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È
VOOR BIJBELSTUDIE, GESPREK EN OVERDENKING
bij het boek
‘Komt de christen voor Gods troon?’ door Arie van der Stoep

Doel
Doel van deze Kringbladen: Om samen met elkaar of individueel ons te realiseren dat we op weg zijn
naar onze bestemming. Dat is: op weg naar het moment dat Jezus terugkomt en wij Hem zullen
ontmoeten. Het moment, dat wij voor zijn troon verschijnen en Hij ons rekenschap zal vragen van ons
leven op aarde. Maar ook het moment, dat Hij ons daarvoor loon zal geven en onze verdere toekomst,
onze eeuwige bestemming, zal bepalen. Want wij zijn als mensen voor de eeuwigheid geschapen.
Deze Kringbladen zijn bedoeld om ons daarop voor te bereiden. Ze maken daarbij gebruik van het boek
‘Komt de christen voor Gods troon?’ dat hierbij gelezen wordt. En ik hoop dat je net zo verrast en
geïnspireerd zult zijn bij het lezen ervan, als ik bij het schrijven, door wat de Bijbel zegt over de toekomst
waarvoor je bestemd bent.

Vooraf
*

Lees, voordat je met een Kringblad aan de slag gaat, altijd eerst het betreffende hoofdstuk van het
boek. Dat heb je nodig om het onderwerp te leren kennen en om beter op de vragen en opdrachten
in te kunnen gaan. Er worden geen pasklare antwoorden gegeven. Die kun je zelf in de Bijbel of
het boek vinden via de verwijzingen achter elke vraag/opdracht of door erover na te denken.

*

De vragen en opdrachten zijn per hoofdstuk gerangschikt. Ze volgen doorgaans de loop van het
hoofdstuk, maar sommige betekenen een klein uitstapje. Bij hoofdstuk 2 zijn er geen vragen of
opdrachten. Dit bevat een samenvatting van de inhoud van de voorgaande boekjes: ‘Is er leven na
de dood?’ en ‘Hoe weet je zeker dat je zult opstaan uit de doden?’

*

Lees altijd de bijbelteksten die voor of in de tekst van een vraag of opdracht worden genoemd.
Probeer vervolgens tot een antwoord te komen en vergelijk dat pas daarna met de achter de
vragen/opdrachten tussen haakjes genoemde bijbelteksten of pagina’s van het boek.

*

Bij elk hoofdstuk is er in deze Kringbladen een ruim aanbod van bespreekpunten. Elke kringleider
kan zelf bepalen of hij/zij ze allemaal wil laten doornemen of een deel ervan, of dat hij/zij ze wil
verdelen over meerdere bijeenkomsten. Probeer wel steeds samen tijd te nemen voor het laatste,
afrondende onderdeel. Verder kun je de vragen en opdrachten zo persoonlijk maken als je zelf wilt.

Net als in het boek wordt uitgegaan van de NBG-vertaling van de Bijbel (niet te verwarren met de nieuwe
NBV-vertaling). De reden daarvoor vind je voorin het boek.
Ik wens je veel zegen toe bij het overdenken en bespreken van de onderwerpen uit deze Kringbladen en bij
het lezen van het boek. Ik hoop dat dit eraan zal meewerken, dat Gods bestemming voor jou een heerlijke
realiteit voor je wordt en dat je je zult kunnen verheugen over het feit dat je vandaag op weg bent naar een
toekomst die al jouw en mijn verwachtingen ver te boven zal gaan!
Arie van der Stoep.
P.S., Maak voor commentaar of vragen gebruik van de pagina Contact (of Gastenboek, als u geen reactie
behoeft te hebben) op de website www.kommm.nl.
AvdS.
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Hoofdstuk 1
DE TROON VAN GOD
De troon van God wordt in de Bijbel vaak vermeld en ieder mens heeft of krijgt ermee te maken.
1

Als je aan de troon van God denkt, hoe zie jij hem dan in gedachten voor je? Welke reactie wekt hij
bij je op, als je erover hoort of leest: afweer, onrust, onzekerheid, of gaat er iets bij je trillen, word
je warm, krijg je een gevoel van ontzag of nog anders?

2

In Exodus 17:16, Jesaja 6:1 en op pag. 10-11 heb je gelezen over Mozes en Jesaja. Welke indruk
krijg je van hen: hoe zien zij de troon van God? Heeft dat invloed op hun houding tegenover Hem?

3

Er is in de Bijbel sprake van geestelijke werkelijkheden (pag. 10 - 2e helft). Ze zijn er, maar met je
gewone, natuurlijke zintuigen kun je ze doorgaans niet waarnemen. Kun je er enkele bedenken?

4

Lees Jesaja 6:1-7. Een seraf is een engel die voortdurend in de directe aanwezigheid van God
verkeert en de heiligheid, grootheid en heerlijkheid van Gods tegenwoordigheid uitstraalt.
a. Wat drukt Jesaja uit met de woorden (vers 5): ‘Ik ben een man, onrein van lippen’ en wat
bedoelt hij, als hij zegt dat hij (daardoor) ten onder zal gaan (Spreuken 10:31 + Psalm 76:8;
Romeinen 3:23)? Welke voorziening had God tegenover Jesaja’s vrees (vers 6-7)? Wat wordt
uitgedrukt door het aanraken van zijn lippen met een kool van het altaar (vers 7b)? Welke
voorziening heeft God vandaag voor ons (Efeziërs 1:7; 1 Johannes 1:7)?
b. Het altaar ziet op het offer dat eenmaal door Jezus zou worden gebracht. Wat heeft dat offer voor
betekenis voor jou (1 Petrus 2:24; Hebreeën 9:26b)?
c. Verzoening is het brengen van vrede in een relatie, door het goedmaken van wat daarin fout is
gegaan. Kun je voorbeelden geven van dingen in ons spreken waarvoor verzoening, en dus
vergeving, nodig is? Geloof je dat Jezus’ offer daarvoor voldoende is (1 Joh. 2:2 - ‘Hij is...’)? Hoe
kunnen we de raad van Jakobus 1:19 opvolgen?

5

Lees op pagina 11 de teksten: 1 Koningen 8:27 en Jesaja 66:1. Wat is je conclusie daaruit: zijn
mooie gebouwen voor God belangrijk als eerbewijs? Waarom wel/niet? Wat zou God willen zeggen
met de woorden uit Jesaja 57:15? Is Gods troon aan een bepaalde plaats gebonden (pag. 11-onder
t/m 12-boven)? Wat is de troon van God dus feitelijk (idem)?

6

Door gebed verschijnen we voor Gods troon. Hebreeën 4:16 spoort ons aan om dit met vrijmoedigheid te doen, ook als je (zie vers 15) met zwakheden te maken hebt. Voel je je vrijmoedig daarin?
Als je wel met vrijmoedigheid naar zijn troon gaat, wat mag je dan volgens dit vers van God
verwachten? Zeg de tekst met je eigen woorden (te gelegener tijd = op de daarvoor juiste tijd).

7

a. Lees Hebr. 10:19-23. Op grond waarvan mogen wij met vrijmoedigheid de troonzaal van God
binnengaan (vers 19b-20)? Vanuit welke houding mogen we dat doen (vers 22a)? Welke zekerheid
hebben we daarbij (vers 23b + Hebr. 9:24)? Vers 23 spreekt over hoop. Wat is jouw hoop (=
verwachting / vooruitzicht) voor de toekomst, dus waar kijk jij naar uit (1 Petr. 1:3-5)?
b. Ga je regelmatig naar Gods troon (= bid je regelmatig)? Wat zegt Psalm 105:4b daarover? Zou
je hierin nog verbetering kunnen brengen? Hoe? Een tip: Als je bidt, doe dit dan hardop. God heeft
je een stem gegeven om niet alleen met elkaar, maar ook met Hem te spreken (Ps. 5:2-4; speciaal
vers 4; Jes. 58:4b). Hij hoort je stem graag! En doe het met eenvoudige woorden! Wees echt!

8

In de Bijbel wordt vaker gesproken over het (eind)oordeel en over de troon van God, die dan zal
verschijnen. Kun je je voorstellen waarom er in de wereld veel verzet bestaat tegen dat moment en
tegen die confrontatie met de troon van God? Waarom zou dat zijn (pag. 13-bov.; 2 Petr. 3:10c)?

9

Dank God voor de vrijmoedigheid die je bij Hem mag hebben en voor de dingen die je hebt geleerd
(noem ze ook; Hij hoort graag voor welke dingen je Hem dankbaar bent!). Zeg Hem ook welke hoop
je hebt voor de toekomst waarnaar je uitziet, en dank Hem dat die komt.

KRINGBLADEN ‘Op weg naar je bestemming!’

È
VOOR BIJBELSTUDIE, GESPREK EN OVERDENKING
bij het boek
‘Komt de christen voor Gods troon?’ door Arie van der Stoep

Hoofdstuk 2
STERVEN... EN DAN?
Aan dit boek gingen twee boekjes vooraf: ‘Is er leven na de dood?’ en ‘Hoe weet je zeker dat je zult
opstaan uit de doden?’ Het kennen van de inhoud ervan vergemakkelijkt het verkrijgen van inzicht in de
onderwerpen van dit boek. Dat is de reden waarom dit hoofdstuk een beknopte inhoud van beide bevat.
1

Lees hoofdstuk 2, alvorens naar hoofdstuk 3 te gaan.
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Hoofdstuk 3
KOMT DE CHRISTEN IN HET OORDEEL?
Voor velen geeft deze titel een moeilijke vraag weer. Toch geeft de Bijbel er een duidelijk antwoord op.
1

Openbaring 20:11-15 beschrijft het oordeel. Al begrijp je niet alles, probeer toch in je eigen woorden weer te geven wat daar gebeurt. In welke dingen kun je je verheugen? Wie zouden degenen zijn
van wie de namen geschreven staan in het boek van het leven (Openbaring 3:4-5; 21:27)? Zou dat
te maken kunnen hebben met het feit, dat ze eeuwig leven hebben (Johannes 3:18+36)?

