus’ Wederkomst zullen de gelovigen opstaan 

en geoordeeld worden door Jezus. De ongelovigen zullen pas bij het Laatste Oordeel geoordeeld 

worden. Laten we inzoomen op het Mattheüs evangelie om dit voor het voetlicht te halen: 

We stuiten namelijk op een uitlegkundig probleem als we Mattheüs 13:30,40-42 en Mattheüs 24:31,40 

naast elkaar leggen. Wie worden er nu bij Jezus’ Wederkomst verzameld: de gelovigen of de 

ongelovigen? Laten we de verzen samen lezen: 

 Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien, en in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers 

zeggen: Verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om het te verbranden, maar breng 

de tarwe bijeen in mijn schuur… 

Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de 

voleinding van deze wereld: de Zoon des Mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit 

Zijn Koninkrijk verzamelen alle struikelblokken, en hen die de wetteloosheid doen, en zij zullen 

hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars. 

En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen 

bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere 

uiterste ervan… 

Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten 

worden. 



In Mattheüs 13 staat duidelijk dat het onkruid, oftewel de goddeloze mensen, het eerst verzameld 

worden. Zij worden uit het midden van de gelovigen weggehaald. Maar in Mattheüs 24 staat het 

precies andersom beschreven. Daar worden de uitverkoren mensen uit het midden van de goddelozen 

weggenomen. De goddelozen blijven achter. Deze twee zaken lijken onverenigbaar. Hoe zit dit? 

Toch is er een manier waarop deze teksten verenigbaar zijn met elkaar. Als we goed lezen dan geeft 

Mattheüs 13:40-42 zelf aan hoe we dit moeten uitleggen. Er staat namelijk niet dat de ongelovigen uit 

de wereld verzameld worden, maar er staat dat de struikelblokken uit Gods Koninkrijk verzameld 

worden. In Mattheüs 13 gaat het dus om een verzameling uit de akker van God, dus uit het midden 

van degenen aan wie het Koninkrijk was toevertrouwd. Het gaat dus om een oordeel over de gemeente 

van Christus alleen en niet over de hele wereld. 

We kunnen Mattheüs 13 en 24 dus met elkaar in overeenstemming brengen, door het als volgt te 

verstaan: Jezus verzamelt bij zijn Wederkomst zijn gemeente (goede en slechte dienstknechten bij 

elkaar) uit het midden van de wereld. De rest blijft achter in de wereld. Dit is wat Mattheüs 24 

beschrijft. Vervolgens gaat Jezus een oordeel vellen over zijn gemeente. Hij verwijdert alle 

struikelblokken uit zijn Koninkrijk, maar nog niet uit de hele wereld. Het onkruid in de wereld, zal pas 

bij het Laatste Oordeel (na het duizendjarig rijk) verzameld worden. Na deze uitzuivering blijft een 

zuiver Koninkrijk over, met zuivere koningen, die met Jezus duizend jaar zullen kunnen regeren. 

Dit stemt ook overeen met de gelijkenis van de talenten in Mattheüs 25:14-30. Jezus oordeelt daar 

over zijn dienstknechten, aan wie zijn Koninkrijk was toevertrouwd. Zij kenden allemaal hun Heer, ook 

de slechte en luie slaaf, die niets met het talent deed. Hij kende zijn Heer, maar hij had een slecht 

godsbeeld, namelijk dat zijn Heer heel streng en veeleisend zou zijn. Maar nogmaals, het gaat hier niet 

om mensen uit de wereld, maar om dienstknechten, aan wie het Koninkrijk was toevertrouwd. 

Volgens Lukas 19:11-27 is de beloning voor de knechten dan ook dat zij over een bepaald aantal steden 

gesteld worden om te regeren. De goede en trouwe dienstknechten zullen over een bepaald 

rijksgebied gesteld worden in het duizendjarig rijk. Dit gebied zal zo groot zijn, als dat zij hebben 

bewezen aan te kunnen. Alleen de dienstknecht die niets met het hem toevertrouwde deed, zal 

veroordeeld worden tot de buitenstere duisternis. Deze dienstknecht zal geen deel hebben aan het 

Koninkrijk van God, want hij was een struikelblok voor het Koninkrijk. 

Struikelblokken verhinderen anderen om binnen te gaan in het Koninkrijk. Juist omdat zij in naam 

christen zijn, maar in hun daden anders laten zien, geeft dit een slecht getuigenis in de wereld. Mensen 

knappen daarop af en komen het Koninkrijk niet binnen, vanwege dit soort struikelblokken. Bij Jezus’ 

Wederkomst zal Jezus deze struikelblokken uit zijn Koninkrijk verzamelen en hen met vuur verbranden. 

