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1/2
Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad,
wees gij mijn gids.
Wijs mij de weg naar Sions gouden stad,
wees gij mij gids.
Blijf dicht bij mij; ga stap voor stap mij voor;
dan ben ‘k gerust en veilig volg ‘k uw spoor.

2/2
Want aan uw hand dwaal ‘k nimmer van de weg,
wees Gij mijn gids.
‘t Zij door moeras of wel langs struik en heg,
wees gij mijn gids.
Licht vriend’lijk licht straalt van uw aangezicht,
‘k houd daarom steeds mijn oog op U gericht.
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De opname van de gemeente
1 Thessalonika 4

1) heiligheid
2) broederliefde
3) ontslapenen

1 Thess. 4
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De opname van de gemeente
1 Thessalonika 4

3) ontslapenen & de komst van de Heer

Joh. 14 : 1 - 3
… Ik kom terug en zal u tot Mij nemen…
1 Kor. 15 : 51 - 53
… wij zullen niet allen ontslapen, maar wij zullen
allen veranderd worden …
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De opname van de gemeente
1 Thessalonika 4

3) ontslapenen & de komst van de Heer
Fil. 3 : 20 - 21
… wij verwachten Jezus Christus als Heiland …
Rom. 8 : 23
… wij zuchten bij onszelf in de verwachting van het
zoonschap: de verlossing van ons lichaam.

Jezus Christus komt terug op de jongste dag om te
oordelen de levenden en de doden.
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De opname van de gemeente
1 Thessalonika 4

3) ontslapenen & de komst van de Heer

4 : 13
Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en
opgestaan, evenzeer zal God ook de door Jezus
ontslapenen met Hem brengen.

3 : 13
… bij de komst van onze Heer Jezus Christus met al
zijn heiligen.

Heer
Jezus

opname

verschijning

Heilige
Geest
gemeente
1000
gemeente
gelovigen O.T.
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1) heiligheid
2) broederliefde
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Waken en bidden
1 Thessalonika 5

1) heiligheid
2) broederliefde

1 Thess. 4

3) ontslapenen

4) tijden en gelegenheden
1 Thess. 5
5) leidinggevenden, zwakken, …

Waken en bidden
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1 Thessalonika 5

4) tijden en gelegenheden

tijd

historisch moment
Hand. 1 : 6
Heer, zult U in deze tijd het koninkrijk
voor Israël oprichten?

gelegenheid door God gegeven beslissend moment
2 Thess. 2 : 6
opdat hij geopenbaard wordt op zijn
tijd.
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1 Thessalonika 5

4) tijden en gelegenheden
Hand. 1 : 7
Het komt u niet toe tijden of gelegenheden te weten
die de Vader in zijn eigen macht heeft gesteld.

1 Kron. 12 : 32
5 : 1, 2
Wat de tijden en gelegenheden betreft, broeders,
hebt u niet nodig dat u geschreven wordt.
Want u weet zelf nauwkeurig dat de dag van de
Heer komt als een dief in de nacht.
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Waken en bidden
1 Thessalonika 5

4) tijden en gelegenheden
de dag van de Heer

Joël 2 : 31
… voordat de grote en geduchte dag des Heren komt

1 : 10
Jezus, die ons redt van de komende toorn.

Heer
Jezus

opname

verschijning

satan
Heilige
Geest
gemeente

de dag van de Heer

dag van de mens

3½

1000

Op. 6 : 17
de grote dag van hun toorn is
gekomen en wie kan bestaan?

Op

1-3

4-19

19-22

Heer
Jezus

opname

verschijning

satan
Heilige
Geest
gemeente
5 : 4, 5

de dag van de Heer
3½

1000

Maar u, broeders, bent niet in de duisternis, zodat
die dag u als een dief overvallen zou;
want u bent allen zonen van het licht en zonen van
de dag. Wij zijn niet van nacht of duisternis.