2

a. Welke twee goddelijke waarheden vinden we in Joh. 5:24 (pag. 23-midden + 24-midden)?
b. De ene waarheid volgt uit de andere. Leg dat eens uit (pag. 24-half tot 25-half)!
c. Lees Johannes 3:16, 36a; 5:24; 1 Johannes 5:12a. Wat zeggen al deze teksten? Durf je op
grond van wat je hier in de Bijbel leest, van jezelf te zeggen dat je eeuwig leven hebt? Als je die
zekerheid niet hebt, wat kun je dan doen om die wel te krijgen? (Joh. 1:12; Hand. 2:38).

3

a. Mag je nu op grond van Johannes 5:24 ook van jezelf zeggen dat je niet in het oordeel komt?
Verklaar vanuit Joh. 3:36 + 18-21 wat ‘het goede’ is in Johannes 5:(28-)29. Geeft deze tekst nu
óók een aanwijzing dat je niet in het oordeel komt?
b. ‘Behouden worden’ betekent niet alleen: ‘gered worden’, maar ook: ‘eeuwig leven ontvangen’,
‘niet in het oordeel komen’, ‘het doel van je leven bereiken’. Leg nu uit wat Hebr. 10:39 zegt over
het geloof. Hoe belangrijk is geloof dus in het leven van een christen (Hebr.11:1)? Wat hangt er
volgens Rom. 4:16a samen met geloof? Probeer uit te legen hoe die twee samenwerken.
b. Denk je dat er na dit alles nog een reden te bedenken is, om de toekomst met vrees en beven
tegemoet te gaan, om dus bang te zijn voor het oordeel? Waarom wel/niet (pag. 25-1e helft)?

4

a. Als je niet in het oordeel komt, kun je dan wel veroordeeld worden (pag. 29-2ehelft t/m 30boven)? Noem een paar redenen (id.). Wat betekent in Rom. 8:1: ‘in Christus Jezus zijn’ (id.)?
c. Toch zullen heel wat mensen in het oordeel komen. Noem vanuit de bij 3a gelezen bijbelteksten
enkele redenen daarvoor. Lees hierover ook 2 Tess. 2:12. Daar worden er twee genoemd. Welke?

5

a. Belangrijke vraag: Weet je voor jezelf of je zonden zijn vergeven? Weet je waarom (Jes. 53:5-6)?
b. In Kol. 2:13-14 legt Paulus uit wat er eigenlijk aan het kruis gebeurde. Daardoor ontdekken we
iets. Wat betekent: ‘... hoewel gij dood waart door uw overtredingen’ (pag. 26-boven)? Maar God
heeft ons volgens vers 13 levend gemaakt met Jezus. Bij welke gelegenheid deed God dat (13b)?
c. Maar nu komt het! Op welk tijdstip was dat? Dat weten we, als we zien hóe God dat deed. Wat
zegt vers 14 daarover en wat betekent dit (het bewijsstuk = de wet; zie pag. 26-onder t/m 271ehelft )? Wat gebeurde daardoor aan het kruis met de schuld van onze zonden (pag. 27-onder)?
Conclusie: op welk tijdstip gaf God eigenlijk al vergeving van je zonden (id.)? En welke consequentie voor nu heeft dat volgens het boekje (pag. 27-onderaan)? Verklaar dat vanuit die alinea.

6

Als je de zekerheid hebt, dat je niet in het oordeel komt, kan het niet anders of dit móet wel
praktische gevolgen voor je leven hebben. Waarom (pag. 30 onder tussenkopje)? Welke gevolgen
zullen dat zijn (pag. 30-midden-tekst)?

7

a. Er is wel één moeilijkheid: we doen toch vaak nog zonde. Hoe moet dat opgelost worden (1 Johannes 1:9)? Johannes zegt in 1 Johannes 2:1-2 twee dingen over de Heer Jezus, waarop we
mogen steunen in die situatie. Welke? Leg uit waarom die dingen zo belangrijk voor ons zijn.
b. Deze tekst zegt ook dat Jezus voor de zonden van de gehele wereld een verzoening is. Klopt dit
met wat we bij 5b in Kol. 2:13-14 lazen over wat er aan het kruis gebeurde? Bedoelt Johannes dat
alle mensen daadwerkelijk met God verzoend zijn en heeft iedereen vergeving van zonden ontvangen? Wat is nodig om dat te krijgen (Handelingen 2:38; 1 Johannes 1:9; 2 Korintiërs 5:20)?

8

Misschien is het goed om eens op te schrijven voor welke dingen je in dit hoofdstuk allemaal zou
kunnen danken. En dan is het helemáál goed, om de daad bij het woord te voegen!
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Hoofdstuk 4
JEZUS’ TERUGKOMST
Jezus komt terug. Dat zal enorme gevolgen hebben en... als christen zul je erbij betrokken zijn!
1

a. Kun je er je een voorstelling van maken, hoe Jezus straks terugkomt en dan weer op aarde zal
zijn? Hoe zal de wereld reageren (Matt. 24:30)?
b. Jesaja 9:1+5 en Micha 5:1 worden vaak met Kerstmis gelezen. Welke delen van die teksten
zijn nog geen werkelijkheid geworden? Wat zeggen die over Jezus’ terugkomst (pag. 35-midden)?

2

Om welke reden kunnen we er zeker van zijn dat de aankondigingen van Jezus’ terugkomst waar
zullen worden (pag. 34-boven + 35-boven)? Kun je Jesaja 55:10-11 hiermee in verband brengen?

3

In Jesaja 9:1 wordt Jezus aangeduid als ‘een groot licht’. Waarom noemt de profeet Hem zo (pag.
34-2e helft)? Is Hij dat ook voor jou? Zo ja, waarom? Leg vanuit de volgende teksten uit het Nieuwe
Testament uit dat Jezus inderdaad het (grote) licht is: Matteüs 4:13-17; Johannes 1:4-5; 8:12.

4

Het boek zegt op pag. 35-onderaan dat Jezus na zijn terugkomst een beslissende rol op aarde zal
spelen. Welke twee gevolgen zal dat volgens Micha 5:3b-4a hebben? Wat zegt het woord ‘weiden’
in vers 3a over Jezus’ optreden tegenover Israël? Zie je verband met Jesaja 40:10-11?

5

In Matteüs 24:36 bevestigt Jezus dat het moment van zijn terugkomst niet bekend is.
a. Is het een probleem, dat we dit moment niet kennen (pag. 36-onder)? Welke belangrijke rol
speelt geloof in het waar worden van Gods beloften volgens Jesaja 7:9b?
b. Onderaan pag. 36 staan de volgende woorden: ‘De kracht van een christen bestaat niet in wat
hij weet, maar in wat hij gelooft.’ Ben je het daarmee eens? Waarom wel/niet? Klopt het volgens
Hebr. 11:1b (verklaar wat daar staat)? Wat verklaart Hebr. 11:3 over het begrijpen (verstaan) van
dingen die de Bijbel zegt?

6

Bij Jezus’ vertrek naar de hemel stonden de discipelen Hem vol verbazing na te staren. Er moesten
engelen aan te pas komen, om hun duidelijk te maken wat er aan de hand was. Die vertelden ook
dat Hij zou terugkomen (Handelingen 1:9-11).
a. Kan Jezus al teruggekomen zijn? Waarom wel/niet? Op welke wijze komt Hij terug (pag. 38-39)?
b. Waarom denk je dat God Jezus op zo’n duidelijk herkenbare wijze laat terugkomen (pag. 39onder)? Vind je dat ook voor jezelf belangrijk? Waarvoor waarschuwt Paulus in 2 Tess. 2:1-3a?
c. Heel bijzonder is dat God volgens Daniël 7:13a aan Daniël in ‘nachtgezichten’ Jezus’ terugkomst
al liet zien. Daniël was ontroerd (vers15)! Kun je dat begrijpen?

7

Uit Lucas 21 en andere bijbelgedeelten blijkt dat de periode vóór Jezus’ komst voor christenen en
Joden een moeilijke tijd zal zijn.
a. Welke moeilijkheden zullen zij ondervinden (pagina 42-midden tot 44-boven)? Toch moeten we
ons door die dingen niet laten ontmoedigen, zegt Jezus. Waarom niet (Lucas 21:28)?
b. Als we lijden om Jezus, hoe moeten we dat dan zien volgens Filippenzen 1:29 (lees vers 28 en
30 erbij)? Verklaar dat eens (Romeinen 8:17). Kun je zeggen: ‘Hoe meer lijden, hoe meer
heerlijkheid’ (1 Petrus 4:13)? Hoe moeten we tegenover tegenstanders staan (Matteüs 5:44-45)?
c. Wat is de wezenlijke oorzaak van die vervolgingen (Lucas 21:17)? Begrijp je waarom (Johannes
15:19-21)? Waarom behoort dit lijden tot het volgen van Jezus (Johannes 15:20)?
d. Wat heb je volgens Lucas 21:19 nodig om het einddoel te bereiken? Kost dat strijd? Waarom?

8

a. Jezus zegt dat Hij spoedig komt (Openb. 22:12a, lees dat op pag. 36-midd.). Wat zegt jou die
aankondiging (pag. 36)? Heeft dit invloed op je leven van nu (pag. 37-midd.)? ‘Zijn verlangen is
ons verlangen!’ staat op pag. 37 onder Jesaja 7:9. Sta je achter die woorden? Waarom wel/niet?
b. Misschien kun je in gebed tegenover God uitspreken wat je vindt van Jezus’ (spoedige) komst.
Vraag Hem om spoedig te komen, om je daarop voor te bereiden en om niet te vrezen voor de
toekomst.
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Hoofdstuk 5
DE OPSTANDING VAN DE CHRISTEN
Jezus’ majestueuze terugkomst luidt een stralende toekomst in voor wie in Hem gelooft!
1

Probeer vanuit Lucas 21:25-27 met je eigen woorden te beschrijven hoe zijn komst zal verlopen.
Hoe zal het zijn om dit zelf mee te maken? Jezus’ verschijning zal zo indrukwekkend zijn, omdat
God Hem een heel hoge plaats in het heelal heeft gegeven. Welke (Filippenzen 2:9-11)?

