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BYBELSTUDIE DOOD EN HIERNAMAALS 06 

 

Tema: Die Wederkoms van Jesus Christus. 

 

Opsomming 05: 

 Geloof in Jesus Christus is die enigste weg tot verlossing. Hierdie verlossing is 

genade en vind plaas deur die Woord. 

 Hierdie lewe is God se genadetyd vir die sondaar. Na die dood is daar geen 

tweede kans nie. 

 Die Roomse leer van die vagevuur is foutief en ’n dwaalleer. Dit probeer aanvul 

by wat Jesus gedoen het en dit is nie moontlik nie. Die gelowige self hoef nie 

meer te ly vir wat Jesus as plaasvervanger aan die kruis gely het nie. Daarmee 

saam vind ons geen steun in die Bybel vir die vagevuur nie. 

 Besware teen die hel is dat dit strydig is met die liefde van God en/of met sy 

regverdigheid. Maar die meeste uitsprake vir die bestaan van die hel kom uit die 

mond van Jesus self [Matt.10:28; 25:30; Mark.9:43]. Wie die leer van die hel 

verwerp, verwerp daarmee die gesag van Christus. 

 Die Bybel praat nie op ’n direkte wyse van ’n ongelowige wat direk na sy dood 

hel toe gaan nie. Duidelike afleidings kan wel gemaak word uit Psalm 73:12-19, 

Lukas 16:23-26 en Handelinge 1:25. Wanneer die Bybel wel praat oor 

ongelowiges en die hel, is dit oor na die oordeelsdag. 

 Gelowige ouers wat kinders aan die dood afstaan, vind hul sekerheid en troos in 

die uitverkiesing en genadeverbond [vgl. Dordtse Leerreëls 1 Artikel 18]. 

 

 

BYBELSTUDIE 06.  DIE WEDERKOMS VAN JESUS CHRISTUS. 

1. LEES: Matteus 24:30; 1 Tessalonisense 4:16. 

Watter gebeurtenis sal die bedeling waarin ons leef afsluit? 

 

 

 

 

 

2. LEES: Daniel 7:13,14; Handelinge 1:11; Openbaring 1:7. 

Hoedanig [hoe] sal die wederkoms van Christus wees? 

 

 

 

 

 

 

3. LEES: Markus 13:32; Matteus 24:44; 1 Tessalonisense 5:2. 

Weet ons wanneer die wederkoms van Christus sal plaasvind? 
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4. LEES: Matteus 24:3-12; 2 Tessalonisense 2:1-4,8. 

Op die vraag van die dissipels aan Jesus oor wanneer die wederkoms sal plaasvind 

[Matt.24:3], noem Jesus tien tekens wat sy wederkoms sal voorafgaan. Lees en 

skryf die tekens neer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die wederkoms beëindig die geskiedenis van hierdie sondige, gebroke wêreld. 

Hierdie bedeling – die tydperk van die Bybel, die Kerk, die prediking van die 

evangelie – neem ’n einde. Ook die tussentoestand van die hemel en hel het dan hul 

doel gedien en maak plek vir die ewigheid. Ons as gelowiges leef tussen die eerste en 

tweede koms van Christus na hierdie wêreld. Die eerste koms was tot verlossing. Die 

tweede koms sal wees tot oordeel. 

Die tydperk tussen die eerste en tweede koms van Christus, moet reg verstaan word. 

Hierdie tydperk staan ook bekend as die duisendjarige ryk op aarde [Open.20:1-6]. 

Jesus antwoord die volgorde duidelik in Matteus 24:14,21. Die dissipels het gevra: 

Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees en wat is die teken van u 

koms en van die voleinding van die wêreld? [24:3]. 

Jesus het die eerste deel van die vraag beantwoord. Toe gaan Hy voort om die tweede 

deel te beantwoord. Twee groot tekens sal die wederkoms voorafgaan: 

 Die verkondiging van die evangelie in die hele wêreld [14]. 

 ’n Groot verdrukking [21]. 

Die tydperk waarin die evangelie verkondig word, is die evangeliese tydperk. Dit is 

die duisendjarige ryk op aarde. Hierna volg die groot verdrukking. Gelowiges sal 

afvallig word. Aan die hoof van hierdie afvalligheid staan die Antichris. Só bestaan 

die tydperk vóór die wederkoms uit die “tydperk” 

 Die groot verdrukking; 

 Die groot afval; 

 Die regering van die Antichris. 

