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De Eerste en Tweede Komst van  
Christus: een vergelijking 

Prof. Johan Malan, Mosselbaai (oktober 2012) 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of  HSV) 
Vertaling (een weinig bewerkt), schema en voetnoten door M.V. 

 

In de huidige bedeling speelt ons leven af tussen de eerste en tweede komst van de Heer Jezus. 

 
Toelichting bij dit schema hier : http://www.verhoevenmarc.be/PDF/70-jaarweken-Daniel.pdf 

Als gelovigen leiden we een leven dat voortvloeit uit Zijn eerste komst [1], toen Hij een nieuw le-
ven aan ons kwam schenken en na onze wedergeboorte strekken wij ons uit naar Zijn wederkomst 
[2] wanneer wij met verheerlijkte lichamen bekleed zullen worden. Als ons vertrekpunt juist is, zul-
len we een duidelijk begrip van onze eindbestemming hebben. We moeten dus de vaste verzekering 
hebben dat Jezus Christus de onwankelbare Rots is waarop ons nieuwe leven gebouwd is, want dan 
alleen zullen we inzicht verkrijgen in de nieuwe hoedanigheden waarin Hij tijdens Zijn tweede of 
wederkomst geopenbaard zal worden. 

Dit is het raamwerk waarbinnen wij ons nieuwe leven leiden - voortvloeiend uit Zijn eerste komst, 
en bezig om ons voor te bereiden op Zijn tweede komst. Elke keer als wij het Avondmaal nuttigen 
herbevestigen wij dit perspectief tussen de twee komsten van de Heer Jezus. Paulus zegt: “Want zo 
dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere [1], totdat 
Hij komt [2a]” (1 Korinthiërs 11:26). De eerste keer is Hij gekomen om te sterven voor onze zon-
den, maar de tweede keer komt Hij om in Zijn heiligen verheerlijkt te worden en samen met hen te 
regeren (2 Thessalonicenzen 1:10; Openbaring 5:9-10). 
Een vaste verzekering van ons geloof in Christus als Verlosser, als ook de vervulling met Zijn Hei-
lige Geest, is de enige manier waarop wij voorbereid kunnen zijn voor het ogenblik wanneer wij als 
Zijn bruid met Hem verenigd zullen worden en ook in Zijn koninkrijk samen met Hem zullen rege-
ren. De Heilige Geest stelt ons in staat om getrouwe discipelen van Jezus te zijn, en ook zonder vlek 
of rimpel voor Hem te verschijnen wanneer Hij wederkomt. Met het oog hierop verwacht de Heer 
Jezus van al Zijn discipelen dat zij met de Heilige Geest vervuld worden (Johannes 14:16; 16:13-
14; Handelingen 1:8). 

Afgezien van de grote verschillen tussen Christus’ eerste en tweede komst, zijn er ook belangrijke 
overeenkomsten waarop wij moeten letten. Het is vooral voor de ongeredde wereld nodig om acht 
te slaan op de ernstige gevolgen van de verwerping van Christus. Uit een vergelijkende studie van 
Zijn eerste en tweede komst blijken de volgende overeenkomsten: 

Ernstige gevolgen van de verwerping van Christus 
Tijdens Jezus’ eerste komst hebben zowel de godsdienstige als de politieke leiders in Israël kennis 
gehad van profetieën over de komst van de Messias, maar zij hebben Zijn verschijning verworpen 
omdat dit een bedreiging inhield voor hun belangen. Herodes heeft van de buitenlandse bezoekers 
inlichtingen verkregen over een koning die in Israël geboren zou worden: 

1 2a 2b 

Rm 11:25; Ef 3:3-6 
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“Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen 
uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan, en zeiden: Waar is de pasgeboren Koning van de Joden? 
Want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden. Toen koning 
Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem. En nadat hij alle overpries-
ters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de 
Christus geboren zou worden. Zij zeiden tegen hem: In Bethlehem, in Judea, want zo staat het ge-
schreven door de profeet: En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vors-
ten van Juda, want uit u zal de Leidsman voortkomen Die Mijn volk Israël weiden zal” (Mattheüs 
2:1-6). 

