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Geachte lezer,     
 
Wij verheugen ons, u deze prediking over twee zondagen te mogen aanbieden. Het is onze 
hartenwens, dat u door deze studie wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de 
deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij 
vandaag met grote stelligheid zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de 
wederkomst van Jezus Christus staat te gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom 
hebben wij van Godswege de opdracht, u deze Bijbelse boodschap door te geven. Probeert u 
alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen. 
 
Vragen, die er bij het lezen van deze prediking zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit 
mogelijk is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze prediking of over het Woord van God 
in het algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.  
 
Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze prediking gaat lezen, u uw God en Vader 
vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht 
zal geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze prediking tot u zegt. God wil 
openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met 
rede is deze prediking niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot 
licht gaan en steeds meer vinden tot troost en sterkte. 
 
Met hartelijke Zegenwensen 
namens het Bijbelstudie Centrum 
Rob Schutte 
 
 
 
 

       
2 Petrus 1:19 

 
 
 

alléén de Bijbel laten spreken 
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen 

 
 
 
 
2 Tim. 4:2-4 “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig 
met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet 
(meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars 
zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”. 
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Broeders en zusters ik wil het vandaag en volgende week hebben over: 
Het geheimenis van de vooropstanding van de Gemeente. 

 
Laten wij beginnen met het lezen van: Joh. 14:1-7 “Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft 
ook in Mij. In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga 
heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u 
tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben. En waar Ik heenga, daarheen weet gij de weg. Tomas 
zeide tot Hem: Here, wij weten niet, waar Gij heengaat; hoe weten wij dan de weg? Jezus zeide tot hem: Ik 
ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. Indien gij Mij kendet, 
zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. Van nu aan kent gij Hem en hebt gij Hem gezien”.  
 
Vervolgens 1 Cor. 15:50-58. “Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk 
Gods niet beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik deel u een geheimenis 
mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, 
bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij 
zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet 
onsterfelijkheid aandoen. En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke 
onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is 
verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? De prikkel des 
doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door 
onze Here Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde 
overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here”. 
 
In het 51e vers van 1 Cor. 15 zegt Paulus: ”Zie ik deel u een geheimenis mede”. En dan spreekt hij over 
het geheimenis van de vooropstanding van dat deel van de Gemeente, dat ontslapen is in de Heer 
Jezus en van degenen, die dan nog  in leven zijn.   
 
Deze beide delen worden dan samen veranderd en opgenomen in de lucht. Maar het is een geheimenis, 
waarover in het Nieuwe Testament niet alles uitvoerig is beschreven, hoe het zal gebeuren. Anders zou 
het geen verborgenheid zijn; en een verborgenheid is het voor hen, die niet met de Heer leven. Maar 
aan de Zijnen heeft Hij het geopenbaard door Zijn Woord en Geest. 
 
Het heeft echter dus niets te maken met de opstanding van alle doden ten gerichte aan het eind van het 
Duizendjarig Vrederijk; want dat is geen geheimenis, daar dat al bekend was in het Oude Testament. 
Het gaat hier om dat wonderbare geheimenis van de Gemeente. Want alles wat met die Gemeente te 
maken heeft, is voor de wereld nog een verborgenheid. 
 
En dat kan ook niet anders, daar de Heer Jezus voor de wereld Zelf nog een verborgenheid is. Want de 
Heer Jezus is nog niet ten volle geopenbaard, wat pas gaat komen, als Hij op de aarde terug komt, en 
de wereld zal laten zien, wie Hij is. De Gemeente, die Zijn Lichaam is, zal ook dan pas met Hem 
openbaar komen. 
 
En zo lang de Heer Jezus als Hoofd en Heer van die Gemeente niet ten volle geopenbaard is, zal ook 
de Gemeente nog niet ten volle geopenbaard kunnen komen. Het wachten is op de openbaring van de 
zonen Gods. 
 
Het eerste, waar wij bij stil willen staan is, waar het op gegrond is, deze wonderbare vooropstanding van 
hen, die de Heer Jezus toebehoren en die straks allen het verheerlijkte Lichaam zullen krijgen. Wel, dit 
geheimenis is gefundeerd op het Schriftwoord in Ef. 1:22-23, waar wij lezen: ”En Hij (God de Vader) heeft 
alles onder Zijn voeten (de Heer Jezus) gesteld en Hem als Hoofd boven al wat is, gegeven aan de 
Gemeente, die Zijn Lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt”. 
 
