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De komst voor de Zijnen en de 
verschijning in heerlijkheid 

Bron : H.C. Voorhoeve – De Openbaring van Jezus Christus, 1885, 6de NL-druk, p. 57-61,  
Stichting Uit het Woord der Waarheid, https://www.uithetwoordderwaarheid.nl/  

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
 

 
Het verschil tussen de komst van de Heer in de lucht om de zijnen tot Zich te nemen en zijn ver-
schijning op aarde om de regering te aanvaarden, wordt door velen niet gezien. Het volgende over-
zicht geeft dit onderscheid duidelijk aan. 

 

Komst voor de zijnen Verschijning in heerlijkheid 
1. Doel:  

De zijnen tot Zich te nemen en in het vaderhuis 
te brengen (Joh 14:1-3) 

1. Doel: 

a. Gericht houden over de goddelozen (Jud 14). 
b. Verdelging van Israëls vijanden rondom Je-
ruzalem (Zach 12:10; 14:1-4; Ps 66:15) 
c. Verlossing en bijeenvergaring in het land Is-
raël van de uitverkorenen uit Israël (Matt 
24:16, 22, 30-31; vgl. Deut 30:3-16; Hand 
3:19-20; Jes 11:11-12). 

2. De in Christus ontslapenen worden opge-
wekt (1 Thess 4:16). De levenden worden ver-
anderd (1 Kor 15:51-54; Fil 3:20-21). 

2. De martelaren van de grote verdrukking 
worden opgewekt en delen in de regering van 
Christus (Openb 20:4-6). 

3. Beide groepen gaan de Heer tegemoet in de 
lucht (1 Thess 4:17). 

3. De Heer verschijnt met de heiligen. 
a. “De komst van onze Heere Jezus Christus 
met al Zijn heiligen” (1 Thess 3:13). 
b. “Dan zal de HEERE, mijn God, komen: al 
de heiligen met U!” (Zach 14:5). 
c. “Wanneer Christus geopenbaard zal worden, 
Die ons leven is, dan zult ook u met Hem ge-
openbaard worden in heerlijkheid” (Kol 3:4). 
d. “Zie, de Heere is gekomen met Zijn tiendui-
zenden heiligen” (Judas 14). 
e. “Maar het Lam – want Heere der heren is Hij 
en Koning der koningen – zal hen overwinnen, 
en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, 
uitverkorenen en gelovigen” (Openb. 17:14). 
f. “En de legers in de hemel volgden Hem op 
witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en 
smetteloos” (Openb 19:14; vgl. vs. 8). 

4. Ontmoetingspunt in de lucht (1 Thess 4:17). 4. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg 
(Zach 14:4). 
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5. Onzichtbaar voor de wereld, gebeurt in een 
oogwenk, de gelovigen worden opgenomen in 
de wolken, naar een ontmoeting met de Heer in 
de lucht (1 Kor 15:51-54; 1 Thess 4:17). 

5. Elk oog zal Hem zien (Openb 1:7), ook zij 
die hem doorstoken hebben (Joh 19:37; Zach 
12:10). 
Zijn komst is als de bliksem (Matt 24:27). 
Op de wolken (Matt 24:30; 26:64; Openb 1:7; 
Dan 7:13). 

6. De gelovigen worden weggenomen (zie punt 
5). 

6. De ongelovigen worden evenals in de dagen 
van Noach achtergelaten aan het gericht (Matt 
24:37-41). 

7. In geen van de in deze kolom genoemde 
Schriftplaatsen is sprake van een troon of van 
gericht. 

7. Als Christus komt in heerlijkheid zal Hij zit-
ten op de troon van zijn heerlijkheid en gericht 
houden over de levenden (Matt 24:31-46). 

8. Er is slechts sprake van gelovigen (levend en 
ontslapen) en levend overblijvenden. 

8. Er wordt gesproken van drie groepen, nl.  

Bokken: onrechtvaardigen. 
Schapen: rechtvaardigen. 

Broeders: waarover de schapen zich hebben 
ontfermd. Het is het Joodse overblijfsel dat het 
evangelie van het koninkrijk predikt. 
De volken worden geoordeeld, al naargelang 
zij de godvrezende Joden hebben behandeld, 
die hier worden genoemd als “deze geringste 
broeders van Mij” (Matt 25:31-46). 

9. Nooit wordt gesproken van enig voorafgaand 
teken. Integendeel: Paulus verwachtte de Heer 
al in zijn dagen. 

9. Tekenen in zon, maan en sterren (Matt 
24:29). Gruwel van de verwoesting geplaatst in 
de heilige plaats (Matt 24:15). 

10. Wij verwachten de Heer als Heiland, die 
ons redt van de komende toorn (1 Thess 1:9-
10; Rom 5:9). 

10. Over deze wereld komt de dag van de toorn 
(Rom 2:4-8; Openb 6:12-17), waarna de Heer 
als rechter verschijnt. 

11. Hij komt spoedig (Openb 3:10; 22:7, 12, 
20) om ons te bewaren voor het uur van de ver-
zoeking, die over heel de wereld komen zal 
(Openb 3:10). 

11. Hij verschijnt na de grote verdrukking 
(Matt 24:29). 

12. Hij komt als de bruidegom voor zijn bruids-
gemeente (Matt 25:1-13; Openb 19:7). 

12. Hij komt als de koning (Matt 25:34) om 
voor Israël het koninkrijk op te richten (Hand 
1:6-7. Hij komt als de door de wereld verwor-
pen Mensenzoon. 

13. Voor ons is zijn komst als het opgaan van 
de morgenster (Openb 22:16). 

13. Voor de wereld en voor Israël is zijn ver-
schijning gelijk aan het opgaan van de Zon der 
gerechtigheid (Mal 4:2). 

 

Dit overzicht maakt duidelijk dat de wederkomst van Christus in twee fasen uiteenvalt, nl.: 
a. Zijn komst en onze toevergadering tot Hem (2 Thess 2:1. Dat is onze “zalige hoop” (Titus 2:13). 

b. De verschijning van zijn komst (2 Thess 2:8), wat een verschijning in heerlijkheid is (Titus 2:13 
Tussen beide ligt de periode van de verdrukkingstijd. 

 

Lees hierover meer: 
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o De Opname van de Gemeente: http://www.verhoevenmarc.be/opname.htm  

o Twee fases in de Tweede Komst van Christus: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/2fases.pdf  
o Het onderscheid tussen de twee komsten van Christus:  

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/dispensaties-h13_ZV.pdf  
o De twee fases uitgebeeld: 

 
o Het Boek Openbaring: http://www.verhoevenmarc.be/openbaring.htm  
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