Herodes heeft het als een bedreiging van zijn eigen koningschap gezien en daarom heeft hij kort 
daarna een kindermoord in Bethlehem en omstreken bevolen in een poging Jezus te doden (Matthe-
üs 2:16). De joodse godsdienstleiders hebben geen verder onderzoek ingesteld naar de waarheid van 
Jezus’ geboorte als Messias, want Zijn komst zou het einde van hun macht betekenen alsook van de 
vormgodsdienst waarmee zij bezig waren. 
Deze situatie gaat zichzelf herhalen in de periode kort voor de wederkomst van de Heer Jezus. Zo-
als de wijze mannen van ouds, zijn er in de eindtijd ook wijze mannen uit de niet-joodse wereld die 
acht slaan op de profetieën1 en tekenen van Christus’ spoedige komst en die zich gereed maken om 
Hem te ontmoeten. Zij erkennen Hem als Koning, aanvaarden Zijn gezag, buigen voor Hem neer in 
gebed en brengen hulde aan Hem. Door hun optreden tonen zij dat zij deel uitmaken van Zijn ko-
ninkrijk. 
Aan de andere kant zijn daar de politieke leiders die, zoals Herodes, zich bedreigd voelen door de 
mogelijkheid van Christus’ komst en die met alle geweld proberen om van Hem ontslagen te gera-
ken. Zij weten dat Hij als Koning komt en dat Hij een christelijke nieuwe wereldorde zal instellen 
die een eind zal maken aan hun zondige levenswijze en humanistische wereldorde. Als gevolg van 
deze onaanvaardbare interventie hebben zij Christus en Zijn Woord als hoogste gezagsbron uit hun 
grondwetten verbannen, Hem en Zijn Woord uit de schoolleerplannen en gerechtshoven verwijderd, 
en de beginselen van christelijke moraliteit verworpen. In plaats daarvan zijn zij doelbewust bezig 
om op het christendom gebaseerde samenlevingen te transformeren in seculiere of multigodsdien-
stige samenlevingen. 
Dan zijn daar de orthodoxe joodse leiders die, zoals hun evenknieën in de eerste eeuw, steeds Jezus 
als Messias verwerpen. Zij hebben wel een Messiasverwachting, maar erkennen niet Jezus’ aan-
spraak om Messias te zijn. Zij wachten op een Messias die als een politieke en militaire leider zal 
optreden om Israël over zijn vijanden te laten triomferen, en die de tempel in Jeruzalem zal laten 
herbouwen om de wetsbedeling te laten herleven en verder te zetten. Zoals de joodse leiders in de 
eerste eeuw met de discipelen van Jezus deden, zo vervolgen zij vandaag ook christelijke joden. 

Een klein groepje discipelen 
Tijdens Jezus’ eerste komst heeft Hij een kleine groep discipelen geroepen en rond Zich verzameld. 
Zij werden uit de samenleving weggenomen om speciaal voor de Messias Zijn doel opgeleid te 
worden. Zij hebben toen de gevestigde structuren van het judaïsme verlaten (of zijn daaruit verdre-
ven) om de smaad en verwerping te delen met de Messias (Hebreeën 13:13). 
De discipelen wilden weten wat van hen zou worden, want zij hadden alles ter wille van Jezus 
prijsgegeven. Petrus heeft Hem gevraagd: “Zie, wij hebben alles verlaten en zijn U gevolgd; wat zal 
dan ons deel zijn? En Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat u die Mij gevolgd bent, in de we-
dergeboorte, als de Zoon des mensen zal zitten op de troon van Zijn heerlijkheid, ook zult zitten op 
twaalf tronen en de twaalf stammen van Israël zult oordelen” (Mattheüs 19:27-28). 

Het was een bijzonder moeilijke opgedragen taak van de discipelen om de verworpen Messias te 
dienen, want dat zou hen onder hun eigen volk én in de heidenwereld in een ongunstig daglicht stel-
len. Zij moesten aan zelfrechtvaardige mensen hun ongeloof, zonde en verloren toestand bekend 
maken en Jezus als de enige Verlosser verkondigen. De bereidwilligheid van de discipelen om bij 
de waarheid te blijven, hoe onaanvaardbaar dit ook was onder de meerderheid van de agnostici, zou 
                                                