De Gemeente is dus het Lichaam van de Heer Jezus en het gevolg hiervan is, dat, waar het Hoofd is, 
daar zullen ook eens de leden moeten zijn, want die horen bij elkaar en vormen dat ene wonderbare 
levensorganisme Gods.  
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Dat betekent dus, dat, zoals de Heer Jezus opstond tussen de doden uit in een verheerlijkt Lichaam, zo 
zullen de leden, als logisch gevolg daarvan, in een punt des tijds ook tussen de doden uit moeten 
opstaan in een verheerlijkt Lichaam; en die leden, die nog in leven zijn, zullen tegelijk met hen veranderd 
worden en ook in dat verheerlijkt Lichaam de Heer tegemoet gevoerd worden in de lucht. Want Hoofd en 
leden moeten verenigd worden. 
 
En zoals na de opstanding van de Heer Jezus, Hij in dat verheerlijkte Lichaam ten hemel is gevaren, wat 
een geheimenis is, zo is dat geheimenis ook voor de leden, daar Hoofd en leden dezelfde heerlijkheid 
bezitten. 
 
Er is nog een andere logische oorzaak voor dat geheimenis wat wij lezen in 1 Cor. 15:47-49: “De eerste 
mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel. Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stof-
felijken, en zoals de hemelse is, zijn ook de hemelsen. En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen 
hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen”. 
 
De eerste mens Adam kreeg van God een stoffelijk aards lichaam en kreeg de aarde tot bewoning. Om 
daar op de aarde te kunnen wonen, moest hij ook een aards lichaam hebben.  
 
Zo hebben allen, die uit deze eerste Adam voortgekomen zijn, ook net als Adam zo’n stoffelijk lichaam, 
waardoor zij hier op de aarde kunnen wonen. Maar de laatste Adam, de Heer Jezus, stond op uit de 
doden met een hemels Lichaam. 
 
Waarom? Omdat de hemel Zijn woning is, want Hij woont in het Vaderhuis met die vele woningen, waar 
ook de Gemeente, Zijn Lichaam, haar bestemming heeft.  
 
En waar wij nu als Gemeente uit Hem voortgekomen zijn en bestemd zijn om Zijn Lichaam te zijn en ook 
Zijn hemelse Bruid, straks de vrouw van het Lam, is het van zelfsprekend dat allen, die in de Heer Jezus 
wedergeboren zijn uit die nieuwe Adam, dat hemelse Lichaam moeten krijgen. 
 
Hoe zouden zij anders naar de hemel opvaren om daar voor altijd te mogen wonen. Daarom staat er ook 
in vers 47-49: ”De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel. Gelijk de 
stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken, en zoals de hemelse is, zijn ook de hemelsen. En gelijk wij het beeld 
van de stoffelijke gedragen hebben (dat dragen wij nu eigenlijk nog), zo zullen wij het beeld van de 
hemelse dragen “. 
 
Daarom spreekt Paulus direct hier na over het geheimenis; zoals de nakomelingen van Adam bestemd 
zijn om deze aarde te bewonen, zo zijn, die uit de Heer Jezus geboren zijn, bestemd om de hemelen te 
bewonen en met Hem daar te regeren. Want de Gemeente heeft een hemelse roeping, wat wij duidelijk 
zien. 
 
Want zo staat het ook geschreven in Hebr. 3:1. “Daarom, heilige broeders, deelgenoten der hemelse 
roeping”. Paulus schrijft ook in Fil. 3:20-21: ”Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen (zoals de 
mens uit Adam een wereldburger is, zo zijn allen, die in Christus wedergeboren zijn, hemelburgers). 
Want wij zijn burgers van een Rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als Verlosser 
verwachten (dan wordt pas onze verlossing voltooid door Hem en die bestaat daarin), die ons vernederd 
lichaam veranderen zal, zodat het aan Zijn verheerlijkt Lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, 
waarmee Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen”. 
 
Daarom hebben wij ook net gelezen in Joh. 14, wat de Heer Jezus Zelf zegt in vers 2: ”In het huis Mijns 
Vaders, zijn vele woningen - anders zou Ik het u gezegd hebben - want Ik ga heen om u plaats te bereiden”. 
Wonderbaar! 
 
