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52 Vraag: Hoe word jy getroos deur die wederkoms van Christus om die lewendes en die dooies te oordeel?
Lukas 21:28

Romeine 8:23

Antwoord: Dat ek in alle
droefheid
en
vervolging
dieselfde
Persoon
met 1 Filippense 3:20
gespanne verwagting as
1
Regter uit die hemel verwag
Tessalonisense
4:16
Titus 2:13

Matteus 25:41
2
wat Hom tevore in my plek
Tessalonisense
voor die regbank van God
1:6
gestel en alle vervloeking
van my weggeneem het. 2
Verder: dat Hy al sy en my
vyande
in
die
ewige
2
verdoemenis sal werp,
Tessalonisense
1:8, 9

En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en As hierdie dinge begin gebeur, staan dan regop en
hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is.
lig julle kop op, want dan is julle verlossing naby."
En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die
En nie alleen dit nie, maar ons self ook wat die
Gees ontvang het as die eerste gawe van God, ons
eerstelinge van die Gees het, ons sug ook in onsself
sug ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend
in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik
maak dat Hy ons as sy kinders aangeneem het: Hy
die verlossing van ons liggaam.
sal ons van die verganklikheid bevry.
Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons Maar ons is burgers van die hemel, van waar af ons
ook as Verlosser verwag die Here Jesus Christus,
ook die Here Jesus Christus as Verlosser verwag.
Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n Wanneer die bevel gegee word en die stem van die
geroep, met die stem van 'n aartsengel en met aartsengel en die trompet van God weerklink, sal die
geklank van die basuin van God; en die wat in Here self uit die hemel neerdaal. Allereers sal dié wat
Christus gesterf het, sal eerste opstaan.
in Christus gesterf het, uit die dood opstaan;
terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die terwyl ons uitsien na die gelukkige dag wat ons
heerlikheid verwag van die grote God en ons verwag. Op daardie dag sal die heerlikheid van ons
Verlosser, Jesus Christus,
grote God en Verlosser, Jesus Christus, verskyn.
"Dan sal die Koning vir dié aan sy linkerkant sê:
Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê: Gaan
‘Gaan weg van My af, julle vervloektes! Gaan na die
weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat
ewige vuur wat vir die duiwel en sy engele voorberei
berei is vir die duiwel en sy engele.
is,
aangesien dit reg is by God om aan die wat julle God is tog regverdig: die mense onder wie julle nou
verdruk, verdrukking te vergelde,
so ly, sal Hy as straf ook laat ly;
Skaam jou dan nie oor die getuienis van onse Here
of oor my, sy gevangene nie, maar ly saam
verdrukkinge vir die evangelie na die krag van God
wat ons gered en geroep het met ‘n heilige roeping,
nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie
voorneme en genade wat ons van ewigheid af in
Christus Jesus geskenk is,

Jy moenie skaam wees om die boodskap van die
Here te verkondig nie; en moet jou ook nie skaam vir
my wat om sy ontwil ‘n gevangene is nie. Inteendeel,
dra jou deel van die ontberings vir die evangelie met
die krag wat God jou gee. Hy het ons gered en ons
geroep om aan Hom toegewy te wees. Dit het Hy
gedoen, nie op grond van ons dade nie, maar op
grond van sy eie besluit en die genade wat Hy van
ewigheid af in Christus Jesus aan ons geskenk het.

Matteus 25:34

maar my, saam met al die
2
uitverkorenes, na Hom in die
3 Tessalonisense
hemelse
blydskap
en
1:7
heerlikheid saamneem.
2
Tessalonisense
1:10

Dan sal die Koning vir die wat aan sy regterhand is,
sê: Kom, julle geseëndes van my Vader, beërf die
koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging
van die wêreld af.
en aan julle wat verdruk word, verligting te gee saam
met ons in die openbaring van die Here Jesus uit die
hemel met sy magtige engele
maar wat nou geopenbaar is deur die verskyning van
ons Verlosser, Jesus Christus, wat die dood tot niet
gemaak het en die lewe en die onverderflikheid aan
die lig gebring het deur die evangelie,

"Dan sal die Koning vir dié aan sy regterkant sê:
‘Kom, julle wat deur my Vader geseën is! Die
koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir
julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit,
en aan julle lyding, en ons s’n, sal Hy ‘n einde maak
wanneer die Here Jesus met sy magtige engele
Hierdie genade is nou aan ons geopenbaar deur die
koms van ons Verlosser, Christus Jesus: Hy het die
mag van die dood gebreek en deur die evangelie die
onverganklike lewe aan die lig gebring.