2

Lees Matt. 24:30. Waarom zullen de mensen zo dramatisch reageren op zijn verschijning? (Denk
bijvoorbeeld aan de Moslims, aan Israël (Zach. 12:10b - verklaar welke ontdekking ze dan doen),
aan hen die de Bijbel niet serieus nemen, maar ook aan de mensen in de wereld in het algemeen).

3

Als je bedenkt dat de schepping tot stand kwam door Gods spreken (Psalm 33:9; Johannes 1:3),
kun je dan uitleggen waarom doden opstaan en mensen worden veranderd door het roepen van
Jezus (zie 1 Tess. 4:16 op pag. 46 + pag. 48-onder t/m 49-boven)? Zijn er bijbelteksten of
geschiedenissen die de kracht laten zien van het spreken van God of van Jezus (zelf bedenken)?

4

a. Noem eens alle feiten die volgens 1 Tessalonicenzen 4:16-17 straks zullen plaatsvinden (a t/m g
op pag. 51-54). Is er één waarnaar jij persoonlijk bijzonder uitziet? Wat zou voor God (voor Jezus)
het hoogtepunt zijn? (Vergelijk met o.a.: Ezechiël 37:27; Openbaring 21:3).
b. Als 1 Tessalonicenzen 4:16 het heeft over ‘zij, die in Christus gestorven zijn’, wie zijn dit dan
eigenlijk (pag. 47; 1 Tessalonicenzen 3:13b)?

5

Het laatste feit dat Paulus noemt in 1 Tessalonicenzen 4:16-17, is: ‘Zó zullen wij altijd met de
Heer wezen’ (= met de Heer Jezus samen zijn). Doet dit denken aan het paradijs? Zie je ook een
verband met Jezus’ wens waarover Hij bad in Johannes 17:24? Hoe zullen we het bereiken hiervan
straks ervaren (1 Korintiërs 2:9; 1 Petrus 1:4:13)?

6

Welke verschillende rollen spelen engelen bij Jezus’ terugkomst? Geef eerst uit het hoofd antwoord.
Kijk daarna naar de teksten op pagina 49-50 in deze volgorde: Matteüs 16:27; 1 Tessalonicenzen
4:16; Matteüs 24:31. Welke taak hebben engelen dus, samengevat (Hebreeën 1:14)?

7

a. Op pagina 49-boven wordt gezegd dat God en de schepping eeuwenlang hebben gewacht op
deze gebeurtenis: de opstanding van de gelovigen. Klopt deze uitspraak met Romeinen 8:19-23?
Waarom wel/niet? Hoe worden zij daar genoemd (vers 19)? Waarin zal zichtbaar worden dat zij dit
zijn (vers 23)?
b. Dat zichtbaar worden (= dat ‘openbaar worden’) in vers 19, wat zal voor de schepping het
gevolg daarvan zijn (vers 21 - waarin zal door hun toedoen de toestand van de schepping
veranderen)? Is het logisch om dit van hen te verwachten, als je ziet hoe zij in vers 19 genoemd
worden (want hoe is de Vader)?

8

a. Aan welke gebeurtenis doet de ‘hemelvaart’ van de gelovigen in 1 Tess. 4:17 je denken (Hand.
1:9)? Op welke drie punten komen die twee gebeurtenissen met elkaar overeen (zie 1 Tess. 4:17)?
b. Welk principe vind je in Jezus’ woorden in Johannes 12:26 - ‘Indien iemand Mij wil dienen, hij
volge Mij, en waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn’ (pag. 53-2e alinea)? Wordt dit principe
zichtbaar in onze ‘hemelvaart’ (leg dit uit)?

9

a. Misschien is het fijn, om God nu te bidden om dingen, zoals dat Hij maakt dat je straks deelhebt
aan de opstanding (Filippenzen 3:11), dat Hij je hulp en kracht geeft om te volharden in het geloof
(Matteüs 10:22), dat Hij bewerkt dat je te allen tijde klaar zult zijn voor de ontmoeting met Jezus
(1 Tessalonicenzen 5:23-24), enzovoort (vul aan met jouw persoonlijke puntjes).
b. Maar misschien wil je Hem juist danken voor dingen, zoals de perspectieven die Hij je in zijn
Woord heeft gegeven. Neem daarvoor de tijd! God verhoort je gebeden en is er blij mee, als je Hem
dankt!
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Hoofdstuk 6
HET LICHAAM VAN DE OPGESTANE CHRISTEN
God vindt niet alleen onze geest belangrijk, maar net zo goed ons lichaam. Hij heeft zelfs een compleet
plan om het in ere te herstellen en opnieuw zijn eigen plaats te geven in ons mens-zijn.
1

Vind jij je lichaam belangrijk? Waarom wel/niet? Vind je in wat je in het boek gelezen hebt, redenen
om je houding tegenover je lichaam te herzien? Mag je zeggen dat Jezus ook voor je lichaam is
gestorven (1 Korintiërs 6:19-20)? Probeer uit te leggen wat vers 20 in deze laatste tekst zegt.

Het boek spreekt vooral over onze geest en ons lichaam. Onze ziel (verstand, emoties, wil, intuïtie) komt
weinig aan bod. De reden: de Bijbel spreekt in het verband van het onderwerp van het boek hoofdzakelijk
over deze twee dimensies van ons mens-zijn. De ziel is min of meer inbegrepen in ons lichamelijke
bestaan en behoort tot onze natuur. Zij bestaat en functioneert bij de gratie van de geest en het lichaam.
2

a. Ons huidige lichaam is ongeschikt voor het Koninkrijk van God (pag. 57 - begin 58; lees ook 1
Kor. 15:50). In Johannes 3:3,5-6 laat Jezus zien langs welke weg onze geest die geschiktheid
verkrijgt. Welke weg is dat (pag. 57-onder)? Hoe beschrijft Paulus die weg in Romeinen 6:4 en 8?
b. Als dit de enige weg is voor onze geest om die geschiktheid te bereiken, dan zal ons lichaam een
soortgelijke weg moeten gaan. Wat is daarvoor dan de enige weg (pag. 57-onder t/m 58-boven)?
c. Hier is sprake van een principe uit het Koninkrijk van God: het principe van het zaaien en oogsten. Hoe werkt dit principe van zaaien en oogsten bijvoorbeeld bij graan? Is wat je oogst hetzelfde
als wat je zaait (1 Kor. 15:37-38)? Pas dit principe nu toe op ons lichaam (1 Kor. 15:44a). Wat
voor lichaam wordt er volgens Paulus gezaaid en wat voor lichaam opgewekt (1 Kor.15:44b)?

3

a. In 1 Kor. 15:40 gaat het over ‘hemelse en aardse lichamen’ en in vers 44 over ‘geestelijke en
natuurlijke lichamen’. Wat hebben die termen met elkaar te maken (vers 47; pag. 60-midden)?
b. Die termen hebben ook te maken met twee mens-typen. Over welke personen gaat het in vers
47 (pag. 61-boven)? Wie is in vers 48 de stoffelijke en wie is de hemelse (pag. 61-boven + tekst
ervóór)? Wat wordt in vers 48 nu uitgelegd (pag. 61-onder)?
c. Daaruit volgt een belangrijk perspectief in vers 49. Leg uit welk perspectief dat is. Wat zegt dat
over ons nieuwe lichaam en wat over ons totale mens-zijn na de opstanding (pag. 62-1ehelft)?
d. Klopt dit met wat Romeinen 8:29a zegt over waarvoor wij bestemd zijn? Probeer te bedenken
hoe wij dus na onze opstanding zullen zijn en vergelijk je antwoord met pag. 58-2ehelft.

4

Alles in het Koninkrijk van God draagt het karakter van eeuwigheid (2 Petr. 1:11). Zie je daar een
verband met de verlossing van ons huidige lichaam (1 Korintiërs 15:21-22, 50; pag. 63-midden)?

5

In 1 Korintiërs 15:51-52 heeft Paulus het over een ‘geheimenis’. Wat is een geheimenis (pag. 65midden)? Hoe kun je deze geheimenissen begrijpen (Hebreeën 11:3; 1 Korintiërs 2:7+12-14)?
Over welk geheimenis gaat het hier (pag. 65-2ehelft)? Wat is het gevolg daarvan (vers 53)?

6

a. In 1 Korintiërs 15:53 gaat het over onvergankelijkheid en onsterfelijkheid. Leg die termen uit.
Hoe krijg je eraan deel volgens deze tekst? Hoe doe je dat: aandoen (pag. 67t/m68-boven)? Wat
heb je dus, in één woord gezegd, nodig om dat te doen (pag. 67-midden)?
b. Volgens de Bijbel is geloof uiterst belangrijk. Dat blijkt wel uit de volgende teksten: Hebr. 11:3
+ 6 (eigenlijk het hele hoofdstuk!); 6:12; Rom. 1:16-17. Wat bewerkt het in elk ervan? Welke rol
speelt het in jouw leven? Speelt het een rol voor het bereiken van wat Gods bestemming voor jou?

