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3. De komende Koning  
Amazing Facts Storacle of Prophecy (3/24) 

 
 

Athalia, de meedogenloze koningin van Juda, was nog slechter dan haar 
moeder Izebel. Toen haar zoon Ahazia stierf greep ze de macht in het 
koninkrijk door al haar kleinzoons te vermoorden, zodat er niemand 
overbleef die recht had op de troon. ‘Maar Joseba, de dochter van koning 
Joram, de zuster van Ahazia, nam Joas, de zoon van Ahazia, en nam 
hem weg uit het midden van de zonen van de koning die ter dood 
gebracht werden, en bracht hem en zijn voedster naar de linnenkamer. 
En zij verborgen hem voor Athalia, zodat hij niet gedood werd. Hij bleef 
zes jaar met haar verborgen in het huis van de HEERE, terwijl Athalia 
over het land regeerde’ (2 Koningen 11:2,3). Zes jaar lang wist slechts 
een handjevol getrouwe mensen dat het koninklijke kind in Gods tempel 
verborgen was. Jojada, de hogepriester, hield van de jonge Joas en 
voedde hem op alsof hij zijn eigen zoon was. Zes jaar lang bad Jojada 
om inzicht. Hij zocht naar een geschikt moment om de rechtmatige 
erfgenaam van de troon aan het volk voor te stellen. Uiteindelijk riep de 

priester een geheime vergadering van betrouwbare legeraanvoerders bijeen en maakte aan hen bekend 
dat de jongste zoon van Ahazia nog leefde. Ze besloten te wachten tot vrijdagavond, wanneer al de trouwe 
gelovigen onder het volk naar de tempel zouden komen voor de viering van de Sabbat. Dan zouden ze de 
jonge koning aan het volk voorstellen. Omringd door honderden gewapende soldaten bracht Jojada de 
erfgenaam van Davids troon voor het volk en stelde hem aan hen voor. Eerst waren de mensen enigszins 
verward, maar toen ze zagen dat hij tot koning gekroond werd, ‘klapten [zij] in de handen en zeiden: Leve 
de koning!’ (2 Koningen 11:12). Toen de goddeloze Athalia het geluid van de trompetten en het gejuich van 
de menigte hoorde, liep ze naar de tempel. Tot haar schrik zag ze de jonge koning staan en besefte ze dat 
er een einde was gekomen aan haar schrikbewind. Nog diezelfde dag werden zij en haar volgelingen ter 
dood gebracht en werd het koninkrijk aan Joas gegeven. De Bijbel zegt ons dat er spoedig een andere 
Zoon van David met veel bazuingeschal de hemelse tempel zal verlaten, om het Koninkrijk te ontvangen 
dat Hem toekomt en de goddelozen te vernietigen. 

 

 

1. Wie is deze Koning die binnenkort  
de hemelse tempel zal verlaten? 

Openbaring 14:14 En ik zag, en zie, een witte wolk, en op de wolk  
zat iemand als een ______________, met op Zijn hoofd een  
gouden kroon en in Zijn hand een scherpe sikkel. 

Antwoord: _______________________ 
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2. Zal de wederkomst van Jezus een stille gebeurtenis zijn? 

1 Thessalonicenzen 4:16 Want de Heere Zelf zal met een 
____________, met de stem van een aartsengel en met een  
bazuin van God neerdalen uit de hemel. 
 
Jeremia 25:30 De HEERE zal brullen ... vanuit de hoogte,  
vanuit Zijn heilige woning Zijn stem laten klinken...  
Hij zal een vreugderoep ... aanheffen.  

Psalm 50:3 Onze God komt en zal niet zwijgen...  
rondom Hem stormt het geweldig.  

Antwoord: _______________________ 

 

3. Welk ander tastbaar bewijs zal er met  
Jezus’ wederkomst gepaard gaan? 

Openbaring 6:18 En er kwam een grote _________________,  
zo een als er niet is geweest sinds er mensen op de aarde geweest zijn: 
zo'n aardbeving, zo groot! 

 Antwoord: _______________________ 

 

4. Wie zullen Jezus zien wanneer Hij komt? 

Mattheüs 24:30 En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des 
mensen verschijnen; en dan zullen _______ 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. 
 
Openbaring 1:7 Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien. 