Dit is het eerste oordeel, over de gemeente van Christus. In de 1000 jaar die volgen zal de wereld een 

eerlijke kans krijgen om de perfecte gestalte van Gods Koninkrijk en Jezus te leren kennen. Daarna 

zullen zij die in de wereld zijn pas geoordeeld worden. Zij hebben dan een eerlijke kans gehad. 

Op verschillende plaatsen in de Bijbel wordt geprofeteerd dat het oordeel bij Gods Huis begint. We 

zien dit in het Oude Testament al terugkomen. God velt gewoonlijk eerst een oordeel over 

Jeruzalem en Israël en daarna pas over de volken. Vaak gebruikt God de volken zelfs om het oordeel 

over Israël te brengen, waarna Hij ook de volken oordeelt, omdat zij veel te ver zijn gegaan in hun 

geweld tegen Israël. 

 

 

 



In Maleachi 3:1-3 wordt geprofeteerd over de Wederkomst en dan staat er geschreven: 

Zie, Ik zen Mijn engel, die voor Mij de weg bereiden zal. Plotseling zal naar Zijn Tempel komen 

die Heer Die u aan het zoeken bent, de Engel van het verbond, in Wie u uw vreugde vindt. Zie, 

Hij komt, zegt de Heer van de legermachten. 

Maar wie zal de dag van Zijn komst verdragen? Wie zal bij Zijn verschijning standhouden? 

Want Hij is als vuur van een edelsmid, en als zeep van de blekers. Hij zal zitten als iemand die 

zilver smelt en reinigt: Hij zal de Levieten reinigen en hen zuiveren als goud en zilver. Dan 

zullen zij de Heer een graanoffer brengen in gerechtigheid. 

Dit principe zien we door het hele Oude Testament heen terug. God oordeelt eerst zijn Tempel en zijn 

priesters, dan Jeruzalem, dan Israël. En vervolgens als Israël gereinigd is, dan begint God de volken te 

oordelen en te straffen. Dan neemt Hij het op voor zijn volk Israël. Ook in het Nieuwe Testament is dit 

principe nog van kracht. In 1 Petrus 4:17-18 wordt dit het meest duidelijk verwoord. Hier gaat het over 

de gemeente van Jezus: 

Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God; en als het eerst bij ons 

begint, wat zal het einde zijn van hen die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn? En als 

de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? 

Zo zal het ook zijn bij de Wederkomst van Jezus. Hij zal eerst het oordeel vellen over de mensen aan 

wie zijn Koninkrijk toevertrouwd was. Zo kan Hij een zuiver Koninkrijk stichten voor 1000 jaar. Daarna 

pas zal Hij een oordeel vellen over allen die in de wereld waren. 

 

Jezus komt als Bruidegom 

Naast het feit dat Jezus als Koning terugkomt, komt Hij ook terug als Bruidegom voor zijn gemeente en 

Israël, als de Bruid. Hierover spreekt Openbaring 19:7-9: 

Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam 

is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos 

en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En 

hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het 

Lam… 

Aan het eind van het document over de Bekering van Israël hebben we al stil gestaan bij de vraag wie 

de Bruid is, Israël of de gemeente. De conclusie uit dat stuk was, dat zowel de gemeente als Israël de 

Bruid van Jezus zijn. Jezus gaat terugkomen om deze Bruid te trouwen. Dit zal een prachtig 

bruiloftsfeest worden. In tussentijd is de roeping van de Bruid om zich klaar te maken voor de bruiloft. 

Dit doet zij door haar kleren wit te maken, namelijk door reine en rechtvaardige daden te doen. Verder 

bereidt zij zich voor door te waken, te bidden en zich te voeden met verlangen naar de Bruidegom. 

Als wij binnenkort gaan trouwen, dan denken we daar iedere dag wel even aan. Dan zijn we daar 

intensief mee bezig, omdat het zo’n grote gebeurtenis is. Wij zullen allemaal gaan trouwen met Jezus. 

Er staat dus een geweldige gebeurtenis te gebeuren en wij mogen ons daar iedere dag op 

voorbereiden. Hoe doe je dat? Door te spreken met Jezus en je relatie met Hem te verdiepen. Door 

bezig te blijven met de Heer en zijn komende komst. Door je tijd en je aandacht op Hem te richten. 

Waar je veel mee bezig bent, dat wordt de focus van je leven. Besteed je tijd dus wijs.  



