
Bijbelstudie Zeewolde   avond 7   ‘Gezonde gemeente: gezonde hoop’   28-05-20 
Schriftlezing: Romeinen 8:20-25; 2Ts2:1-3; 1Tm1:1; 1Pt1:3-7 
 
Gezond onderwijs leidt altijd tot gezonde levens. Deze gezonde levens worden beschreven in 
Tt2:11-13: 
 
Want de genade van God, heilbrengend voor alle mensen, is verschenen en onderwijst ons, dat wij met 
verzaking van de goddeloosheid en de wereldse begeerten ingetogen, rechtvaardig en godvruchtig zouden leven 
in deze tegenwoordige eeuw, in de verwachting van de gelukkige hoop en verschijning van de heerlijkheid van 
onze grote God en Heiland, Jezus Christus, 

 
De tekst maakt duidelijk dat één van de kenmerken van deze gezonde levens is ‘de 
verwachting van de gelukkige hoop en verschijning’ van Jezus Christus. Gezonde hoop hoort 
bij gezonde levens. Niets heeft zoveel kracht over een leven als de verwachtingen van een 
mens (1Jh3:1). Daarom is ongezonde hoop ook zo gevaarlijk. Vandaag is er veel ongezonde 
leer over de wederkomst van de Heer Jezus. Zo is er het snel opkomende preterisme, dat 
leert dat alle profetieën over de terugkomst van de Heer Jezus al zijn vervuld tijdens de 
verwoesting van de tempel in 70n.Chr. Ook leren velen dat de gemeente van God eerst door 
de grote verdrukking zal moeten gaan voordat zij tot de Heer wordt weggenomen. Dit alles is 
niet de gezonde of ‘gelukkige’ hoop, want er staan nog gebeurtenissen tussen vandaag en 
zijn komst voor ons in. ‘Komst’ is in de Bijbel parousia, hetgeen ‘aanwezigheid’ betekent. We 
zien dit woord ook in Fp2:12 waar het door Paulus voor zichzelf wordt gebruikt: 
 
…niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, bewerkt uw eigen behoudenis 
met vrees en beven. 

 
De Heer Jezus is nu afwezig, maar als Hij terugkomt, betekent zijn ‘komst’ dat Hij aanwezig 
zal zijn. De sleutel tot het verstaan van deze ‘komst’ is nu dat deze ‘komst’ in de Schrift als 
één komst wordt gezien, maar in verschillende fasen: 
 
in verband met de komst van onze Heer Jezus Christus en onze bijeenvergadering tot Hem, Vs1 

 
En dan zal de wetteloze geopenbaard worden, die de Heer Jezus zal verteren door de adem van zijn mond en ten 
niet doen door de verschijning van zijn komst; vs8 

 
Zijn komst (parousia, aanwezigheid) is én in verband met onze bijeenvergadering tot Hem 
(wij naar Hem toe) én Paulus spreekt over de verschijning van zijn komst. Dan zal hij de 
wetteloze verteren. Deze hele fase van opname van de gemeente, grote verdrukking op 
aarde en zijn verschijning is ‘zijn komst’, want Hij is dan ‘aanwezig’, hetzij niet altijd 
publiekelijk voor de hele wereld. We zien dit ook in bovenstaande tekst uit Titus 2. De 
gelukkige hoop is de komst voor de gemeente, de verschijning is de komst met de gemeente. 
Zijn ‘verschijning’ is dus altijd met de zijnen: 
 
Wanneer Christus, uw leven, geopenbaard wordt, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. 
Kol3:4 

 
Dus: de komst van de Heer is een komst in fasen. De natuurlijke dag breekt ook altijd 
langzaam aan, het is niet gelijk in één klap licht na de nacht. Zo is het ook met de 
wederkomst. Eerst de opname, onze bijeenvergadering tot Hem, waar Paulus ook over had 



geschreven in 1Ts4:14-17 en dan zijn verschijning, met de zijnen (1Ts3:13). Het eerste tot 
vertroosting (1Ts4:18) en het tweede tot aansporing, omdat immers tijdens zijn verschijning 
de resultaten zullen zien van onze trouw aan Hem openlijk getoond zullen worden in de 
beloningen tijdens het vrederijk.  
 
