
Bijbelstudie over de toekomst? 
 

Nu, ruim na het begin van het huidige 

millennium, is de belangstelling voor de 

toekomst weer grotendeels weggeëbd. 

 

Maar: Jezus komt! In hoeverre is dit een 

boodschap, die ons nog aanspreekt? Kan 

het ons wat schelen, dat Hij komt en 

wanneer?  en hoe?  

Nu kunnen we gemakkelijk in de war 

raken of zelfs afgeschrikt worden door de 

vele theorieën, die over toekomstige 

gebeurtenissen zijn opgesteld. 

Vandaar de vraag: Is het mogelijk om al 

deze ingewikkelde materie helder samen 

te vatten? En wel zo dat deze voluit op de 

Bijbelse waarheid stoelt? 

Voor een thematische aanpak van dit 

onderwerp is heel veel Bijbelkennis nodig. 

Zeker als we gebruik willen maken van 

alle Bijbelse gegevens, die met dit 

onderwerp te maken hebben. 

 

Daarom kozen we voor de bespreking van 

de brieven van Paulus die veel aandacht 

aan de verschillende aspecten van de 

toekomst schenken: de twee brieven aan 

de Thessalonicenzen 

 

Met elkaar willen we zo graag ontdekken: 

 Wat deze brieven en ook andere 

gedeelten van de Bijbel over die 

toekomstige gebeurtenissen zeggen. 

 Wat Gods plan met is mij en met de 

gemeente. 

 Of de gemeente de grote verdrukking 

zal meemaken? En wat die grote 

verdrukking is? 

 

 

 

 

 

 

Zo kunnen we ontdekken hoe wij de 

Bijbel kunnen uitleggen: hoe we teksten 

uit verschillende Bijbelboeken kunnen 

verbinden om uitspraken te doen over 

toekomstige gebeurtenissen. 

 

We willen op deze wijze de grote lijnen  

uiteen zetten voor elke Christen,  

of deze nu vol spanning uitziet naar de 

komst van de Heer, of alleen maar 

nieuwsgierig is naar de uitkomst van 

Bijbelse profetieën  

 

Aanpak 
 

We hebben voor de volgende aanpak 

gekozen. We besteden een inleiding van 

circa 45 minuten aan het uitleggen van 

het betreffende deel van de 

Thessalonicenzen brief en aan die  

onderdelen van de toekomtsverwachting 

die daarin aan de orde komen.  

In het tweede periode van ca. een uur is 

er ruimte voor verwerking en verdere 

behandeling van de besproken (en 

nieuwe) onderwerpen 

Door onder andere 

 Met de brief als uitgangspunt na 

te  denken over de verschillende 

toekomstaspecten 

 De inleiding na te bespreken aan 

de hand van de aangeduide bij- 

behorende kernwoorden (die over 

de toekomst gaan) 

 Bepaalde profetische onderwerpen 

nader uit te werken 

 Praktische toepassingen te 

maken: welke lessen zijn er 

concreet voor ons te trekken?  

 Door vergelijkingen te maken met 

corresponderende tekstgedeelten 

uit andere Bijbelboeken 

 

 

 

Alvast even dit: 

 

Omdat we overtuigd zijn van een sterke 

wisselwerking tussen uitleg van deze 

brieven en de leer van de toekomende 

dingen (eschatologie), menen we dat 

studie van deze brieven waardevol en 

ook uiterst actueel is. 

 

De Thessalonicenzen vormden een 

nieuwe jonge gemeente. Paulus heeft 

hen ongeveer 3 weken onderwezen, en 

moest toen vanwege vijandschap 

uitwijken. In een brief die hij hen ter 

bemoediging schrijft, karakteriseert hij 

hen als gelovigen, die 

 zich van de afgoden hebben 

bekeerd (afgekeerd), om: 

 de Levende God te dienen en: 

 Zijn Zoon uit de hemelen te 

verwachten. 

 

Met andere woorden: God dienen, en 

de Heer Jezus verwachten, horen 

onlosmakelijk bij elkaar. 

En: uitzien naar Zijn komst, is niet iets 

voor oude, grijze senior-christenen. 

Integendeel: het motiveert een jonge 

bruisende, pas gevormde gemeente. 

 

In hoeverre stimuleert het u/jou? 

 

1Thessalonicenzen 5:23-24 

 Moge de God van de vrede zelf uw 

leven in alle opzichten heiligen, en 

mogen heel uw geest, ziel en lichaam 

zuiver bewaard zijn bij de komst van 

onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept 

is trouw en doet zijn belofte gestand. 

 
 

 
 
 



Zaterdag 

Bijbelstudie 

Haaglanden 
 

 

 

 
 

 

 

 

Wat verwachten wij? 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Programma 
 

21.09. 

2013 

Inleiding op brieven 

Thessalonicenzen 

1 en 2 

Thess. 

19.10. 

2013 

Het Evangelie en de 

toekomst 

1 Thess.      

1 

16.11. 

2013 

Israel en de toekomst 1 Thess. 

2 en 3 

18.01. 

2014 

Gemeente en de 

toekomst 

1 Thess. 

4 

15.02. 

2014 

De toekomstige 

 Dag van de Heer 

1Thess. 

5 

15.03. 

2014 

Vergelding in de 

toekomst 

2 Thess. 

1 

19.04. 

2014 

Op weg naar de 

toekomst 

2 Thess. 

2 en 3 

 

 

Waar 

 

Van Horvettestraat 1 

Voorburg 

09:00 – 11:30 uur 
 

Contactadres:  

Jan Uwland, tel.  015-2564342 
e-mail: contact@jezusgeeftrust.nl 
meer info op www.jezusgeeftrust/ZBSH 

 
 
 
 
 
 

Wat verwacht 

jij van de 

toekomst? 
 

 

 

 
 
 
 

Een uitnodiging voor de 
“Zaterdag  

Bijbelstudie Haaglanden” 
maandelijks 

de 3e zaterdag 
 

over 1e en 2e brief aan de 
Thessalonicenzen 

mailto:contact@jezusgeeftrust.nl

