
 

    DE TEKENEN VAN DE KOMST VAN ONZE HERE JEZUS CHRISTUS 

 WANNEER KOMT HIJ.                                                      
1. Wat vroegen de discipelen aan Jezus?                                                      (Matt. 24:3) 
...........................................................................................................................            
2. Is de datum van de komst van Jezus bekend?                                      (Matt. 24:36) 
........................................................................................................................... 

3. Zijn wij in de duisternis betreffende de komst van Jezus?                 (1Tess. 5:1-5) 
........................................................................................................................... 

TEKENEN DIE DE KOMST VAN JEZUS AANKONDIGEN 

4. Welke tekenen heeft Jezus voorzegd?                                                     (Matt. 24:6)   

........................................................................................................................... 

5. Wat voor sociale omstandigheden zullen er zijn?                                    (Jak. 5:1-5) 

........................................................................................................................... 

6. Wat is de geestelijke toestand van de mens?                                       (2Tim. 3:1-5) 

........................................................................................................................... 

7. Wat gebeurt er met de wetenschap?                                                        (Dan. 12:4) 

........................................................................................................................... 

8. Welke tekenen zullen er in de sterren gezien worden?                     (Matt. 24:29) 
........................................................................................................................... 

W A T   M O E T   I K   D O E N? 
1. Wees attent op de tekenen van de laatste tijd. 
2. Waak en wees bereid. 

(Luc. 21:28-31)  
(Matt. 24:42,44)      

 

De tijd van Zijn komst. Wij weten  de tijd van Zijn komst niet precies (Mat. 24:42,44). De tijd van zijn wederkomst 

te bepalen behoort alleen God toe (Hand. 1:7). Hij komt onverwachts. (Luc. 12:40; 21:34).  Zoals een dief in de 

nacht (2 Pet. 3:10; 1Tess. 5:2) We zijn niet onwetend want Jezus heeft betrouwbare tekenen gegeven. (Mat. 24:33; 

1 Tess. 5:1-4). Tekenen die de komst van Jezus aankondigen. Met als hoogtepunt de onsterfelijkheid.(Luc.17:26, 

27; Micha 7:1-3). Vrees en benauwdheid (Luc. 21:25, 26; Mat. 24:21, 22). Natuurlijke rampen (Luc. 21:11), Valse  

Christussen (Mat.24:5, 23, 24).  Algehele afvalligheid  (Mat.24: 11; 2Pet. 3:3, 4). Wereldwijde prediking van het 

evangelie (Mat. 24:14). Voorbereiding voor de wederkomst van Jezus. Vol verwachting u spoedende naar de 

komst van de dag Gods (2 Pet. 3:12). We moeten altijd voorbereid zijn. (Luc. 12:40). We moeten ons beijveren in 

deze verwachting om onbevlekt en onberispelijk te zijn. (2Pet. 3:14). Zoals het staat in de Heilige Schrift, weten wij 

de dag nog de ure van de komst van Jezus. Zoals de profetieën duidelijk in vervulling zijn gegaan betreffende  

eerste komst van Jezus, bestaan er ook duidelijke tekenen van zijn tweede komst. Wanneer sommige tekenen 

worden vervuld geeft dat een indicatie van de tijd van het einde en de onvermijdelijke wederkomst van Jezus. 
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Mijn Besluit :_________________ 
Ik geloof dat Jezus spoedig zal komen.  Ik 
heb besloten om mij voor te bereiden, 
zodat ik klaar ben om met Jezus mee te 
gaan als Hij komt. de hemel te gaan. 

  
Ik accepteer          Leraar 
 
........................         ........................ 
 
 
 


