De komst van de Here Jezus en onze
bijeenvergadering tot Hem. 2 Thes.2:1
De Opname van de Gemeente.
De “wegrukking “ voordat de oordelen van
God over de hele aarde losbarsten, want
God heeft ons niet bestemd tot toorn.
1 Thes. 5:9, en ook Rom.5:9, 1 Thes.1:10.
De Heer komt Zelf met een bevelend roepen,
met de stem van een aartsengel en met de
bazuin van God. De doden in Christus zullen
opstaan en wij, de levenden, die overblijven
samen met hen worden opgenomen
weggerukt, weggevoerd ) de Heer tegemoet
in de lucht.
1 Thes.4:16 en 17.
Wij zullen veranderd worden in een
ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de
laatste bazuin. 1 Kor.15:52.
De laatste bazuin van het Bazuinenfeest ?
Lev. 23:24
Ons burgerschap is in de hemelen, waaruit wij
ook de Heiland verwachten, de Here Jezus
Christus, die ons vernederd lichaam
veranderen zal tot gelijkvormigheid aan Zijn
verheerlijkt lichaam. Fil. 3:20, 21.
De Opname kan elk ogenblik plaatsvinden.
Wij, de levenden. zegt Paulus. En de behoudenis is ons nu nader, dan toen we tot het
geloof kwamen. Rom. 13:11 b
De Opname is ook een geheimenis, een
verborgenheid aan Paulus geopenbaard.
1 Kor.15:51.
De Opname brengt de Gemeente in het huis
van de Vader. Joh. 14:3, 17:24.
Een Opname. Henoch is een voorbeeld.
Gen. 5: 24
Daarna zal de Antichrist zich openbaren, de
mens der zonde, de zoon van het verderf, de
wetteloze. 2 Thess.2: 3-8. En misschien zien
we er wel iets van.

Zijn Verschijning aan Israel en de wereld.
Deze Jezus die van u is opgenomen naar de
hemel , zal op gelijke wijze terugkomen, als u
Hem naar de hemel hebt zien gaan.
Hand. 1: 11.
Op die dag zullen zijn voeten staan op de
Olijfberg…. Zach. 14:4.
Wanneer Christus, uw leven zal geopenbaard
worden, zult ook u met HEM geopenbaard
worden in heerlijkheid. Kol. 3:4.
Elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem
doorstoken hebben… Openb. 1:7.
Tegenwoordig weten we, dat zoiets kan.
Met onze mobieltjes is alles zo bekend.
Na de 7e periode van de Gemeente, het
tijdperk van Laodicea – ik denk deze tijd gaat er een deur open in de hemel.
Openb. 4:1.
Daarna wordt er in Openbaring niet meer
over de Gemeente gesproken.
Heel merkwaardig.
In deze tijd bestaat er een drie-deling:
1. De Joden 2. De volkeren
3. De Gemeente uit 1 en 2.
Na de Opname zie je weer de tweedeling:
Joden en volkeren, die er vóór Christus
ook al waren, vanaf Abraham.
In Openb.6:1 wordt het 1ste zegel geopend:
Er komt “ vrede en veiligheid .” want als
het 2de zegel wordt geopend, wordt de
vrede van de aarde weggenomen.
Wij zien uit naar de HERE JEZUS.
De Geest en de Bruid zeggen: Kom….
Hij die deze dingen getuigt, zegt:
“ Ja, Ik kom spoedig”
“ Amen. Kom, Here Jezus.”
Wat zal het zijn de HERE JEZUS te zien
in heerlijkheid. Hallelujah. Joh. 17 : 24.