Zoals de eerste Adam voor zijn nakomelingen plaats bereidde hier op aarde en zoals nog altijd iedere 
aardse vader en moeder plaats bereid voor de kinderen, die komen, zo is de Heer Jezus heen gegaan 
om onze plaats te bereiden daar waar Hij is en als Hij daarmee klaar is en het laatste lid toegevoegd zal 
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zijn aan Zijn Lichaam, dan komt Hij weer om de Zijnen dat verheerlijkte Lichaam te geven, om samen 
met Hem weggevoerd te worden in de wolken. 
 
Zo zegt de Heer Zelf in vers 3: ”en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en 
zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben”. Laten we er toch meer van doordrongen zijn, 
zo lang wij hier op de aarde leven, dat wij een roeping hebben voor de hemel en dat wij hier vreem-
delingen en bijwoners zijn. 
 
In dat vers 3 zien wij toch duidelijk, dat de Heer Jezus dan niet op de aarde komt, want dat is niet de 
wederkomst van de Heer Jezus voor deze wereld om Israël en de volkeren te richten, dus de levenden 
te oordelen en om het Koninkrijk van de troon van David op te richten. 
 
Maar Hij zal dan de Gemeente tot Zich trekken. Daar bidt de Heer Jezus ook voor aan het einde van het 
Hogepriesterlijke Gebed, dat degenen, die de Vader Hem gegeven heeft uit de mensenkinderen om van 
Hem te zijn als leden van Zijn Lichaam, dat die bij Hem zullen wezen in Zijn heerlijkheid. Dan is Zijn 
Hogepriesterlijk werk voor de Gemeente voltooid! 
 
Dat lezen wij in Joh. 17:24: ”Vader, hetgeen Gij Mij  gegeven hebt (dat zijn dus diegenen, die niet meer 
voor zichzelf leven, maar voor wie de Heer Jezus hun leven is geworden). “Ik wil, dat, waar Ik ben, ook zij 
bij Mij zijn om Mijn heerlijkheid te aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt”. 
 
Wij zullen dus Zijn heerlijkheid delen en daarom is dit een geheimenis. De hele Gemeente is een 
geheimenis, maar het wegrukken van die Gemeente is een zeer groot geheimenis. 
 
De wereld zal dat zeker niet zien, maar het plotseling wegrukken van allen, die Hem geheel toebehoren, 
zal zeker een grote beroering teweeg brengen in de wereld. Wij zien dus, wat de grond is van dit 
geheimenis en dat het heel logisch is, dat dit moet plaats vinden. Daarom is het zo verwonderlijk, dat in 
de Christelijke kerken, kringen en gemeenten, men hier totaal niet over spreekt. Men weet het gewoon 
niet. 
 
Maar kennen zij de Heer Jezus dan niet werkelijk? Want als zij wisten wat de Heer Jezus werkelijk voor 
de wereld betekent, dan begrepen zij ook, dat dit als logisch gevolg moet gebeuren, omdat de Gemeen-
te Zijn Lichaam is, geroepen tot die hemelse heerlijkheid. 
 
Wanneer zal dit plaats vinden? Wanneer het laatste lid toegevoegd is, de laatste ziel opnieuw geboren is 
geworden in de Heer Jezus, dan komt Hij Zijn Gemeente thuis halen.  
 
Daarom zullen wij de Schrift op enige plaatsen onderzoeken. Daartoe lezen wij Luc. 21:28, waar de Heer 
Jezus zegt in die profetische reden: ”Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw 
hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt”.   
 
Wat zijn: “deze dingen beginnen te geschieden”? Hij noemt in vers 25-27 n.l. een hele reeks van tekenen 
op, die vooraf gaan aan de wederkomst van de Heer Jezus op aarde en die eerst  allen vervuld moeten 
worden. 
 
Maar er zijn vele gelovigen, die zeggen, dat de Heer Jezus nog niet de Gemeente kan komen halen, 
daar deze tekenen nog niet helemaal vervuld zijn. Maar dan verstaan zij het Profetische Woord niet, 
want die vele verscheidene tekenen, die nog plaats moeten vinden, zijn tekenen, die vooraf gaan, 
voordat de Heer Jezus weer komen kan hier op aarde, dan komt Hij als Rechter om Israël en de 
volkeren te richten en alle levenden te oordelen.  
 
