
Les 16  Over het einde

Doelstelling: de catechisanten geven aan hoe ze vanuit hun geloof tegen het einde 
aankijken, weten dit te verbinden met bijbelse noties, weten iets over discussies op dit 
gebied uit het verleden en wat de reikwijdte ervan is voor hen hier en nu, en kunnen 
verwoorden wat het mooie en troostvolle is van de christelijke toekomstverwachting.



Les 16  Over het einde

1. Je einde
Een dichter schreef eens: ,,denkend aan de dood kan ik niet slapen / als ik niet 
slapen kan denk ik aan de dood''

 Ben jij weleens in je gedachten bezig met de dood/het einde van je leven?

2. Er is niets na de dood
Veel mensen willen je doen geloven dat het met de dood afgelopen is. 

 Hoe zou je deze gedachte weerleggen? Onderbouw je reactie met gegevens uit de 
bijbel.

3. Sterven …..en dan? 
Dit is de titel van een boek waarover veel te doen is geweest in de geschiedenis van 
de vrijgemaakte kerk (kwestie ds Telder, jaren zestig vorige eeuw). 

 Welke achterliggende vraag zou de schrijver hebben beziggehouden?

 Wat voor antwoord zou jij zelf op de vraag geven? En waarom?

 Betrek hierbij Zondag 22 van de Heidelbergse Catechismus

Zondag 22. Vraag: Welke troost geeft u de opstanding van het vlees?
Antwoord: Dat niet alleen mijn ziel na dit leven terstond tot haar Hoofd Christus 
opgenomen zal worden, maar dat ook dit mijn vlees, door de kracht van Christus 
opgewekt, weer met mijn ziel verenigd en aan het verheerlijkt lichaam van Christus
gelijkvormig zal worden. (zie Lucas 16:22, 20:37,38, 23:43, Filippenzen 1:21,23, 
Openbaring 14:13)

4. Het oordeel
 Hoe stel jij je het oordeel voor? Welke gegevens uit de Bijbel kun je erbij betrekken?

5. Jezus' wederkomst
Het kan natuurlijk ook zo zijn, dat Jezus terugkomt voordat je sterft

 Als je aan het verhaal van de 5 dwaze en 5 wijze meisjes denkt, hoe ben jij dan 
bezig of voorbereid op Jezus' terugkomst?



6. Duizendjarig rijk?
Op grond van o.a. Openbaring 22 wordt wel gemeend dat er duizendjarig rijk zal zijn 
voordat Jezus terugkomt om 'te oordelen over levenden en doden'.
Hieronder een schema waarin de theorie wordt uitgelegd.

 

 Hoe kijk jij hier tegen aan?

 

Onder chiliasme (afkomstig van het Griekse woord chilioi = duizend in Openbaring 
22:3v, verstaan we de leer omtrent de duizend jaren waarin de teruggekeerde 
Messias over een aards vrederijk regeert, voordat het definitieve einde van de 
wereldgeschiedenis zal aanbreken.  
In deze visie spelen het land en volk Israël een belangrijke rol: de stad Jeruzalem zal
dan de plek zijn van waaruit Jezus over de wereld zal regeren.
Binnen het chiliasme zijn er weer allerlei verschillende stromingen.
Zo is er het premillenianisme, dat leert dat de Messias terugkomt voor (pre) het 
begin van de duizend jaren.
Het postmillenianisme leert dat de Messias terugkeert na (post) die duizend jaren.
Een andere visie op de duizend jaren is het amillenianisme, dat niet gelooft (a) dat 
er een speciale tijd van duizend jaren zal zijn voor de terugkomst van Jezus. In 
navolging van Augustinus geloven velen dat die duizend jaren symbolisch opgevat 
moeten worden, en dat deze periode samenvalt met de geschiedenis van de kerk 
vanaf Pinksteren ('de eindtijd').