In dit hele proces van zijn komst is Hij zoals gezegd ‘aanwezig’ en niet meer ‘afwezig’ zoals 
nu. De Thessalonicenzen waren in onrust betreffende deze komst om hen tot zich te nemen 
(Jh14:3). Er werd hen geleerd dat de dag van de Heer al was aangebroken (2Ts2:3). Als zij 
door de grote verdrukking zouden gaan was er geen reden tot onrust, maar Paulus had hen 
juist geleerd in 1Ts5 dat deze dag van de Heer (zijn oordelen) niet voor hen was bestemd. Zij 
zouden tot Hem worden vergaderd als eerste gebeurtenis van zijn komst. De komende mens 
van de zonde is het kenmerk van de grote verdrukking voordat de dag van de Heer (zijn 
verschijning) plaatsvindt. Paulus zegt: ‘Het heeft geen zin om onrustig te zijn want de mens 
van de zonde is nog niet geopenbaard en dus is de dag van de Heer er ook nog niet. Jullie zijn 
nog hier (de weerhouder) dus kan het nog niet de dag van de Heer zijn wat de dwaalleraars 
jullie willen leren’. Iedere leer die iets tussen ons en de komst van de Heer plaatst, dooft de 
levende hoop uit. Verwacht Hem vandaag en je hebt een levende, gezonde hoop, verwacht 
Hem morgen en je hoop is uitgedoofd. Dit gevaar dreigde voor de Thessalonicenzen en wel 
door: 
 
…dat u niet zo snel in uw denken geschokt of verschrikt wordt, noch door geest, noch door woord, noch door 
brief als van ons. 2Ts2:3 

 
Ongezonde hoop komt de gemeenten binnen via ‘geest’, dat is een persoon met een leer, via 
‘woord’ een prediking, of via een ‘brief als van ons’ de verkeerde leer die wordt gebracht 
met het beroep op Paulus’ brieven. Gezonde hoop houdt de gelovigen krachtig tijdens de 
huidige omstandigheden waar de gevallen schepping in verkeert.  
 
Het geloof nu is de zekerheid van wat men hoopt… Hb11:1 
 

Deze hoop is een Persoon, Christus, onze hoop (1Tm1:1). De geest van de profetie is immers 
het getuigenis van Jezus (Op19:10). Ook wij zuchten in deze schepping, maar onze hoop is 
dat Hij ons tot Zich zal nemen opdat ook wij zullen zijn waar Hij is (Jh14:3). Tegelijk weten wij 
dat onze sterfelijke lichamen dan verlost zullen worden van de vruchteloosheid en wij Hem 
gelijk zullen zijn.  
 
Want wij weten, dat de hele schepping tezamen zucht en tezamen in barensnood is tot nu toe. En dat niet 
alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten bij onszelf in de 
verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam. Want wij zijn behouden geworden in de hoop. 
Een hoop nu die men ziet, is geen hoop; want wie hoopt er op wat hij ziet? Maar als wij hopen op wat wij niet 
zien, dan verwachten wij het met volharding. Rm8:22-25 
 

Deze levende hoop ziet vooruit naar de ‘onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke 
erfenis, in de hemelen weggelegd’ (1Pt1:3) waarin wij ons verheugen (vs6) en welke wij met 
volharding verwachten, terwijl we ons verblijden in Hem die dit alles mogelijk heeft 
gemaakt. We zijn tot een hemelse plaats geroepen, tot hemelse zegeningen in Christus, tot 
zonen voor Gods aangezicht in het huis van de Vader, tot de liefde van dit huis en tot de 
bruid van Christus. Alles is hemels geworden. Deze hemelse hoop geeft de geestelijk energie 
om als gelovigen te leven in deze duistere wereld en te getuigen van de Heer.  