1 Sinds de joodse ballingschap waren de Messiaanse profetieën ook bekend in Mesopotamië. 
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ertoe leiden dat hun namen voor eeuwig als geloofshelden in de annalen van het Christendom zou-
den opgetekend worden. Het pad naar de heerlijkheid gaat over lijden en opoffering. 
Paulus, Petrus en de andere apostelen waren geloofshelden die op een dag met Christus over Zijn 
verloste volk zullen regeren. Paulus is in Rome de marteldood door onthoofding gestorven wegens 
zijn geloof, maar hij heeft voor die tijd de gemeente in deze heidense stad geschreven: “En als wij 
kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Chris-
tus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden” (Romeinen 
8:17). Aan Timotheüs heeft hij de verzekering gegeven dat indien wij bereid zijn om samen met 
Christus verdrukking te verdragen, wij op een dag met Hem zullen regeren: “Als wij volharden, 
zullen wij ook met Hem regeren” (2 Timotheüs 2:12). 
Tijdens de zeventigste jaarweek [tussen 2a en 2b; zie het schema] zal er een groep afgezonderd 
worden om Israël en de rest van de wereld te evangeliseren. Deze keer zullen 144.000 joden voor de 
Messias afgezonderd worden - 12.000 uit elke stam (Openbaring 7:4-8). Zij zullen de taak hebben 
om te midden van nog grotere vijandigheid, gedurende de eerste helft van het bewind van de Anti-
christ, te verkondigen dat Jezus Christus de Ware Messias en enige Verlosser van de wereld is. 

Het getuigenis van deze groep discipelen zal ertoe leiden dat er een uiterste vorm van vijandigheid 
en polarisatie zal ontstaan tussen de volgelingen van de ware Messias en die van de valse messias. 
De discipelen van Christus, samen met hun bekeerlingen, zullen hevig vervolgd worden. Dit zal hen 
echter niet van streek brengen, want geestelijk zullen zij de Antichrist overwinnen, ongeacht of zij 
fysisch zullen overleven of niet (Openbaring 12:11). Zij zullen de grote uitdaging aanvaarden om 
binnen de beperkte tijd van de eerste 42 maanden van de verdrukking de wereld te evangeliseren en 
de spoedige vestiging te verkondigen van Christus’ koninkrijk op aarde. In een profetie over de ver-
drukking2 heeft Jezus gezegd: “En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt 
worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen” (Mattheüs 24:14). 
In die tijd zullen miljoenen mensen in de hele wereld gered worden (Openbaring 7:9-14). De grote 
herleving (of geestelijke ontwaking) waarop zovele mensen hopen zal dus pas in de zeven jaar ver-
drukking plaatsvinden. De laatste dagen van de kerkbedeling worden niet door zo’n herleving ge-
kenmerkt, maar wel door ongekende geestelijke misleiding en afvalligheid (1 Timotheüs 4:1; 2 Ti-
motheüs 4:3-4). 

De toerusting voor dienst 
De discipelen werden bevolen om met de Heilige Geest vervuld te worden, omdat slechts dit hen in 
staat zou stellen de Grote Opdracht te aanvaarden om de wereld te evangeliseren (Lukas 24:46-49). 
Met de trage vervoermiddelen van destijds, alsook de totale afwezigheid van christelijke kerken, 
organisaties en massacommunicatiemiddelen, alsook de totale onbekendheid met de christelijke 
leer, was dit eigenlijk een bovenmenselijke taak die jaren zou duren. Dit was niettemin het begin 
van de lange (kerk)bedeling van wereldevangelisatie. 
De vroege discipelen moesten een dispensationele overgang bewerkstelligen vanaf de tijden van 
Israël als uitverkoren volk onder de wet, naar een tijdperk van de naties onder het nieuwe genade-
verbond (kerkbedeling). Israël moest gewend raken aan het idee dat Gods openbaringen in de nieu-
we bedeling niet door Israël, hun profeten en de tempeldienst zouden gebeuren, omdat de bedeling 
van de wet had opgehouden te bestaan. De naties moesten blootgesteld worden aan het feit dat er 
geen onderscheid meer was tussen Jood en Griek, en dat de Heer voortaan leden van alle volkeren 
op een gelijke grondslag uitnodigt om tot Zijn koninkrijk toe te treden: “God dan verkondigt, met 
voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten beke-
ren” (Handelingen 17:30). 

De Heer heeft door de Heilige Geest aan de vroege discipelen de gaven verleend om bevestigende 
tekenen en wonderen te verrichten om de echtheid van de evangelieboodschap te bevestigen en ook 
het ongeloof uit de harten van de joden te verdrijven: “God heeft er bovendien mede getuigenis aan 
gegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten, en gaven van de Heilige Geest, overeenkom-
stig Zijn wil” (Hebreeën 2:4). Een van deze tekenen was het vermogen om in de talen van de heide-
                                                
2 De verdrukkingstijd wordt ook “de benauwdheid van Jakob” (Jeremia 30:7) genoemd. 
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nen het evangelie te verkondigen. Dit heeft aan de toehoorders het bewijs geleverd dat God aan het 
werk was en dat Hij leden van alle naties tot bekering oproept. Zodoende werden scepticisme en 
ongeloof tegengewerkt (1 Korinthiërs 14:22). 

