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Lezen:	  
!  Handelingen	  1:9-‐11	  
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Wederkomst!	  
!  Vs.	  11	  Deze	  Jezus,	  Die	  van	  u	  opgenomen	  is	  naar	  
de	  hemel,	  zal	  op	  dezelfde	  wijze	  terug	  komen	  als	  
u	  Hem	  naar	  de	  hemel	  hebt	  zien	  gaan.	  

!  Hd.	  3:21,	  1	  Kor.	  1:7,8;	  4:5;	  2	  Kor.	  1:14;	  Fil.	  
1:6,10;	  Kol.	  3:4;	  1	  Thess.	  2:19;	  3:15;	  4:15;	  5:23;	  	  
2	  Thess.	  1:7;	  2:1,8;	  1	  Tim.	  6:14;	  2	  Tim.	  1:10;	  
4:8;	  Hebr.	  10:25;	  Jac.	  5:7,8;	  1	  Petrus	  1:7,13;	  
4:13;	  5:4;	  2	  Petr.	  3:4,10;	  1	  Joh.	  2:28;	  Openb.	  	  
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Waarom	  niet	  gelijk?	  
Om	  ons:	  
!  Joh.	  14:2	  	  In	  het	  huis	  van	  Mijn	  Vader	  zijn	  
veel	  woningen;	  als	  dat	  niet	  zo	  was,	  zou	  Ik	  
het	  u	  gezegd	  hebben.	  Ik	  ga	  heen	  om	  een	  
plaats	  voor	  u	  gereed	  te	  maken.	  

!  3	  	  En	  als	  Ik	  heengegaan	  ben	  en	  plaats	  voor	  u	  
gereedgemaakt	  heb,	  kom	  Ik	  terug	  en	  zal	  u	  
tot	  Mij	  nemen,	  opdat	  ook	  u	  zult	  zijn	  waar	  Ik	  
ben.	  
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Waarom	  niet	  gelijk?	  
Om	  de	  ander:	  
!  	  2	  	  Petrus	  8	  Maar	  laat	  vooral	  dit	  u	  niet	  ontgaan,	  
geliefden,	  dat	  één	  dag	  bij	  de	  Heere	  is	  als	  
duizend	  jaar	  en	  duizend	  jaar	  als	  één	  dag.	  

!  9	  De	  Heere	  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.	  

!  10	  	  Maar	  de	  dag	  des	  Heeren	  zal	  komen	  als	  een	  
dief	  in	  de	  nacht…	  
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Waarom	  niet	  gelijk?	  
Om	  Israël	  en	  de	  heidenen	  
!  Rom.	  11:25	  	  Want	  ik	  wil	  niet,	  broeders,	  dat	  u	  
geen	  weet	  hebt	  van	  dit	  geheimenis	  (opdat	  u	  
niet	  wijs	  zou	  zijn	  in	  eigen	  oog),	  dat	  er	  voor	  een	  
deel	  verharding	  over	  Israël	  is	  gekomen,	  totdat	  
de	  volheid	  van	  de	  heidenen	  is	  binnengegaan.	  

!  26	  	  En	  zo	  zal	  heel	  Israël	  zalig	  worden,	  zoals	  
geschreven	  staat:	  De	  Verlosser	  zal	  uit	  Sion	  
komen	  en	  zal	  de	  goddeloosheden	  afwenden	  
van	  Jakob.	  
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“zal	  op	  dezelfde	  wijze	  terug	  komen”	  
!  Matth.	  24:30	  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.	  

!  Openbaringen	  1:7	  	  Zie,	  Hij	  komt	  met	  de	  wolken,	  en	  
elk	  oog	  zal	  Hem	  zien,	  ook	  zij	  die	  Hem	  doorstoken	  
hebben.	  En	  alle	  stammen	  van	  de	  aarde	  zullen	  rouw	  
over	  Hem	  bedrijven.	  Ja,	  amen.	  
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“zal	  op	  dezelfde	  wijze	  terug	  komen”	  
!  Daniël	  7:13	  	  Ik	  keek	  toe	  in	  de	  nachtvisioenen,	  
en	  zie,	  er	  kwam	  met	  de	  wolken	  van	  de	  hemel	  
Iemand	  als	  een	  Mensenzoon.	  	  

!  Hij	  kwam	  tot	  de	  Oude	  van	  dagen	  en	  men	  deed	  
Hem	  voor	  Zijn	  aangezicht	  naderbijkomen.	  

!  14	  	  Hem	  werd	  gegeven	  heerschappij,	  eer	  en	  
koningschap,	  en	  alle	  volken,	  natiën	  en	  talen	  
moesten	  Hem	  vereren.	  Zijn	  heerschappij	  is	  een	  
eeuwige	  heerschappij,	  die	  Hem	  niet	  ontnomen	  
zal	  worden,	  en	  Zijn	  koningschap	  zal	  niet	  te	  
gronde	  gaan.	  
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“resultaat”	  
!  Hand.	  3:21	  	  Hem	  moet	  de	  hemel	  ontvangen	  
tot	  de	  tijden	  waarin	  alle	  dingen	  worden	  
hersteld,	  waarover	  God	  gesproken	  heeft	  bij	  
monde	  van	  al	  Zijn	  heilige	  profeten	  door	  de	  
eeuwen	  heen.	  
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