Twee Fases in de Tweede Komst
van Jezus Christus
Vergelijkingstabel tussen de Komst in de lucht (Opname vóór de Verdrukking)
en de Komst op aarde (na de Verdrukking)
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977. Update 15-12-2014

ONDERWERP
1. Tijd

2. Snelheid

3. Datum

4. Voorafgaande
tekenen

1STE FASE: OPNAME
IN DE LUCHT

Vóór de Verdrukking (Openbaring
3:10). De Kerk wordt die tijd van
oordeel bespaard, welke dient “om
te verzoeken, die op de aarde wonen”. (1 Thhessalonicenzen 1:10;
4:16, 17 - harpazo; 5:9).
In een “ondeelbaar ogenblik” (zie
HSV; Gr. atomos  atoom; 1
Korinthiërs 15:52). Het zal gebeuren voordat mensen zich realiseren
dat het gebeurt (zoals met Henoch;
zie Genesis 5:24; Hebreeën 11:5).
Een voorbeeld van een man die
plots werd weggenomen vind men
in Handelingen 8:39 (waar het
Griekse woord voor opname harpazo wordt gebruikt).
ONBEKENDE dag. De Heer zal
zeker komen voor Zijn Kerk (Johannes 14:3) maar we weten niet
wanneer (vgl. 1 Johannes 2:28 met
3:2  Zijn komst is zeker maar het
tijdstip onzeker). De Opname is
imminent: ze kan elk ogenblik gebeuren.

GEEN (Titus 2:13; 1 Thessalonicenzen 1:10; Openbaring 22:20;
enz.). Niets moet vervuld worden
voordat Hij komt. Het enige waar
wij op wachten is de voltooiing van
de Kerk (Mattheüs 16:18; Romeinen 11:25), en enkel God weet
wanneer dat zal zijn.

2DE FASE: KOMST
OP AARDE

Na de Verdrukking (Mattheüs
24:29-30; Openbaring 19:11-16).

Traag genoeg opdat mensen zich
realiseren wat er gebeurt (Mattheüs
24:27; Openbaring 1:7; Psalm 2:2;
Openbaring 19:19).

GEKENDE dag. De datum kan berekend worden tot op de dag? Ze
gebeurt 2520 dagen (7 jaren, of 84
maanden van 30 dagen) vanaf het
tijdstip dat de Antichrist een overeenkomst sluit met Israël (Daniël
9:27), of 1260 dagen (3½ jaren)
vanaf “de gruwel der verwoesting”
(Mattheüs 24:15). Zie Openbaring
11:2,3; 12:6,14; 13:5; 2 Thessalonicenzen 2:8 (Antichrist verslagen bij
de 2de komst). Uiteraard kan deze
“gekende dag” door niemand berekend worden voordat het verdrag
getekend is (Daniël 9:27).
VELE (Mattheüs 24:3-28). Er moet
veel gebeuren eer Christus terugkeert op aarde, zoals al de gebeurtenissen in Openbaring 6-18).
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5. Zichtbaarheid

6. Locatie
7. Geassocieerd
oordeel

8. Identiteit van
geredden en nietgeredden

9. Doel van Christus’ komst
10. De lichamen
van de gelovigen

Christus wordt enkel gezien door de
Kerk (1 Thessalonicenzen 4:17; 1
Johannes 3:2).
In de lucht (1 Thessalonicenzen
4:17).
De rechterstoel van Christus
(2 Timotheüs 4:1, 8; 1 Petrus 1:7).

Christus gezien door elk oog
(Openbaring 1:7; Mattheüs 24:2427).
Op de aarde (Zacharia 14:4; Handelingen 1:11).
Vernietiging van de boze legers
(Openbaring 19:17-19) en het oordeel van de levende naties (Mattheüs 25:31-46).
Gelovigen opgenomen; ongelovigen Gelovige martelaars gaan naar de
achtergelaten (Mattheüs 24:37-41; hemel (Openbaring 6:9; 20:4-6).
Lukas 17:34-36; Johannes 14:3; 1
Gelovige Joden worden verzegeld
Korinthiërs 15:51-53; 1 Thessaloni- en een “grote schare” gelovigen uit
cenzen 4:13-18).
alle naties wordt gered (Openbaring
7), om samen op de aarde te leven.
Om Zijn bruid in ontvangst te neOm Zijn Koninkrijk in ontvangst te
men (Johannes 14:3; 1 Thessaloni- nemen (Lukas 19:22; Openbaring
cenzen 4:17).
19-20).
Gestorven gelovigen van het GeGestorven gelovigen (martelaren uit
meentetijdperk worden opgewekt.
de verdrukkingstijd - Openbaring 6)
Dit is de eerste fase van de “eerste worden opgewekt. Dit is de tweede
opstanding”.
fase of voleindiging van de “eerste
opstanding” (Openbaring 20:4-6;
Gelovigen die nog leven worden
zie ook Jesaja 26:19; Daniël 12:2a,
“veranderd” tot onsterfelijke, ver13). Deze is tot leven: Johannes
heerlijkte lichamen (1 Korinthiërs
15:52-53; 1 Thessalonicenzen 4:17). 5:29. UIT de doden: Markus 9:9,
10; Handelingen 4:2. Van de rechtvaardigen: Handelingen 24:15; Lukas 14:14.
Gelovigen die de Grote Verdrukking overleven komen het Koninkrijk binnen in natuurlijke lichamen,
en zij zullen kinderen krijgen en de
aarde herbevolken (Openbaring 7;
Jesaja 11; Jeremia 31; enz.)

Lees hier voor meer uitleg en een schema over de verschillende soorten van Opstanding :
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Opstanding.pdf
Lees hier voor meer uitleg over de Opname vóór de Verdrukking :
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Opname-MV.pdf
Lees hier voor meer uitleg over de Opname van de Gemeente in het algemeen :
http://www.verhoevenmarc.be/opname.htm
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