7

a. God is ook de God van ons lichaam. Daarom is het belangrijk om het Hem aan te bieden, het
aan Hem toe te wijden (lees Rom. 12:1). Dank Hem voor je lichaam. Belijd zo nodig wat niet goed
is in je houding ertegenover en in je omgang ermee. Vraag Hem je te leren hoe ermee om te gaan
en het te aanvaarden zoals Hij het heeft geschapen. Vraag Hem je te leren om er blij mee te zijn.
b. Dank God voor zijn plan voor je lichaam en dat Hij het straks nieuw maakt. Dank Hem dat je als
totale persoon een toekomst hebt en zult mogen opstaan uit de doden.

KRINGBLADEN ‘Op weg naar je bestemming!’

È
VOOR BIJBELSTUDIE, GESPREK EN OVERDENKING
bij het boek
‘Komt de christen voor Gods troon?’ door Arie van der Stoep
Hoofdstuk 7
KENMERKEN VAN DAT LICHAAM
We zullen dus opstaan uit de doden. Dat gaat echt gebeuren! En met een nieuw, hemels lichaam.
1

a. Lees Filippenzen 3:20-21. Ons huidige lichaam is een ‘vernederd’ lichaam. Wat bedoelt Paulus
daarmee (pag. 69-onder t/m 70-boven)? Jezus komt om ons te veranderen. Hoe wordt ons lichaam
dan volgens de tekst en wat betekent dat (pag. 70-midden)? Wat lijkt je daarin aantrekkelijk?

2

In het boek staat: ‘Het zal het lichaam van een overwinnaar zijn, in wiens leven zonde en dood zijn
overwonnen’ (pag. 70 - midden). Drie vragen:
a. Wat zal de schrijver met deze zin willen zeggen (1 Korintiërs 15:54-56)?
b. Waaraan hebben we dat overwinnaar-zijn te danken (1 Korintiërs 15:57)?
c. Op welke wijze zijn zonde en dood in ons leven overwonnen (Hebreeën 9:26b; Jesaja 53:5-6)?

3

Jezus werd vernederd voor ons. Lees nu: Jes. 53:7 en Filipp. 2:6-8. Welke vernederingen
onderging Jezus volgens deze teksten? Vertel nu op welke wijze met name Jezus’ lichaam werd
vernederd voor, tijdens en na de kruisiging. Omdat Hij dit onderging, mogen wij volgens Kolossenzen 3:4 ‘met Hem verschijnen in heerlijkheid’. Waarvan zal dat het bewijs zijn (pag. 77 - midden)?

4

Moeten we ons dat nieuwe, verheerlijkte lichaam voorstellen als iets wazigs of is het een echt
menselijk lichaam? Waarom denk je dat? (Lucas 24:36-43; Johannes 20:24-29). Lees ook 1
Korintiërs 15:43b, 49. Wat zeggen deze laatste twee verzen daarover? Kun je daar blij mee zijn?

5

a. Onder ‘De volgorde hersteld’ (pag. 71) gaat het over het hersteld worden ‘in het beeld van ons
mens-zijn’. Zeg eerst wat met deze laatste term wordt bedoeld (pag. 71-onder; Genesis 1:26). Leg
nu uit hoe door de reactie van de mens op verleiding dit beeld werd scheefgetrokken (pag. 72midden). Welke zonde was de oorzaak? (Rom. 14:23; Hebr. 3:19).
b. Lees: Matteüs 4:1-4. Hoe reageerde Jezus op de poging van de duivel om Hem te verleiden?
Zou je kunnen zeggen dat het door God bedoelde beeld van het mens-zijn bij Hem intact bleef? Leg
dat eens uit vanuit pag. 73, 1e alinea onder de tekst. Wat bleef bij Jezus in die situatie voorop
staan? Wat was het verschil met de reactie van Eva? Valt daar voor ons iets uit te leren?
c. Wat bedoelt Paulus nu in 1 Kor. 15:44a met ‘geestelijk lichaam’ (pag. 73-onder t/m 74-boven)?
d. Welke aanwijzingen uit Rom. 12:1-3 hebben te maken met het herstelde beeld van ons menszijn?
e. Nu je weet wat er met het beeld van ons mens-zijn aan de hand is, geeft dit je dan ook een reden om alert te zijn op je eigen manier van leven, je denken, je reacties, enzovoort? Op welke wijze
kunnen we daarin groeien (Filipp. 1:9-11)? Wie wil ons daarin leiding geven (Rom. 8:13-14)?

6

a. 1 Korintiërs 15:42b-43 noemt drie paren tegengestelde kenmerken, waarin ons aardse en
hemelse lichaam van elkaar zullen verschillen. Door welke drie eigenschappen wordt ons nieuwe
lichaam dus gekenmerkt?
b. Probeer op pagina 82, onder a,b en c enkele eigenschappen van het nieuwe lichaam te vinden,
die het gevolg zullen zijn van de in deze verzen genoemde kenmerken.

7

a. In 1 Kor. 15:54-55 (pag. 82-83) haalt Paulus een juichkreet aan. Welke? Wanneer worden die
woorden werkelijkheid (vers 54a)? Wat betekent dit voor de macht van de dood (pag. 83-1ehelft)?
b. Kan de opgestane christen nog sterven en waarom wel/niet (pag. 82-c + 83-2ehelft)? Wat zal
het einde van de dood zijn en wanneer zal dit gebeuren (Openbaring 20:14)? Kun je dit zien als
een voltooiing? Zo ja, waarom (denk aan Genesis 3:15)?

8

Wie zijn in Rom. 8:37 in alle strijd en moeite overwinnaars, wie heeft hen dat gemaakt en waardoor (zie ook 39b)? Welke twee dingen gebeuren ons ten goede in vers 33-34? Dank God voor wat
Hij en de Heer Jezus voor ons hebben gedaan. Dank God ook voor Jezus’ overwinning over de dood
en voor zijn werk in je eigen leven! Vraag Hem om door te gaan met zijn herstel van het beeld van
jouw mens-zijn en om je te helpen om attent te zijn op de correcties van de Heilige Geest.

KRINGBLADEN ‘Op weg naar je bestemming!’

È
VOOR BIJBELSTUDIE, GESPREK EN OVERDENKING
bij het boek
‘Komt de christen voor Gods troon?’ door Arie van der Stoep

Hoofdstuk 8
JEZUS OP DE TROON
Jezus zal verschijnen met grote macht en heerlijkheid. En wij zullen Hem zien!
1

a. Hoe zal volgens Luc. 21:27 + Matt. 16:27 de terugkomst van Jezus zijn (pag. 85-midd. + 861e al.)? Welke machten heeft Hij volgens het boek overwonnen? Welke perspectieven biedt dat?
b. Hij zal bij zijn verschijning bekleed zijn met de heerlijkheid van de Vader, dat is: van de eeuwige
en almachtige God. Wat zegt dat over zijn macht: hoe groot zal die zijn (Matteüs 28:18)?
c. Noem eens wat dingen waaruit de enorme heerlijkheid van Jezus bij zijn komst zal blijken (pag.
87-onder + 88 tot kopje).

2

Matteüs 16:27. Jezus komt in de ‘heerlijkheid van zijn Vader’. Daarmee zegt Hij impliciet dat Gods
vaderschap in Hem zichtbaar zal zijn. Op welke manier kan dit bij zijn komst tot uiting komen, dus
hoe zal Jezus ons tegemoet treden (pag. 86-midden; Psalm 103:13)? Zie je herkenningspunten in
de houding van de vader van de verloren zoon in Lucas 15 tegenover zijn beide zoons?

3

In 2 Tessalonicenzen 1:(5-)7 lezen we over verkwikking die Jezus bij zijn komst brengt. Wat wordt
in het algemeen met dat woord bedoeld (pag. 87-boven)? Lees Lucas 21:12-19 en zeg in je eigen
woorden in wat voor situatie wij zullen verkeren, voorafgaand aan de komst van Jezus. Wat zal dán
de betekenis van dat woord ‘verkwikking’ voor ons zijn (tekst + pag. 87-midden)?

4

a. Lees 1 Kor. 13:12. Paulus heeft het daar over twee vormen van kennen: het onvolkomen en het
ten volle kennen. Wat bedoelt hij met die termen (pag. 89-bovenaan)? Wat zal het inhouden, dat
we Jezus straks ten volle kennen (pag. 88-2e helft t/m 89-1e helft)? Waardoor zal dat mogelijk zijn
geworden (pag. 89: 1 Joh. 3:2b + alinea daaronder)? Zal dit met relatie te maken hebben (idem)?
b. Hoe zie je nú je relatie met Hem (ontvangt Hij je liefde, geef je Hem je tijd en bid je tot Hem, eer
en dank je Hem, wijd je jezelf toe aan Hem, mag Hij alles van je weten, luister je naar Hem, zijn
Woord, zijn Geest, merk je dat het goed is tussen Hem en jou)? Ben je ook bezig daarin te groeien?
c. Als je je realiseert, dat je volgens de tekst straks Jezus ‘van aangezicht tot aangezicht’ zult zien,
wat is dan nu je reactie? Mag je dit zien als een beloning (Jesaja 33:14-15 + 17; denk ook aan
wie wanneer zullen opstaan in Johannes 5:28-29)?

5

a. Lees Filippenzen 2:5-9. Het gaat hier over Gods bestemming voor Jezus: de hoogste naam (=
de hoogste plaats) in het heelal (vers 9). Het gaat ook over de weg die daarheen leidde. Probeer uit
vers 5 t/m 8 de reden te halen, waarom God Jezus die plaats gaf. Welke dingen waren volgens 6
t/m 8 het gevolg van Jezus’ houding (‘gezindheid’)? Welke plaats had Hij volgens vers 6 vóór zijn
komst naar de aarde? Had Hij volgens vers 7 die plaats nog steeds, toen Hij op de aarde was?
b. Waardoor liet Jezus zich volgens Hebreeën 10:7 leiden in alles wat Hij deed? Voor Hem was dit
de richtlijn voor zijn leven. Hierom draaide voor Hem alles. Probeer nu uit te leggen wat Jezus
wilde zeggen met zijn woorden in Johannes 4:34.
c. Waarom is voor ons het horen en doen van Jezus’ woorden zo belangrijk (Lucas 6:46-48)?
d. Jezus ontving dus de hoogste plaats in het heelal. Welke eer wilde God Hem daarmee laten
ontvangen volgens Filippenzen 2:10-11 (pag. 90-midden t/m 91-boven)?