Antwoord: _______________________ 

Merk op: Dit is zó duidelijk dat het niet verkeerd begrepen kan worden. Iedere levende persoon, goddeloos 
of rechtvaardig, zal Jezus’ wederkomst zien. De Bijbel spreekt niet van een geheime opname van Gods 
volk.  
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5. Wie zullen er bij Jezus zijn wanneer Hij komt met de wolken?  

Mattheüs 25:31 Wanneer de Zoon des mensen komen zal  
in Zijn heerlijkheid en al de heilige _______________ met Hem,  
dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid. 

Antwoord: _______________________ 

Merk op: Het licht van een atoombom is niets in vergelijking met de glans 
van de wederkomst van de Heere. De verschijning van één enkele engel 
deed de Romeinse wachters bij het graf van Jezus als dood op de grond 
neervallen (Mattheüs 28:2-4). De schittering van alle hemelse engelen zal Jezus’ komst zo stralend maken 
dat niemand het kan missen. Alsof dat nog niet genoeg is, komt daarbij nog de heerlijkheid van Jezus Zelf 
en die van Zijn Vader (Lukas 9:26). ‘Zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het 
westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn’ (Mattheüs 24:27). 

 

6. Wat zal de heerlijkheid van Jezus’ wederkomst doen  
met de goddelozen die dan leven?  

2 Thessalonicenzen 2:8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. 
De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem 
___________________ door de verschijning bij Zijn komst. 
 
2 Thessalonicenzen 1:7,8 ... bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van 
Zijn kracht, wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen, en over hen die 
het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. 

Antwoord: _______________________ 

 

7. Wat zal er gebeuren bij Jezus’ wederkomst  
met alle gelovigen die al gestorven zijn?  

1 Thessalonicenzen 4:16 En de doden die in Christus zijn,  
zullen eerst _________. 

Antwoord: _______________________ 

 

8. Wat zal er dan gebeuren met de levende en opgewekte 
gelovigen? 

1 Korinthe 15:52,53 ... de doden zullen als onvergankelijke mensen 
opgewekt worden, en ook wij zullen __________________ worden. 
Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit 
sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. 

Antwoord: _______________________ 

Merk op: Alleen God bezit nu onsterfelijkheid, niemand anders (1 Timotheüs 6:15,16). Maar de 
onsterfelijkheid zal bij Jezus’ wederkomst voor niets aan de rechtvaardigen gegeven worden. Ook hun 
lichamen zullen veranderd worden tot onvergankelijke lichamen, zoals dat van Jezus (Filippenzen 3:20,21). 
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9. Wat zal er met de rechtvaardigen gebeuren nadat ze veranderd zijn? 

1 Thessalonicenzen 4:17 Daarna zullen wij, de levenden  
die overgebleven zijn, samen met hen [de opgewekte heiligen] 
________________ worden in de wolken, naar een ontmoeting met  
de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. 

Antwoord: _______________________ 

Merk op: Gods getrouwe kinderen zullen Hem in de lucht tegemoet 
gaan. Jezus raakt de aarde bij Zijn wederkomst niet aan, dus zal Hij niet 
op de aarde verschijnen, zoals velen denken. Zijn tweede komst is een verschijning in de lucht, niet een 
verschijning op de aarde.  

 

10. Welke ernstige waarschuwing geeft Jezus  
over Zijn wederkomst?  

Mattheüs 24:5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen:  
Ik ben de Christus; en zij zullen velen _________________. 
 
Mattheüs 24:24,26 ... want er zullen valse christussen en valse 
profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook 
de uitverkorenen zouden misleiden... Als men dan tegen u zal zeggen: Zie, Hij is in de woestijn; ga er niet 
opuit; zie, Hij is in de binnenkamers, geloof het niet. 

Antwoord: _______________________ 

Merk op: satan zal Christus’ wederkomst naspelen door op de aarde te verschijnen als een verheerlijkt 
wezen. Zo zal hij miljarden misleiden. Jezus vertelt ons dat Hij de aarde bij Zijn wederkomst helemaal niet 
zal raken, maar dat Hij in de lucht zal blijven. De verblindende misleidingen van satan zullen zo overtuigend 
zijn, dat de meeste mensen er ook echt door misleid zullen worden. 

 

11. Wat zal de rechtvaardigen behoeden  
misleid te worden? 

Jesaja 8:20 Terug naar de Wet en het getuigenis!  
Als zij niet overeenkomstig dit __________ spreken,  
zal er voor hen geen dageraad zijn. 

