
Lucas 17:20-37 

De komst van het Koninkrijk van God 
20En toen Hem door de Farizeeën gevraagd werd, wanneer het Koninkrijk van God zou komen, 
antwoordde Hij hun en zei: Het Koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. 
21En men zal niet zeggen: Zie hier of zie daar, want, zie, het Koninkrijk van God is binnen in u.  
22En Hij zei tegen de discipelen: Er zullen dagen komen dat u ernaar verlangen zult één van de dagen 
van de Zoon des mensen te zien, en u zult die niet zien. 
23En zij zullen tegen u zeggen: Ziehier of ziedaar is Hij. Ga er niet heen en ga er niet achteraan. 
24Want zoals de bliksem flitst van de ene plaats onder de hemel en naar de andere plaats onder de 
hemel licht, zo zal ook de Zoon des mensen zijn op Zijn dag. 
25Eerst moet Hij echter veel lijden en verworpen worden door dit mensengeslacht. 
26En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des 
mensen. 
27Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop 
Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen om deed komen. 
28Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, 
zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. 
29Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en 
bracht hen allen om. 
30Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden. 
31Wie op die dag op het dak zal zijn, met zijn huisraad in huis, moet niet naar beneden gaan om het 
mee te nemen. En wie op de akker is, moet evenmin terugkeren naar wat hij achterliet. 
32Denk aan de vrouw van Lot. 
33Wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, zal het 
behouden. 
34Ik zeg u: In die nacht zullen er twee op één bed zijn. De één zal aangenomen en de ander zal 
achtergelaten worden. 
35Twee vrouwen zullen samen malen. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. 
36Twee zullen er op de akker zijn. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. 
37En zij antwoordden en zeiden tegen Hem: Waar, Heere? En Hij zei tegen hen: Waar het lichaam is, 
daar zullen de gieren zich verzamelen. 

 

1 Thessalonicenzen 4:13-18 

De opstanding bij Christus' wederkomst 
13Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet 
bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. 
14Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in 
Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem. 
15Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst 
van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. 
16Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van 
God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. 
17Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de 
wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. 
18Zo dan, troost elkaar met deze woorden. 

 