Dit word ook Satan se kort tydjie genoem [Open.20:3,7,8]. Eers na hierdie gebeure 

sal die wederkoms van Christus plaasvind. 

 

5. Lees die Skrifgedeeltes wat volg en beantwoord die volgende vraag: 

Wat sê die Bybel – hoe gaan die wederkoms plaasvind en lyk? 
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5.1. LEES: Matteus 24:27; 1 Tessalonisense 4:16. 

 

 

 

 

 

5.2. LEES: Matteus 25:31; 2 Tessalonisense 1:7; 1 Tessalonisense 3:13 [vgl. 

Matt.24:31]. 

 

 

 

 

 

5.3. LEES: Handelinge 1:11; Filippense 3:20,21; Openbaring 1:7; Matteus 24:30; 

25:31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Die wederkoms van Jesus Christus het volgens die Bybel wonderlike maar ook 

ingrypende gevolge. Lees die onderskeie Skrifgedeeltes en noem die gevolge. 

6.1. LEES:  Openbaring 19:19-20; 20:10; 2 Tessalonisense 2:3-8 [Die Dier waarvan 

gepraat word, is volgens Openbaring 13:11-18 die Antichris]. 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. LEES: 1 Korintiërs 15:21-23; 51-55; Johannes 5:28-29; 1 Tessalonisense 

4:14,16. 
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6.3. LEES: Judas 14,15; 2 Timoteus 4:1; Matteus 16:27; Openbaring 20:11-15. 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. LEES: 2 Petrus 3:12-13; 1 Korintiërs 7:31; Openbaring 21:1-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTWOORD. 

1.Die wederkoms van Jesus Christus. Die wederkoms beëindig die geskiedenis van 

hierdie sondige, gebroke wêreld maar ook die huidige wyse van die ontslapenes se 

voortbestaan in hemel en hel. 

2. Dit sal ’n persoonlike en sigbare koms op die wolke wees. 

3. Ons weet nie wanneer die wederkoms sal plaasvind nie. Dit sal onverwags en 

skielik die wêreld oorval. Dit is nie alleen onmoontlik om die dag of jaar van die 

wederkoms te weet nie, maar ook uiters dwaas en sondig om tog die dag en datum te 

wil bereken en wyser te wil wees as die Woord van God self. 

4. Valse Christusse [Matt.24:5]; oorloë en gerugte van oorloë [v.6]; hongersnood, 

pessiektes, aardbewings [v.7]; verdrukking en vervolging [v.9]; valse profete [v.11]; 

vermeerdering van ongeregtigheid [v.12]; verkoeling van liefde [v.12]; koms en 

optrede van die Antichris [2 Tess.2:1-4,8]. 

5. Die wederkoms: 

5.1. Christus se verskyning op die wolke sal in één oomblik geskied en dit sal 

aangekondig word deur die stem van ’n engel. Asof meteens sal Hy vir alle mense 

oor die hele wêreld sigbaar wees. 
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5.2. Christus sal by sy wederkoms nie alleen kom nie, maar vergesel wees van sy 

heilige engele asook die siele van die verlostes wat tot op daardie stadium in die 

hemel was. 

 

 

 

5.4. Jesus Christus sal self verskyn met die wederkoms. Hoe sal Hy lyk? Hy sal 

verskyn as die Seun van die mens. Dit beteken dat Hy in sy menslike natuur en 

gestalte sal verskyn. So is Hy ook tans in die hemel: Sy liggaam is nie oor die 

hemel uitgesprei nie en dit is ook nie alomteenwoordig nie. Hy sal neerdaal en 

Hy sal gesien word wanneer Hy op die wolke kom. 

6. Die wederkoms: 

6.1. Met die wederkoms van Christus word finaal met die Antichris afgereken en 

alle magte wat hulle teen God en sy Gesalfde verset het. Hier vind ons die 

finale oorwinning van Christus teen die Bose. Die Satan en sy bose engele, die 

Antichris en die valse profeet sal almal uitgelewer wees aan die oordeel van 

God. 

6.2. Met die wederkoms sal almal wat gesterf het opgewek word. Die tydelike 

hemel en die hel kom op 'n end en liggaam en siel van alle afgestorwenes word 

weer verenig tot ’n nuwe lewe. 

6.3. Op daardie dag verskyn elke mens voor die regterstoel van Christus vir die 

groot en finale oordeel. 

6.4. Die wederkoms van Jesus Christus hou ook die belofte in van ’n nuwe hemel 

en ’n nuwe aarde. Alles sal nuutgemaak word. 

 

 

 

 

******************** 