Dan zal Hij ook het Duizendjarig Vrederijk, het Messiaanse Rijk oprichten, waarvan de Heer Jezus 
Koning zal zijn. Die tekenen moeten dus eerst allemaal vervuld worden, wil de Heer Jezus met al Zijn 
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heiligen neerdalen uit de hemel op de Olijfberg, om dan in te grijpen met dat ontzettende volkeren-
gericht, wanneer alle volken oprukken naar het Midden Oosten om Israël te gaan vernietigen. 
 
Die tekenen moeten dus niet eerst vervuld worden, voordat de Heer Jezus weer komt om Zijn Gemeente 
weg te halen van de aarde. Want er hoeft zelfs geen enkel teken meer te worden vervuld, voordat de 
Heer Jezus weer komt om Zijn Gemeente weg te halen. Het is een verborgenheid Gods en wij weten 
niet, wanneer het laatste lid toegevoegd zal zijn.  
 
Maar de Heer zegt wel: ”Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op, heft uw ogen omhoog, 
want uw verlossing genaakt”. Want Hij komt de Gemeente wegrukken voor de totale verlossing, waarvan 
het belangrijkste is, dat wij verlost worden van dit sterfelijke lichaam. 
 
Daarvan hebben wij gelezen al in 1 Cor 15:51-54, dat dit vergankelijke, d.w.z., allen, die in de Heer Jezus 
ontslapen zijn en wier lichaam vergaan is, moeten onvergankelijkheid aandoen; en dit sterfelijke, dat zijn 
de nog levenden, die een sterfelijk lichaam hebben, moeten onsterfelijkheid aandoen. 
 
Deze verlossing voor de Zijnen genaakt en kan dus elk ogenblik gebeuren, want wij zien toch, hoe al 
deze dingen beginnen te geschieden. Valt u toch niet in slaap en laat u niet in slaap sussen en volhardt 
nog, want het profetische woord is zeer vast! 
 
Dan kunnen wij ook nog letten op dit teken van Luc. 21:29-30. “En Hij sprak een gelijkenis tot hen: Let op 
de vijgeboom en op al de bomen. Zodra zij uitlopen, weet gij uit uzelf, omdat gij het ziet, dat de zomer reeds 
nabij is”.  
 
Wij weten dat de vijgenboom het zinnebeeld is van het volk Israël als natie en wij hebben gezien, hoe in 
1948 Israël als een zelfstandige natie, weer een plaats ingenomen heeft onder de volken. En elke dag 
doet Israël van zich spreken. Weet u, dat heel dit geweldige wereld politieke toneel van vandaag zich 
allemaal afspeelt via Israël. 
 
Steeds meer gaat alles om dat kleine landje Israël draaien en daar wordt de wereldpolitiek op het 
ogenblik geboren en geregeld. Waarom? Omdat de wereld God haat en niet wil dat Hij zal regeren! 
 
Wij lopen snel naar het einde van deze tijdsbedeling der genade. Want wij zien, hoe deze vijgenboom en 
al de bomen uitbotten sinds 1948. En dan zegt de Heer heel terecht in vers 31: ”Zo moet ook gij, wanneer 
gij dit ziet geschieden, weten, dat het koninkrijk Gods nabij is”.  
 
Dat slaat dus niet op de wegrukking van de Gemeente, maar dat het Koninkrijk Gods hier op aarde 
wordt opgericht door de Heer Jezus, Die op de troon van David zal zitten. En in vers 32 zegt Hij: 
”Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat alles geschiedt”. 
 
Dus het geslacht, wat gezien heeft het uitbotten van de vijgenboom, gaat niet voorbij, voordat alles 
achter de rug is. Dringt dit wel eens tot u door? Hoe dicht moet dan het wegrukken van de Gemeente 
voor de deur staan! 
 
Het zijn de Heer Jezus Zijn eigen woorden. Het zijn geen woorden van mensen. Hij zegt, dat dit ge-
slacht, wat het uitbotten van die vijgenboom ziet, niet meer helemaal voorbijgaat, voordat het alles zal 
zijn geschied. Vandaar het geweldige wereldgebeuren van deze tijd.  
 
Volgende week gaan wij hiermee verder.  
Amen. 
 