Antwoord: _______________________ 

Merk op: Gods volgelingen zullen niet misleid worden, omdat zij door het bestuderen van de Bijbel weten 
hoe Jezus terug zal komen (Handelingen 17:11). Elke verschijning die niet met Gods Woord overeenkomt 
is dus een namaaksel en moet verworpen worden. Jezus heeft ons hier van tevoren voor gewaarschuwd.  

Mattheüs 24:25 Zie, Ik heb het u voorzegd. 
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12. Kunnen wij zonder gevaar naar een valse christus 
gaan kijken of luisteren? 

Mattheüs 24:26 Als men dan tegen u zal zeggen:  
Zie, Hij is in de woestijn; ga er _________ op uit. 

Antwoord: _______________________ 

 

13. Wat kunnen we weten over het tijdstip van Jezus’ wederkomst? 

Mattheüs 24:32,33 Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de 
bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien,  
weet dan dat het _____________ is, voor de deur. 

Mattheüs 24:36 Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, 
maar alleen aan Mijn Vader. 

Let op in sommige vertalingen is door de Bijbelvertalers toegevoegd: ‘ook de Zoon niet’. 

Antwoord: _______________________ 

Merk op: Alleen God weet het juiste tijdstip van de wederkomst, het wordt niet in de Bijbel genoemd. Jezus 
heeft ons echter wel de gebeurtenissen voorzegd die vóór Zijn wederkomst plaats zullen vinden (Mattheüs 
24:4-51; Lukas 21:8-33 en 2 Timotheüs 3:1-8). Op basis daarvan kunnen wij weten dat de tijd nabij is.  

 

14. Wat zullen de engelen bij de wederkomst doen? 

Mattheüs 24:31 Zijn engelen ... zullen Zijn uitverkorenen 
__________________ uit de vier windstreken,  
van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan. 

Antwoord: _______________________ 

Merk op: Waarschijnlijk zal uw beschermengel (Mattheüs 18:10) de eerste zijn om u te begroeten bij 
Jezus’ komst. Dit is echt iets om naar uit te zien! Het is niet gek dat de Bijbel over de wederkomst spreekt 
als de ‘zalige hoop’ (Titus 2:13)! 

 

15. Wat zou onze houding moeten zijn gezien de tijd 
waarin we leven, zo net voor de wederkomst van Jezus? 

Mattheüs 24:44 Weest ook u daarom _____________,  
want op een uur waarop u het niet zou denken,  
zal de Zoon des mensen komen. 

Antwoord: _______________________ 

Merk op: Men zal gered worden door genade, maar beloond worden naar hun gedrag, niet naar hun 
belijdenis (Mattheüs 7:21-23). 
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16. Hoe zullen mensen beloond worden  
bij de wederkomst? 

Openbaring 22:12 ... zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij  
om aan ieder te vergelden zoals zijn ________________ zal zijn. 

Antwoord: _______________________ 

 

17. Wat zullen de goddelozen zeggen wanneer Jezus terugkomt? 

Openbaring 6:15-17 En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, 
de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen 
… zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor 
het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het 
Lam … Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en _______ 
kan dan staande blijven? 

Antwoord: _______________________ 

Merk op: Tijdens deze laatste, verschrikkelijke aardbeving zullen de goddelozen doodsangsten uitstaan en 
er de voorkeur aan geven onder de rotsen bedolven te worden dan Jezus, die zij in hun hart verworpen 
hebben, te zien. 

 

18. Wat zullen de rechtvaardigen zeggen  
wanneer Jezus verschijnt? 

Jesaja 25:9 Zie, Dit is onze God; wij hebben Hem verwacht, en Hij zal 
ons _______________. Dit is de HEERE, wij hebben Hem verwacht, wij 
zullen ons verheugen en verblijden in Zijn heil. 

Antwoord: _______________________ 

 

19. Wat is het hoofddoel van Jezus’ wederkomst? 

Johannes 14:3 ... kom Ik terug en zal u tot Mij _____________,  
opdat ook u zult zijn waar Ik ben. 

Antwoord: _______________________ 

Merk op: Het meest geweldige doel van Jezus´ wederkomst is om Hij 
Zijn kinderen mee te nemen naar de plaats in de hemel die Hij voor hen 
bereid heeft. Geen tranen, geen rampen, geen pijn en geen ziekte meer. In plaats daarvan eeuwige 
blijdschap en onuitsprekelijke vrede.  

 

20. Jezus komt spoedig terug.  
Wilt u zich gereed maken om Hem te ontmoeten? 

Antwoord: _______________________ 