Deze tekenen zijn echter niet normatief voor de hele kerkbedeling, want wij hebben de hele (!) geo-
penbaarde wil van God in Zijn Woord (Handelingen 20:27), alsook een wolk van christelijke getui-
gen die van de waarheid getuigd hebben (Hebreeën 12:1-2). Gegeven de volle openbaring die wij 
van Gods verlossingsplan hebben, wordt het als buiten de orde beschouwd om nog naar buitenbij-
belse openbaringen te zoeken en zodoende de Bijbel proberen aan te vullen (Openbaring 22:18). 
Wanneer de Antichrist na de opname van de kerk zal geopenbaard worden, zal er weer een dispen-
sationele overgang plaatsvinden van de kerkbedeling af naar de bedeling van de tijd van de Anti-
christ3. De ware kerk, die een “zuil en fundament van de waarheid” was (1 Timotheüs 3:15) zal dan 
weg zijn. De daarop volgende verwikkelingen op geestelijk gebied zullen onheilspellend zijn: “En 
er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden … want er zullen valse chris-
tussen 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” (Mattheüs 24:11, 24). Deze dingen 
zullen door het antichristelijke bewind gedaan worden, waarbij vele mensen door grote tekenen en 
wonderen zullen verbijsterd raken (2 Thessalonicenzen 2:9; Openbaring 13:12-15). 

 
Detailschema van de genade- of kerkbedeling tussenin de wetsbedeling. 5B = 70ste jaarweek of verdrukkingstijd. 

Zie het volledige schema hier: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Bedelingen.pdf 

In die bijzonder veeleisende tijd zal de Heer Zijn discipelen, en vooral ook de twee speciale getui-
gen die samen met hen zullen werken (Openbaring 11:1-7), machtigen om ook grote tekenen en 
wonderen te doen. Door dit vertoon van goddelijke kracht zal verzekerd worden dat niet alle men-
sen slachtoffer zullen worden van de misleiding van de Antichrist. Voor ernstige en ingelichte gelo-
vigen zal het duidelijk zijn dat de Antichrist door een vreemde god (Satan) gemachtigd is om grote 
tekenen te doen (2 Korinthiërs 4:4; Openbaring 13:2). 

Er zal in die tijd ook een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest zijn, en dit zal de finale vervulling 
van Joël 2 zijn: 

                                                
3 In feite kan in de 70ste jaarweek (verdrukkingstijd) de voortzetting van de Joodse bedeling gezien worden, want de 
kerkbedeling was een “geheimenis” die tussenin gekomen is (Rm 11:25; Ef 3:3-6; Ko 1:24-27). 
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“Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters 
zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. Ja, 
zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten. Ik zal wonder-
tekenen geven aan de hemel en op de aarde: bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd 
worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de HEERE komt, die grote en ontzag-
wekkende. Het zal geschieden dat ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen, behouden zal 
worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HEERE gezegd heeft, 
namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de HEERE roepen zal” (Joël 2:28-32). 
Deze finale uitstorting van de Heilige Geest, kort voor Christus’ wederkomst op aarde, vindt erg 
duidelijk plaats in “die dag van de HEERE” (de verdrukking van zeven jaar) wanneer er grote teke-
nen op aarde en in de lucht zullen zijn (vgl. Openbaring 6:12)4. Een grote verlossing zal plaatsvin-
den voor het Joodse volk: “Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik 
de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorsto-
ken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij 
zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene” (Zacharia 12:10). 

Het eerste gevolg van de eindtijdse uitstorting van de Heilige Geest over Israël gedurende de ver-
drukking, zal de redding zijn van de 144.000 speciale getuigen van de Messias. Daarna zullen vele 
andere Joden door hun getuigenis gered worden, en aan het einde van de verdrukking zal het hele 
overblijfsel van Israël gered worden. 