6

a. Wat komt in Matteüs 25:31 tot uitdrukking (pag. 91 - onder het kopje)? Aan wie behoort die
plaats toe volgens Openbaring 3:21? Geeft deze laatste tekst ook aan waar Jezus nu is?
b. Wie waren ook weer de overwinnaars in Romeinen 8:37-39 uit punt 8 van de vorige studie?
Welke buitengewone openbaring geeft de Heer Jezus in Openbaring 3:21 over hen (pag. 91onder)? Zegt dat iets over zijn houding tegenover ons? Geeft dat ook zekerheid en hoop voor de
toekomst?

7

Misschien is het goed om na het voorgaande in gebed tegenover de Heer Jezus uit te spreken wat
Hij voor je betekent. Geef Hem eer! Bid dat je meer op Hem gaat lijken, door het leren kennen en
leren doen van de wil van de Vader (Marcus 3:35; Psalm 51:14). En bid dat Hij spoedig komt!

KRINGBLADEN ‘Op weg naar je bestemming!’

È
VOOR BIJBELSTUDIE, GESPREK EN OVERDENKING
bij het boek
‘Komt de christen voor Gods troon?’ door Arie van der Stoep

Hoofdstuk 9
VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT
Snap je dat nou? Je leest over de heerlijke toekomst die je wacht en opeens stuit je op 2 Korintiërs 5:10.
Kom je als christen langs een omweg nu toch nog in het oordeel terecht? Laten we kijken!
1

a. Lees die tekst even in je Bijbel (niet in het boek) en geef de inhoud weer in je eigen woorden.
b. Als je denkt aan het eindoordeel, waarover gaat deze tekst dan wel en niet (kijk eventueel op
pag. 94-onder t/m 96-midden naar wat erover wordt gezegd)? Bevat deze tekst dus een dreiging,
een oordeelsaankondiging? Waarvan hangt het volgens jou af, wat deze tekst voor je zal betekenen?
c. Wat betekent in Openbaring 20:6a ‘heilig’ en wat ‘zalig’ (pag. 95-midden)? Leg vanuit deze
tekst uit hoe onze toestand zal zijn na de opstanding (pag. 95-2ehelft).

2

a. Je hebt gelezen over de koningen-rechters in de tijd van de Bijbel. Lees het verhaal van de
rechtspraak van koning Salomo over de twee vrouwen in 1 Koningen 3:16-28. Waarin verschilt zijn
rechtspraak van die in onze tijd (pag. 94-midden)? Hoe verklaar je nu de laatste woorden: ‘... zij
bemerkten, dat de wijsheid van God in hem was om recht te doen’?
b. Geeft Salomo’s optreden een aanwijzing over het ‘rechtdoen’ door Koning-Rechter Jezus bij zijn
terugkomst (pag. 97: Rom. 14:10b-12 + 2 alinea’s)? Lees nu Matt. 5:3-12, alsof het rechterlijke
uitspraken waren. Wat vind je van dit ‘rechtspreken’? Wat vind je van Ps. 146:5-10?

3

a. Lees Romeinen 14:10. Wat zegt Paulus hier over onze houding tegenover elkaar? Om welke
reden wijst Paulus hierop (vers 10b)? Wat is je conclusie daaruit? Wat wijst Paulus in vers 12 aan,
om nu al te doen, met name in verband met het voorgaande (pag. 98-onder tot 99-midden)?
b. Hoe wil God dat wij omgaan met onze zonden (Psalm 32:5)? En wat doet God er dan mee
volgens dit vers (pag. 100-onder tot 101-boven)? Is het nodig, om er straks, als Jezus komt, voor
zijn troon opnieuw vergeving voor te vragen? Waarom wel/niet (pag. 101-1eal. + 1 Johannes 1:7)?
c. Wat is volgens Jakobus 5:16 de juiste weg, als we tegenover elkaar hebben gezondigd? Wat kan
volgens deze tekst daarvan het gevolg zijn? En wat werkt het uit volgens 1 Johannes 1:7?

4

a. Wat zal er bij Jezus’ terugkomst volgens 1 Korintiërs 4:5 gebeuren met dingen die onzichtbaar
zijn voor mensen (pag. 102-boven)?
b. Efeziërs 1:4-6 geeft drie redenen, waarom God erop gericht is, om ons voor te bereiden op de
ontmoeting met Jezus. Welke zijn dat? Waarvoor zijn wij volgens vers 11 bestemd? Wat zal
volgens Judas:24 het gevolg zijn van die voorbereiding? En volgens Kol. 3:4?

5

In het boek wordt enkele malen gevraagd: ‘Moet je als christen de toekomst met vrees en beven
tegemoet zien?’ Wat is het antwoord daarop? Verklaar je antwoord (pag. 101-onder t/m 102).

6

a. De titel van het boek is ‘Komt de christen voor Gods troon?’ Wat is het antwoord op die vraag
(99-onder t/m 100-boven)? Wie ontmoet hij daar (idem)?
b. Als Jezus terugkomt, zal het voor jou dan de eerste keer zijn, dat je verschijnt voor zijn troon?
Wat bedoel je met je antwoord? (Psalm 105:4; Daniël 6:11).

7

In het boek wordt op pag. 102 onder Psalm 32:1-2a gezegd: ‘Laten we geloven dat God echt een
rechtvaardige God is!’ Waarin komt zijn rechtvaardigheid tot uiting, als het gaat om beleden
zonden (zelfde alinea)? Maar zijn rechtvaardigheid blijkt uit nog veel meer dingen. Kun je er wat
bedenken (voorbeelden: Rom. 8:1; 8:17; Hebr. 6:10; 6:13-15; Jes. 55:7; Ps. 103:3-13)?

8

a. Hoe zou je het vinden, als je op dit moment Jezus in levenden lijve zou ontmoeten? Kun je je
erin verheugen, dat dit straks echt gaat gebeuren? Dank Hem ervoor en voor de dingen die je dan te
wachten staan (Efeziërs 1:4-6; Kolossenzen 3:4).
b. Als er dingen zijn waarvan je weet dat je ze in orde moet maken, doe dat dan ook. Dank Hem nu
dat je met alles wat jou bezig houdt, bij Hem mag komen en dat Hij je niet afwijst of verwijten
maakt. Vraag Hem je te helpen om zo te leven, dat Hij zich daarover kan verheugen (2 Kor. 5:9).

KRINGBLADEN ‘Op weg naar je bestemming!’

È
VOOR BIJBELSTUDIE, GESPREK EN OVERDENKING
bij het boek
‘Komt de christen voor Gods troon?’ door Arie van der Stoep

Hoofdstuk 10
JE TOEKOMST IS BEGONNEN!
Bij onze opstanding ontvangen we een nieuw lichaam, worden we weggevoerd op de wolken en zien we
Jezus van aangezicht tot aangezicht, wanneer we verschijnen voor zijn troon. Wat zal daar gebeuren?
1

2 Kor. 5:10 zegt over dit moment dat dan ‘een ieder zal wegdragen wat hij in het lichaam verricht
heeft.’ Moet je daarover bezorgd zijn of moeten die woorden je beangstigen? Waarom vind je dat
(pag. 106-1ehelft)? Hoe dacht je daarover, voordat je dit hoofdstuk (of het boek als geheel) las?

2

a. Volgens Kol. 3:23-24 wordt je toewijding aan de Heer in wat je doet door Hem beloond. Je ontvangt ‘vergelding’ oftewel ‘loon’ (Openb. 22:12). Wat is ‘vergelding’ (pag. 107-bov.)? Dat loon, die
vergelding is volgens deze tekst: de ‘erfenis’. Wat zul je erven (Rom. 4:13+16)? Onder welke voorwaarde (Gal. 3:29)? Kun je die erfenis ook verdienen (Rom. 4:13-14; Tit. 3:7; pag. 107-2ehelft)?
b. Openbaring 22:12 zegt dat ieder loon zal ontvangen ‘naardat zijn werk is’. Wat wordt met ‘werk’
bedoeld (pag. 106 - onder)? Wat zegt de Heer Jezus dus met de woorden van deze tekst?
c. Leg uit wat er in Kolossenzen 3:25 staat (pag. 108-boven). Kun je nu zeggen wat de schrijver
bedoelt met: ‘Je toekomst is nu al begonnen!’ (pag. 106 - midden)? Ben je het met die uitspraak
eens? Waarom wel/niet?

3

a. Mensen doen vaak enorm hun best om God tevreden te stellen. Ze doen ‘goede werken’ of ‘goede
daden’ of ze houden zich aan wetten uit het Oude Testament of aan zelf opgelegde wetten. Maar
waarom kun je je eigen zaligheid - of dat loon - niet verdienen (pag. 108-onder)? Wijs ook in elk
van de volgende verzen daarvoor een reden aan: Titus 3:7; Galaten 3:10; 3:11. Rom. 4:13; 4:14.
b. Lees Romeinen 4:3-5. ‘Tot gerechtigheid gerekend’ betekent: toegerekend als een daad van
redding en verlossing. ‘Die de goddeloze rechtvaardigt’ betekent: die hem vrijspreekt van kwaad en
hem toerekent naar zijn wil het goede gedaan te hebben. Wat rekent God je volgens vers 5 dus toe,
als je in Jezus gelooft? En wat zegt David dan over je (vers 6)? Hoe verklaar je vanuit punt 3a nu de
woorden uit vers 5: ‘Hem ... die niet werkt’?
c. Geloof is volgens Romeinen 4:5 dus de enige basis voor een leven met God. Alleen zo kan God
volgens Romeinen 4:13 zijn beloften in vervulling doen gaan. Ken je uit de Bijbel en/of uit de praktijk voorbeelden van mensen aan wie je dat kunt zien? Kan zo’n leven ook voor jou bestemd zijn?