Enerzijds zal Jezus ons bij zijn wederkomst vragen of wij trouw zijn geweest en hebben gewerkt met 

datgene wat ons is toevertrouwd. Anderzijds verlangt de Heer vooral ons hart: niet ons doen verbindt 

ons in de eerste plaats met Jezus, maar ons zijn. Zorg dat je bij de Heer bent, dat je open en eerlijk met 

Hem omgaat en dat je jouw relatie met de Bruidegom verdiept. Als je Hem betrekt bij alle aspecten 

van je leven, dan zul je steeds meer gaan verlagen naar zijn komst. En Hij verlangt sowieso erg naar 

jou, daar kun je op rekenen! Wat een heerlijk vooruitzicht dat we straks met Hem mogen trouwen en 

voor altijd bij Hem mogen zijn. 

 

Welke houding wordt gevraagd? 

We weten uit de Bijbel dat de Wederkomst van Jezus eraan komt, maar hoe kunnen we ons daarop 

voorbereiden? Welke houding wordt van ons gevraagd? Jezus heeft keer op keer benadrukt dat we 

waakzaam moeten zijn en in gebed moeten blijven. Zo zegt Hij in Mattheüs 24:42 Wees dan 

waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heer komen zal. En in Mattheüs 25:13: Wees dan 

waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des Mensen komen zal. En in 

Mattheüs 26:41 Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het 

vlees is zwak. 

We moeten dus altijd wakker en alert zijn. We verwachten immers dat de Heer ieder moment kan 

terugkeren. Laten we onze tijd goed gebruiken en in gebed blijven investeren. Dan kunnen we de 

juiste focus ontvangen en gericht blijven op God en Zijn Koninkrijk. We falen allemaal in het 

focussen op de Heer, maar als we in gebed blijven, zal Zijn Geest ons gaan helpen. 

Verder kunnen we uit de gelijkenis van de talenten opmaken, dat we datgene wat ons is 

toevertrouwd goed moeten gebruiken.6 Bij Jezus’ Wederkomst zal er gevraagd worden naar wat 

we met ons geld, met onze tijd, onze mogelijkheden, onze relaties, onze kennis, onze talenten, etc. 

hebben gedaan. Hebben we ermee gewerkt voor Gods Koninkrijk? Hebben we deze zaken goed 

besteed in de dienst aan God en anderen? 

In Openbaring 19:8 staat dat de Bruid van Jezus zichzelf met witte en reine Bruidskleding kleedt, 

door rechtvaardige daden te doen. Onze daden doen ertoe. Leven wij naar Gods Woord en 

bedoelingen? Zoeken wij eerlijkheid en recht in deze wereld voor mensen om ons heen? 

Gehoorzamen wij de stem van Gods Geest? 

De dingen die we tot nu toe hebben genoemd, zijn vooral nog dingen die je doet, maar uiteindelijk 

gaat het er vooral om, uit wat voor een hart je daden voortkomen. Dan gaan we namelijk terug naar 

de bron. Een goede bron brengt goede dingen voort en een slechte bron brengt kwade dingen 

voort.7 Hoe wil Jezus dat ons hart eruit ziet?  

Eén ding gaat boven alle andere dingen uit en dat is de liefde. Jezus geeft ons een liefdesgebod 

mee. Hij gebiedt ons om in Zijn liefde te blijven. Als we liefde koesteren voor God en onze naaste, 

dan volgen de daden vanzelf.8 Deze liefde hoeven we niet uit onszelf te putten, maar ontvangen we 

van Jezus. We hoeven er alleen maar in te blijven, dat wil zeggen: liefde te blijven ontvangen van 

Jezus. Dan zullen wij steeds meer op Hem gaan lijken. 

De diepste uiting van naastenliefde is dat we ons leven zouden geven voor onze broeders en zusters 

in het geloof. Dat zegt Jezus in Johannes 15:12-14: Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik 

u liefgehad heb. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft 

voor zijn vrienden. U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied. En ook in de apostolische 



brieven wordt dit nog herhaald: Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat Hij voor ons Zijn leven 

heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven.9 

Laten we bidden dat deze diepe liefde voor God en onze naaste steeds meer in ons zal leven. En 

laten we bidden dat het verlangen naar de Bruidegom steeds meer levend wordt in ons hart. Zodat 

we uitroepen: ‘Kom, Heer Jezus, kom spoedig!’ Jezus wil dat verlangen graag in ons hart leggen, 

want Hij verlangt enorm naar ons, Zijn Bruid! 
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