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Handout 
Aflevering 11 – De kerk en de komst van Jezus 

 
 

In 1 Thessalonicenzen 4 lezen we over de kerk die in een oogwenk weggevoerd 
wordt om voor altijd bij de Here te zijn. Wanneer kunnen we dit moment verwachten 
en wat gebeurt er dan precies? Wie zal bij deze opname achterblijven en wie wordt 
er opgenomen? 
 

• De opname van de gemeente 
In eerdere afleveringen hebben we gezien dat de Here Jezus het hoofd van het 
lichaam (de gemeente) is en dat Hij de bruidegom van zijn bruid (de gemeente) is. 
Er komt een moment, waarop het Hoofd en het lichaam verenigd zullen worden en 
waarop de Bruidegom zijn bruid van deze aarde komt weghalen. 
 

• Drie belangrijke gebeurtenissen 
In de Bijbel wordt gesproken over het moment, waarop de hemelen en de aarde 
zullen vergaan en er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen zijn (2 Petrus 3 
vs.13 en Openbaring 21 vs.1-5a.) Daarnaast wordt ook over de wederkomst van de 
Here Jezus op aarde gesproken, waarbij Hij als Koning terug zal komen om als 
Koning over de aarde te regeren. Tenslotte wordt er gesproken over een moment, 
waarop de Here Jezus uit de hemel zal komen, maar nog niet op aarde zal 
verschijnen. Bij deze gebeurtenis zal Hij de gemeente van de aarde opnemen en 
haar in de hemelse heerlijkheid brengen. Dit laatste noemen we de ‘opname van de 
gemeente’.  
 

• Wat er gebeurt bij de opname van de gemeente 
In 1 Thessalonicenzen 4 vs.13-18 wordt over de drie gebeurtenissen geschreven, die 
bij de opname plaats zullen vinden. 

ü De opstanding van alle ‘in christus ontslapenen’ 
ü De verandering van de nog op aarde levende gelovigen 
ü De plotselinge wegvoering in de lucht 

 
• Het moment van de opname  

We worden voortdurend in de Bijbel opgewekt om waakzaam te zijn en Hem elk 
ogenblijk te verwachten. Daarnaast wordt ons ook geleerd om naar de tekenen van 
de tijd te kijken om te ontdekken, in welke tijd we leven. 
We zien in onze tijd duidelijk, dat de komst van de antichrist voorbereid wordt en de 
opname van de gemeente dus wel heel dichtbij moet zijn. 2 Thessalonicenzen 2 
vs.5-7 maakt ons duidelijk dat, zolang de gemeente nog op aarde verblijft, de 
antichrist zich nog niet kan openbaren. 
Wanneer we naar Israël kijken, dan zien we ook, hoe de Here de draad met zijn 
verbondsvolk weer oppakt en tot nationaal en geestelijk herstel zal leiden. De 
gemeente zal plaats moeten maken voor Gods handelen met Israël (zie Handelingen 
15 vs.14-16). 
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• De voorwaarde om opgenomen te worden 
Paulus leert ons dat bij de opname alle waarachtige kinderen van God opgenomen 
worden: ‘zij die van Christus zijn bij zijn komst’ (1 Korinthiërs 15 vs.23), ‘zij die 
geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is’ (1 Thessalonicenzen 4 vs.14). 

 
Gespreksvragen: 

1. Over welke drie belangrijke toekomstige gebeurtenissen spreekt de Bijbel? 
2. Wat is het verschil tussen de komst van de Here Jezus vóór de gemeente en 

de wederkomst van de Here Jezus op aarde met zijn gemeente? 
3. Welke drie gebeurtenissen vinden plaats bij de opname van de gemeente (1 

Thessalonicenzen 4 vs.13-18)? 
4. Wat is het verschil tussen de opstanding ‘uit’ (letterlijk ‘van tussen uit’) de 

doden (Handelingen 4 vs.2) en de opstanding ‘van’ de doden (Openbaring 20 
vs.11-15)?  

5. Waar moet je aan voldoen om bij de opname van de gemeente mee-
opgenomen te worden? 

 
 