4

a. Paulus bevestigt in Galaten 5:6 wat we in de vorige punten bespraken. Wat hebben volgens dit
vers geloof en liefde met elkaar te maken? Probeer een praktisch voorbeeld hiervan te bedenken.
b. ‘God wil liefde,’ zegt het boek op pag. 109-bovenaan. Hoe ziet een leven-in-liefde-voor-Hem
eruit (pag. 109-1e helft)? Hoe kom je aan liefde die daarvoor sterk genoeg is (pag. 109-boven;
welke bijbeltekst)? Is dat iets voor jou om er in gebed om te vragen (Matteüs 7:7)?

5

Onder het kopje ‘Lof’ (pag. 110) zegt het boek dat het in 1 Korintiërs 4:5 niet alleen gaat over
negatieve dingen die aan het licht zullen komen, maar ook over positieve. Bedenk voorbeelden van
dit soort ‘onzichtbare’ positieve daden/motieven die Jezus openbaar zal maken. Wat zal Jezus
volgens deze tekst straks vanaf zijn troon uitdelen als reactie daarop? Wat betekent dat (pag. 110onder t/m 111-boven)? Wat mag hierbij ons tot troost zijn (idem)?

7

1 Johannes 2:28 zegt: ‘Blijft in Hem.’ Wat bedoelt Johannes daarmee (pag. 112-onder)? Waartoe
leidt dit in-Jezus-blijven volgens de tekst? Begrijp je waardoor dat mogelijk is (pag. 113-boven)?

8

a. Lees Hebr. 10:35-36. Waarin hebben wij volharding nodig (pag. 114-2e helft)? Noem nu, na
alles wat je tot nu toe hebt gelezen, enkele beloften over wat je straks zult meemaken/ontvangen.
b. Om te kunnen volharden, hebben wij de hulp, kracht en liefde van God nodig. Volgens vers 35
mogen we daarvoor vrijmoedig voor zijn troon komen. Hoe reageert God daarop volgens dit vers?
c. Waarvoor zou je nu met vrijmoedigheid willen bidden? Dank Hem ook voor de 5 punten aan het
slot van dit hoofdstuk. Bid dat God je vervult met zijn Geest en je sterk maakt in het geloof en de
liefde om Jezus te volgen en namens Hem tot zegen voor je omgeving te zijn.

KRINGBLADEN ‘Op weg naar je bestemming!’

È
VOOR BIJBELSTUDIE, GESPREK EN OVERDENKING
bij het boek
‘Komt de christen voor Gods troon?’ door Arie van der Stoep

Hoofdstuk 11
DE RIJKDOMMEN VAN GODS KONINKRIJK
Jezus wordt koning over heel de aarde. Zijn Koninkrijk brengt een andere orde: Hij zal regeren vanuit de
principes van het Koninkrijk van de hemelen. Eén van die principes is dat het een Koninkrijk van
vermenigvuldiging is. Dit principe werkt, als het goed is, nu al in het hart en het leven van zijn discipelen.
1

Wat is een koning-rechter ook alweer (pag. 94)? Lees nu Jesaja 40:10 en 51:4. Wat herinnert in
deze teksten aan het optreden van zo’n koning-rechter? Maar het gaat hier om profetieën over de
komende Koning-Rechter Jezus. Wat wordt er in Jesaja 51:4-5 allemaal over Hem geprofeteerd?
Klinkt deze profetie voor wie in Jezus gelooft, hoopvol? Waarom wel/niet?

2

a. Lees Matteüs 25:14-15 (‘het’ = het Koninkrijk der hemelen). Vervang nu in vers 15 de woorden
‘talenten’ en ‘bekwaamheden’ door synonieme woorden uit het boek (pag. 120 - onderaan) en lees
vers 15 daarmee nog een keer hardop. Vertel nu in je eigen woorden wat er in die verzen gebeurde.
b. Wat was dus de maatstaf die de heer aanlegde, om te bepalen hoeveel van zijn bezit hij
toevertrouwde aan zijn slaven (pag. 120-onder)? Is dat een goede maatstaf om toe te passen in
bedrijven en organisaties? Ook om toe te passen in de kerk/gemeente? Waarom?
c. Heb je voorbeelden van de ‘bekwaamheden’, zowel natuurlijke als geestelijke, die wij als ‘slaven’
van Jezus kunnen hebben (enkele geestelijke: Romeinen 12:6-8)? Denk je dat God beide soorten
kan gebruiken in zijn Koninkrijk (geef zo mogelijk voorbeelden)?

3

a. Noem voorbeelden van rijkdommen van het Koninkrijk van de hemelen (pag. 121-midden t/m
122). Op pag. 120-midden zegt het boek daarover: ‘Ze overtreffen alle aardse kostbaarheden’. Ben
je het met die uitspraak eens? Waarom wel/niet (Matteüs 13:44)?
b. Waarom is het Evangelie zo’n kostbare schat (Romeinen 1:16-17; noem hieruit twee dingen
waarin dat kostbare tot uiting komt)? Is het dat ook voor jou persoonlijk (waarom wel/niet)?
Waaruit komt dat kostbare karakter van het Evangelie voort (Johannes 3:16; Efeziërs 1:5)?
c. Is Jezus zelf ook zo’n schat uit het Koninkrijk van God (pag. 122-onder)? Waarom (1 Petrus 2:4;
Johannes 1:14; 3:16)? Als je Hem zo ziet, welke plaats behoort Hij dan in je leven te hebben (2
Korintiërs 5:15b; Romeinen 14:7-8)? Op welke wijze kun je beginnen met Hem die plaats te geven
(Matteüs 17:5)?
d. Zijn er, behalve de onder b en c genoemde, nog meer schatten van Gods Koninkrijk die Hij je
heeft toevertrouwd? Zo ja, welke?

4

a. Het Koninkrijk van God is geen koninkrijk van kopen en verkopen, maar van vermenigvuldiging
(pag. 124). Wat is ‘zaken doen’ (Matt. 25:16) of ‘handel drijven’ (Luc. 19:13) in het Koninkrijk
van God (pag. 123 - 1eal. onder ‘Zaken doen’)? Wat gebeurt er volgens deze twee gelijkenissen, als
je dat doet (pag. 123 - 2een3ealinea)? Het werkt in de praktijk trouwens naar twee kanten. Leg dat
eens uit (pag. 123-idem). Kun je er voorbeelden uit de praktijk van geven, dat het zo werkt?
b. Vaak kost dit ‘handel drijven’ offers. Ken je voorbeelden uit de praktijk daarvan? Wat kost het in:
Marc. 8:35; Kol. 2:1; 2 Tim. 2:3,9a? En wat kostte het Jezus? Is het gemakkelijk om die offers te
brengen (Matteüs 26:37-42; 2 Tim. 1:4)? Weet God hiervan (Psalm 56:9; Luc. 22:43)?

5

Lees de laatste alinea van pag. 122. Hij eindigt bovenaan pag. 123 met de vraag: ‘Kan zijn leven
zich in mij vermenigvuldigen?’ Vind je het terecht, om jezelf die vraag te stellen (Lucas 8:5a + 11
+ 15)? En wat zeggen je de volgende teksten: Johannes 15:4-5; Galaten 2:20?

6

‘De rijkdommen van het Koninkrijk van God ontlenen hun hoge waarde aan wat je ermee doet,’
staat bovenaan pag. 126. En Jak. 2:26 (zie ook vers 22 en 17) zegt: ‘Het geloof zonder werken is
dood’. Wat hebben deze twee uitspraken gemeen? Wat is voor ons de consequentie van beide?

7

Dank God voor de rijkdommen die Hij je vanuit zijn Koninkrijk heeft toevertrouwd. Bid Hem om je
te helpen om trouw en vol geloof te zijn in de omgang (het ‘zaken doen’) ermee. Vraag Hem om je
daarvoor ook leiding, liefde en moed te geven.

KRINGBLADEN ‘Op weg naar je bestemming!’

È
VOOR BIJBELSTUDIE, GESPREK EN OVERDENKING
bij het boek
‘Komt de christen voor Gods troon?’ door Arie van der Stoep

Hoofdstuk 12
HET LOON
De heer in de gelijkenis van de talenten beloonde met grote vreugde de toewijding van de eerste twee
slaven. Dat laat zien hoe de Heer Jezus ernaar verlangt om zijn discipelen te belonen bij zijn terugkomst.
1

Lees uit de gelijkenis van de talenten nog eens Matteüs 25:14-23. Waarop beoordeelt die heer zijn
slaven en waarop zal Jezus ons dus beoordelen (pag. 130-onder)? Vanaf pag. 132 heb je gelezen
wat deze gelijkenis ons leert over het drievoudige loon dat ons wacht, als wij Jezus volgen. Welke
drie beloningen zijn dat? Probeer van elk kort weer te geven wat ze inhouden.

2

a. De eerste beloning is het eerbewijs dat Jezus ons zal geven. Probeer nu wat beter uit te leggen
wat dat inhoudt (pag. 132-onder).
b. Die heer noemt de eerste twee slaven ‘goed’ en ‘getrouw’ (vers 21+23). Wat bedoelt hij met elk
van die woorden (pag. 133-boven)? Noemt hij ze terecht zo? Hoe zou jij het vinden, als Jezus dit
straks van jou zou zeggen? Hoe zal je leven er dan uitzien (geef praktische voorbeelden)?