Heer
Jezus

opname

verschijning

satan
Heilige
Geest
de dag van de Heer

gemeente
wij

zij

3½

1000
5:3

Zij zullen zeggen: Vrede en veiligheid
4 : 17
Zó zullen wij altijd met de Heer zijn.

Heer
Jezus

opname

verschijning

satan
Heilige
Geest
de dag van de Heer

gemeente
wij

zij

3½

1000
5:3

Zij zullen zeggen: Vrede en veiligheid
5:8
Laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn.

Heer
Jezus

opname

verschijning

satan
Heilige
Geest
gemeente
Openb. 3 : 3, 4

de dag van de Heer
3½

1000

Als u dan niet waakt, zal Ik komen als een dief
Maar u hebt enkele namen in Sardis die hun kleren
niet bevlekt hebben, en zij zullen met Mij wandelen
zij het waard zijn.19-22
Opin witte
1-3kleren, omdat
4-19
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Waken en bidden
1 Thessalonika 5

4) tijden en gelegenheden

5:8
Laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn, met:
- het borstharnas van geloof en liefde
- de helm van de hoop van de behoudenis

5 : 10
onze Heer Jezus Christus, die voor ons is
gestorven, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij
slapen, samen met Hem leven.

Waken en bidden
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1 Thessalonika 5

4) tijden en gelegenheden

4 : 18
Vertroost daarom elkaar met deze woorden.

= uitnodigen, dichterbij brengen

5 : 11
Daarom, vermaant elkaar en bouwt elkaar op,
zoals u ook doet.
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Waken en bidden
1 Thessalonika 5

De komst van de Heer

1 : 10

De Zoon van God komt: geloof

2 : 19

U bent onze blijdschap bij Zijn komst

3 : 13

Zijn komst mét ons: heiligheid

4 : 17

Samen de Heer tegemoet in de lucht: troost

5:5

Waakt als zonen van het licht
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Waken en bidden
1 Thessalonika 5

Vermaningen

5 : 12

Erkent hen die onder u arbeiden en u leiding
geven in de Heer. Acht hen hoog in liefde

5 : 14

Wijst de ongeregelden terecht, vertroost de
kleinmoedigen, ondersteunt de zwakken

5 : 16

Verblijdt u onophoudelijk

5 : 21

Beproeft alles, behoudt het goede.
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Waken en bidden
1 Thessalonika 5

Vermaningen

5 : 23

Moge nu de God van de vrede Zelf u geheel
en al heiligen en moge geheel uw geest en
ziel en lichaam onberispelijk worden
bewaard bij de komst van onze Heer Jezus
Christus.

5 : 24

Hij die u roept, is getrouw; Hij zal het ook
doen.

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God.
Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij.
‘k Zie naar hem op en weet: Hij is mij steeds nabij.

1/2
Is hier een hart, door vrees benard,
vermoeid door ‘s levens strijd?
Twijfel drukt u neer,
gij struikelt telkens weer.
O, vat weer moed, want God is goed
en steeds tot hulp bereid:
zo gij slechts kunt geloven,
ziet gij zijn heerlijkheid.
Daar zijn geen grenzen aan Jezus macht,
voor elk die wond’ren van Hem verwacht!
Ja, wie Hem aanraakt, ervaart zijn kracht.
Daar zijn geen grenzen aan Jezus macht.

2/2
Gaat gij gebukt, door zorg gedrukt?
Leg dan uw lasten neer!
Tob niet langer voort,
vertrouw op ‘s Heren woord.
Hij hoort uw bee en schenkt u vree
in liefde eind’loos teer.
Zo gij slechts kunt geloven,
niets is onmog’lijk meer!
Daar zijn geen grenzen aan Jezus macht,
voor elk die wond’ren van Hem verwacht!
Ja, wie Hem aanraakt, ervaart zijn kracht.
Daar zijn geen grenzen aan Jezus macht.
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