De verheerlijking van Christus 
Tijdens Christus’ eerste komst, vlak na de vervulling van Zijn rol als het Lam van God dat voor de 
zonden van de wereld geofferd moest worden, is Hij opgevaren naar de hemel en op de troon van de 
Vader verheerlijkt. God heeft Hem uitermate verhoogd en Hem een naam boven alle naam gegeven 
(Filippenzen 2:9). Christus is “opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten 
Hem onderworpen zijn” (1 Petrus 3:22). Op de troon van Zijn Vader leeft Hij altijd om voor ons te 
pleiten (Hebreeën 7:25). 
Tijdens Christus’ wederkomst [2b] zal Hij als Koning verheerlijkt worden op de troon van David, 
die niet in de hemel maar op de aarde is. Hij zal Davids vervallen troon oprichten en Zelf van daar-
uit over Israël en de hele wereld regeren (Handelingen 15:16-17; Jesaja 9:5-6). Dan zal de profetie 
vervuld worden die de engel voor de geboorte van Jezus aan Maria gegeven heeft: “Hij zal groot 
zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van 
Zijn vader David geven” (Lukas 1:32). 
Jezus Christus zal in macht en majesteit van de hemel neerdalen [2b] als Koning der koningen 
(Openbaring 19:16) en Zijn koninkrijk hier op aarde openbaren. Zijn bruidsgemeente (de leden van 
Zijn lichaam) zullen samen met Hem in heerlijkheid geopenbaard worden (Kolossenzen 3:4) en dan 
samen met Hem in Zijn koninkrijk regeren (Openbaring 5:9-10). Een tijdperk van ongekende vrede 
zal op aarde aanbreken, oorlogsvoering zal ophouden en de Heer zal door alle naties geraadpleegd 
en gekend worden (Jesaja 2:2-4; Jeremia 3:17; Zacharia 8:22). Israël zal een zegen voor de hele 
wereld zijn en iedereen zal hen eren (Zacharia 8:23; Jesaja 4:3; Romeinen 11:12). 

Het grote doel waarvoor Jezus Christus naar de aarde gekomen is, zal na Zijn wederkomst vervuld 
worden: 

 De verlossing die de Heer alleen kon brengen, is reeds sedert Zijn eerste komst een voldongen 
feit, en tegen de tijd van Zijn wederkomst [2b] zal dit aan alle volkeren verkondigd zijn. 

 Zijn bruidsgemeente (de geroepenen onder alle naties) zal voltallig zijn, en ieder van hen zal een 
verheerlijkt lichaam hebben en zij zullen posities innemen in het koninkrijk van de Messias. 

 Het overblijfsel van Israël zal gered worden en zij zullen een verheven positie genieten in het 
koninkrijk van de Messias. 

                                                
4 Openbaring 6:12: “En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de 
zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed”. 
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 Het lang verwachte koninkrijk der hemelen, waarvoor wij gebeden hebben, zal geopenbaard zijn 
en de hele schepping zal daarbij baat vinden. 

 Het Beest [1ste beest in Op. 13  de dictator van het herstelde Romeinse rijk] en de Valse Pro-
feet [2ste beest in Op. 13  de Antichrist]5 zullen in de poel van vuur zijn, waarbij alle boos-
wichten en ongeredden van alle eeuwen na het laatste oordeel zullen aansluiten. 

 De duivel zal duizend jaar lang gebonden worden voordat hij ook tijdens het laatste oordeel in 
de poel van vuur zal verdoemd worden. 

Hierna zal de Heer Jezus een nieuwe hemel en aarde scheppen waarin gerechtigheid zal wonen. 
Geen zonde en ongerechtigheid zal daar ooit binnenkomen. 
Het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie (Openbaring 19:10). Ieder die in een rechte ver-
houding tot Hem staat, behoort tot Zijn wedergeboren volgelingen die Zijn heerlijkheid met Hem 
zullen delen. Allen die geen verhouding met Hem hebben, behoren tot Zijn vijanden op wie Zijn 
oordelen rusten. Wij worden allen voor de keuze gesteld: of we ons met Christus willen verzoenen 
voor de vergiffenis van onze zonden, en of we in een wanverhouding met Hem willen leven en dan 
zelf de straf voor onze zonden zullen moeten dragen. Hij is reeds als Verlosser geopenbaard en zal 
weldra ook als Rechter geopenbaard worden. 

 
 

 

Bestudeer Openbaring! 
http://www.verhoevenmarc.be/openbaring.htm (26 items) 

 

 

 

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm 

                                                
5 Lees “Wie is in Openbaring 13 de Antichrist?”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Antichrist-in-Op13.pdf  