3

a. In 1 Korintiërs 4:1-5 leert Paulus ons hoe we moeten kijken naar hem en naar allen aan wie
Jezus de rijkdommen (de talenten) van zijn Koninkrijk heeft toevertrouwd. Noem uit elk vers een
aanwijzing daarvoor. Kun je nu samenvatten hoe onze houding tegenover hen behoort te zijn? Lees
vers 1 nog een keer en vervang het woord ‘geheimenissen’ door ‘talenten’. Wat zie je nu?
b. In 2 Korintiërs 11 (niet noodzakelijk te lezen) komt Paulus op tegen schijnapostelen. In vers 2328 beschrijft hij wat hij als apostel allemaal heeft meegemaakt. Dat toont de consequenties, als je
een echte discipel en dienaar van Jezus bent. Zegt ons dit iets? Laat het ook zien hoe je echte
dienaren van Christus kunt herkennen? Hoe behoren we tegenover hen te staan (Filip. 2:25+29)?
c. Lees 2 Timoteüs 4:7-8. Welk eerbewijs verwacht Paulus van de Heer Jezus te krijgen (vers 8)?
Wat betekent dat (pag. 133-onder)? Voor wie verwacht hij dat nog meer? Wie zijn dat?

4

a. De tweede beloning is: heerlijkheid. Wat houdt dat in (pag. 134-midden + 135-1ehelft)?
b. Op pag. 134-midd. t/m 135-midd. gaat het over trouw. Kun je enkele redenen bedenken, waarom trouw zo enorm belangrijk is? Op welke terreinen van het leven speelt het een rol? In wat voor
omstandigheden is trouw nodig (2 Kor. 6:4-10)? Wat zegt dit alles over Paulus zelf (vers 4)? Is
trouw nodig, ook als werkgevers, gemeenteleden, anderen je niet begrijpen (vers 4,8; Tit. 2:9-10)?
b. Hoe reageert de heer in de gelijkenis op trouw (pag. 135-1ehelft)? Wat mogen wij van Gods
trouw verwachten (Ps. 100:5; 2 Tim. 2:13)? Verklaar deze laatste tekst (pag. 135-bovenaan).

5

Volgens Openb. 20:6b houdt de heerlijkheid die Jezus ons zal geven, in dat wij priesters van God
en van Christus zullen zijn en als koningen zullen heersen. In het Oude Testament brachten priesters offers, baden, zegenden, onderwezen, spraken recht. Waarop zullen wij volgens 1 Petrus 2:9b
straks als priesters en koningen gericht zijn? Leg uit met welke dingen wij na de opstanding dus in
de wereld bezig zullen zijn (pag. 139-midden + 137-midden). Geldt dit ook al voor vandaag?

6

Rom. 4:13 zegt dat Abraham een erfgenaam van de wereld zal zijn. Wat betekenen die woorden
(pag. 138-midden)? Waarom geldt die belofte volgens Rom. 4:16 ook voor ons (pag. 138-onder)?

7

a. De derde beloning is een enorm feest met Jezus als middelpunt. Lees Openbaring 19:7. Hij
wordt daar als Lam van God verenigd met Gods kinderen. Wie zijn dat (vers 8 + Romeinen 9:2425)? Wat vormen zij samen volgens Openbaring 21:2, 9b-10 (pag.142-boven)?
b. Waar vindt het feest plaats (pag. 142-boven + midden + Jesaja 25:6)? Hoe lang zal de vreugde
duren (Jesaja 35:10)?

8

a. Op welke wijze kan iemand tot de feestgangers uit Jesaja 25:6 gaan behoren (Joh. 1:12)? Een
persoonlijke vraag: Zul jij ook bij hen behoren, ben jij ook op weg naar het feest? Waarom?
b. Dank God voor zijn bestemming voor jou (1 Petr. 1:3-4, 8-9), voor de betrouwbaarheid van zijn
Woord, waarop je te allen tijde kunt vertrouwen op de weg daarheen (2 Tim. 2:11-12a).

KRINGBLADEN ‘Op weg naar je bestemming!’

È
VOOR BIJBELSTUDIE, GESPREK EN OVERDENKING
bij het boek
‘Komt de christen voor Gods troon?’ door Arie van der Stoep

Hoofdstuk 13
VERSCHIL IN GLANS
God moedigt zijn kinderen aan om uit te zien naar de erfenis die Hij voor hen heeft bestemd. Tegelijkertijd
stimuleert Hij hen om alles weg te doen, wat afbreuk aan die toekomst doet.
1

Hoe was het ook alweer, spelen beleden zonden nog een rol bij God? Herinner je je nog een bijbeltekst die daarover gaat (pag. 100-102)? Is God er blij mee, als je Hem een zonde belijdt (Psalm
86:5; Jesaja 1:18)? Wat doet God met die zonde (Ps. 103:10-13; Jes. 55:7)? Als je vandaag
vergeving ontvangt, heeft dat dan invloed op het straks mogen verschijnen voor Jezus’ troon (Ps.
24:3-5 - de ‘berg van de HEER’ is de plaats waar God woont, waar zijn troon is; Kol. 1:21-23a)?

2

a. Lees 1 Kor. 15:41-42a. In de opstanding ontvangen we niet allemaal dezelfde glans of heerlijkheid. Daarover spreekt ook Daniël 12:3. Leg eens uit wat hij zegt (pag. 146-onder t/m 147-bov.).
b. Noem drie oorzaken van het verschil in glans (pag. 148). Om welk van die oorzaken gaat het in
elk van de volgende teksten: 1 Korintiërs 2:4-5; 3:1-4; 4:5; 9:23-27?

3

a. Lees 1 Korintiërs 3:11-15. Om wat voor vuur gaat het hier (Mal. 3:2; Hebr. 12:28-29 + pag.
149-2ehelft)? Als je werk verbrandt, als er dus voor Jezus’ troon niets van overblijft, ben je dan zelf
ook verloren (vers 15)? Hoe is je toestand dan volgens de tekst (vergelijk met Zacharia 3:2)?
b. Vertel in je eigen woorden het visioen over de hogepriester Jozua in Zacharia 3:1-7. Aan welke
gelijkenis doet dit denken (Lucas 15:11)? Welke bemoediging kunnen we putten uit Zach. 3:6-7?

4

a. Lees Jesaja 33:14-17. Beschrijf met je eigen woorden hoe de persoon is die genoemd wordt in
vers 15 (pag. 150-midden). Wat is ‘in gerechtigheid wandelen’ (pag. 150 - midden)? Zeg in je
eigen woorden wat volgens vers 16 voor degene die zo wandelt, de gevolgen van zijn wandel
zullen zijn (pag. 150 - tekst onderaan v.a.’Die zal op...’). Waaraan kun je bij dat ‘op hoogten
wonen’ ook denken, als het gaat om de toekomst (idem)? Over wie wordt in vers 17a geprofeteerd?
En welk bijzonder vooruitzicht wacht je (pag. 151-1ehelft; kijk ook nog even naar pag. 76-onder)?
b. Lees nog eens Jes. 33:16 en ook Ps. 27:4 en 73:28a. Wat is het onderwerp van deze teksten?
Wat betekent dit voor de schrijvers? Waartoe zou God ons door deze teksten willen stimuleren? Op
welke manier zouden we dat kunnen realiseren (pag. 150-onder; Matteüs 6:6 = Jezus’ raad)?

5

1 Kor. 3:12. In het Koninkrijk van God kun je bouwen met verschillende ‘materialen’. Noem er
enkele die het vuur van Gods heiligheid doorstaan (pag. 151-2ehelft; 1 Kor. 13:13). Dat, waarmee
we bouwen, bepaalt de glans waarmee wij straks bekleed zullen zijn. Houdt dit een aansporing in
voor ons (pag. 152-midden)? Wat is volgens 1 Kor. 3:11 de enig juiste basis voor ons bouwen, dus
voor alles wat we doen, en voor hoe we dat doen? Hoe brengen we dat in praktijk (Luc. 6:46-48)?

6

In 1 Samuël 16 gaat het over het vinden van de juiste man voor het uitvoeren van Gods plan. Vers
7 zegt dat God het hart aanziet. Wat wil dat zeggen (pag. 153-onder)? Is dat voor jou een bemoediging (pag. 153-midden)? Wat telt daarbij voor God het meeste (idem + 1 Korintiërs 13:13)?

7

a. De christenen in Paulus’ tijd leefden dagelijks vanuit het besef van Jezus’ terugkomst. Daarop
bereidden ze zich voor. Lees bijvoorbeeld 1 Korintiërs 1:7, 1 Tessalonicenzen 1:9-10a. Dit proces
van voorbereiding heet in de Bijbel: ‘heiligen’ = klaarmaken, geschikt maken. Door welke twee
dingen zullen we volgens 2 Tessalonicenzen 2:13(slot) Gods doel voor ons bereiken? Leg dat uit!
b. Als wij vaststaan in het geloof en vasthouden aan het Evangelie (vers 15), zal God ons steunen
bij het bouwen. Wat mogen we dan volgens vers (16-)17 van Hem verwachten (pag. 154-boven)?
b. De Korintiërs hadden zo hun strijd en vragen (lees de brieven maar!). Toch bleven ze uitzien naar
de Heer Jezus (1 Kor. 1:7). Welke bemoediging geeft Paulus hun in vers 8 (pag. 154-midden)? Is
dat ook voor ons? Welke zekerheid geeft ons dat vers + Judas: 24 (pag. 154-onder t/m 155)?

8

Wat heb je uit deze les geleerd of ontvangen? Voor welke dingen zou je nu kunnen bidden? En
waarvoor zou je kunnen danken?

KRINGBLADEN ‘Op weg naar je bestemming!’
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Hoofdstuk 14
EEN NIEUW TIJDPERK
We realiseren het ons vaak niet, maar de wereld gaat nog een heel bijzondere periode tegemoet. En wij
ook! De terugkomst van Jezus zal namelijk enorme gevolgen hebben.
1

Beschrijf nog eens in het kort welke gebeurtenissen er allemaal zullen plaatsvinden bij Jezus’
terugkomst (pag. 157-1ehelft). Het boek zegt daar onderaan dat Jezus’ toekomst onze toekomst
zal zijn. Wat bedoelt de schrijver (Romeinen 8:17 + pag. 158-boven; ook: Kolossenzen 3:4)?

2

Wie zijn degenen die in Openb. 3:21 hebben overwonnen (zie tekst op pag. 158)? Waar zullen zij
volgens die tekst mogen verkeren en welke twee dingen worden daarmee uitgedrukt (pag. 158-midden)? Waarom zal de eenheid tussen Jezus en hen dan zo belangrijk zijn (pag. 158-onder)? Wie
zal door hen overwonnen zijn volgens Openb. 12:10-11? Door welke drie dingen volgens vers 11?

3

a. Een nieuw tijdperk breekt nu aan. Vul in: Jezus zal koning worden over ....., ja, zelfs over .....
(pag. 159-midden + 161-boven). Lees Jesaja 9:6. Op wiens troon zal Jezus zitten en waarop zal
zijn koningschap gebaseerd zijn? Wat wordt daaronder verstaan (pag. 159-onder)? Hoelang zal dit
tijdperk duren (Openbaring 20:6)? Van waaruit zal Jezus regeren (pag. 162-boven)?
b. Vertel wat er volgens Micha 4:2-3 tijdens Jezus’ regering allemaal zal gebeuren (pag. 162). Wat
concludeer je uit vers 2 over de houding van de regeerders en hun volken tegenover Jezus in die
tijd? Leg uit hoe volgens vers 4 de toestand op aarde daardoor zal zijn.
c. In Jesaja 9:5b wordt geprofeteerd hoe men Hem in die periode zal noemen. Elk van die namen
is een erkenning van wat Hij in dat tijdperk voor de wereld zal betekenen. Hoe zal men Hem zien?

4

In Jesaja 9:6 gaat het over het recht en de gerechtigheid die Jezus als Koning-Rechter zal brengen.
Wat mag je daarvan verwachten volgens Jesaja 42:1, 3, 6 en 7? Vind je hier overeenkomsten met
zijn optreden na zijn eerste komst? Wat zegt Hebreeën 13:8 daarover?
b. Welke dingen zal volgens Jesaja 61:3-9 zijn recht voor Israël allemaal te weeg brengen?

5

a. Wie zijn ‘alle heiligen’ uit Zach. 14:5c (pag. 163-onder)? Begrijp je waarom Jezus in dit nieuwe
tijdperk juist hen wil inzetten in zijn Koninkrijk (pag. 163 onder tussenkopje)? Hoelang gaat hun
inzet door (Openb. 22:5b; Dan. 7:18,27)? Kun je namen noemen van mensen uit de Bijbel, van
wie je mag verwachten dat wij samen met hen zullen regeren op aarde (voorbeeld: Rom. 4:13)?
b. Zij zullen volgens Openbaring 5:10 als koningen en priesters heersen op aarde. Probeer uit te
leggen op welke wijze en vanuit welke houding zij hun taak zullen uitvoeren (pag. 164)? Kun je
zelf bedenken wat dat voor taken zouden kunnen zijn?

6

In Lucas 1:30-35 kondigt de engel Gabriël Jezus’ geboorte aan. Welke woorden hebben betrekking
op deze periode? Wat wil hij zeggen met vers 37? Wat zegt ons dat over dit onderwerp?

7

Lees Zacharia 14:9. Wat zou je daaruit kunnen concluderen over de aanbidding van andere goden
in die tijd (pag. 161-midden)? Kan dat iets te maken hebben met wat er vooraf, bij de verschijning
van Jezus, volgens Openb. 20:1-3 zal gebeuren met de satan? Waarom wel/niet (Openb. 20:3)?

8

a. Zeg kort met welke twee grote feiten deze periode eindigt volgens Openb. 20:7 -10 en 11-15.
b. Elk mens sterft. Dat is de ‘eerste dood’. Maar wat is de ‘tweede dood’ (Openbaring 20:14-15)?
Wie krijgen daarmee te maken volgens Openbaring 20:10, 14-15? Zie je hierin een waarschuwing?
Waarom behoeven degenen die opstaan uit de doden, bij Jezus’ terugkomst niet bang te zijn voor
de tweede dood (Openbaring 20:6; denk ook aan Joh. 5:24, 29)?
c. Van onszelf zijn wij zwak. Uit eigen kracht zouden we nooit eeuwig leven ontvangen en de eindbestemming bereiken van Openb. 3:21. Hoe komt het dat we daar toch komen (slot pag. 168)?

9

Vind je wat in dit hoofdstuk wordt verteld over de toekomst, iets om naar uit te zien? Waarom wel/
niet? Dank God voor de vooruitzichten die Hij geeft, en dat je daaraan mag deelhebben door Jezus.

KRINGBLADEN ‘Op weg naar je bestemming!’
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Hoofdstuk 15
JE EINDBESTEMMING ALS CHRISTEN
Als christen ben je vandaag op weg naar je eindbestemming. Dat is fantastisch!
1

Met Jezus zal het Koninkrijk van God op aarde gekomen zijn. Eindigt dit na die duizend jaren (Dan.
2:44; 7:14)? En het koningschap van de gelovigen (Dan. 7:18,27)? Waaraan komt een einde volgens pag. 169-2ealinea? Komt er ook een einde aan ons leven? Waarom wel/niet (pag.169-1eal.)?

2

a. Lees Openbaring 21:1. Wat komt er na de duizend jaar en het oordeel? Leg vanuit Jesasa 65:17
uit hoe nieuw dit allemaal zal zijn. Hoe nieuw zullen wijzelf op de nieuwe aarde zijn (Jesaja 65:
17-18a; Openbaring 21:4-5; pag. 169-onder t/m 170-boven + 171-midden)?
b. Over welk Jerusalem gaat het in Jesaja 65:17-18, het oude of het nieuwe (Openbaring 21:2)?
Kun je er nu wat over vertellen vanuit Openb, 21:2-4 en Jes. 65:18 (pag. 170-bov. + 171-bov.)?
c. In de Bijbel kom je het principe van opstanding vaker tegen. Denk aan Jezus, de gelovigen (in
wedergeboorte + straks), Israël (nu en straks). Kan het zijn dat dit principe ook zal doorwerken in
de aarde, de schepping (Psalm 104:30; Romeinen 8:(19-)21; pag. 169-onder)?

3

a. Petrus vertelt in 2 Petrus 3:13 over de nieuwe aarde nog iets bijzonders. Wat is dat en wat
betekent het (pag. 170 - onder kopje)?
b. Het boek zegt over Openb. 21:1-3 op pag. 170: ‘Dit is Gods grote verlangen.’ Kun je uitleggen
waarnaar God verlangt (pag. 171-boven)? Kun je bedenken waaróm God daar zo naar verlangt?
c. Aan Israël maakte God dit verlangen al bekend in Leviticus 26:11-12. Welk verschil zie je met
Openbaring 21:1-3? Op welke wijze wil God datgene, waarnaar Hij verlangt, vandaag al zichtbaar
zien worden (2 Kor. 6:16-18)? Kun je bedenken wat daar nog meer aan kan meewerken?

4

In Openbaring 22:3-5 gaat het over het nieuwe Jerusalem. Wat bevindt zich daar? Wie zijn de
‘dienstknechten’ in deze tekst (pag. 171-onder)? Waar bevinden zij zich (vers 3b-4a)? Wat wordt er
over hen verteld (pag. 171-onder t/m 172-boven)? Zullen zij ook dan koning zijn?

5

a. Wat is je eindbestemming? (Geef eerst antwoord en controleer het daarna met pag. 172 - onder
het kopje).
b. Zie je een verband met Genesis 1:26 (pag. 174-boven)? Welk? Wat concludeer je daaruit (pag.
174-boven)? Kun je de woorden van Openbaring 21:3 ook zien als een omschrijving van je
eindbestemming (pag. 172-midden + 173-midden: ‘In de tweede plaats...’)?

6

Waarom denk je dat het belangrijk is om bewust te aanvaarden, te geloven, wat de Bijbel over dit
onderwerp (je toekomst en bestemming) zegt (Marc. 11:24; Hebr. 6:12; 11:1)? Wordt dat in
Openb. 22:7 bevestigd? Kun je uitleggen wat God wil zeggen met: ‘Zalig hij...’ (pag. 174-onder)?
Jezus ging ons voor in dit geloof. Wat leren we uit zijn voorbeeld (Hebreeën 12:2)?

7

Al eerder hebben we gezien dat we die ‘zaligheid’ nooit door eigen toedoen kunnen bereiken. Wat
kunnen we wel doen volgens 1 Tess. 5:22? Leg dat uit. En wat kunnen we doen volgens 1 Joh.
1:9? Wat doet God volgens 1 Tess. 5:23 (pag. 176-1ehelft)? Welke verzekering geeft vers 24?

8

a. De vraag ‘Komt de christen voor Gods troon?’ - gaat die over het heden of de toekomst (pag.
176-2ehelft)? Leg dat uit. Wil jij erbij zijn, als Jezus terugkomt? Denk je dat dan de woorden van
David in Psalm 34:6 waar voor je zullen worden (pag. 176-onder)? Misschien nu ook al (idem)?
b. Wat is volgens de schrijver Gods waarheid over jou (pag. 177-onderaan)?

9

Misschien kun je alleen of samen nog het gebed aan het slot bidden (zo mogelijk hardop)?

Bedankt voor je inzet bij het uitwerken van deze Kringbladen. Ik hoop dat het verhelderend en inspirerend
voor je was. Heb je vragen, bezoek dan de website www.kommm.nl (de knop ‘Contact’). Wil je alleen
maar even wat kwijt, laat dit dan horen via het ‘Gastenboek’. God zegene je op weg naar je bestemming!
Arie van der Stoep

