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HET LEVEN EN HET WERK DIE DE EEUW HEBBEN VERANDERD 

Boodschap drie 

De dagen van Noach en de dagen van Lot zijn een voorloper van de huidige 

eeuw 

Schriftlezing: Mt. 24:27, 37-39, 42-43; 1 Tes. 4:15-17; 2 Kor. 5:10; Op. 19:7-9; Gn. 6:5, 11-13; 

Lc. 17:26-32; Mt. 19:4-6; Ez. 16:49-50 

I. De komst van de Zoon des mensen—Mt. 24:37-39: 

A. Het Griekse woord voor ‘’komen’’ is parousia, wat aanwezigheid betekent; 

Christus’ komst zal Zijn aanwezigheid zijn in twee aspecten—vs. 37: 

1. Zijn parousia heeft een geheim aspect gericht op Zijn waakzame gelovigen—

24:43. 

2. Het open aspect van Zijn parousia is gericht op de ongelovige Joden en 

heidenen—24:27. 

B. De parousia van de Heer zal beginnen met Zijn komst in de lucht en zal doorgaan 

tot Zijn fysieke komst op de aarde; in Zijn parousia zal de opname in de lucht 

zijn van het merendeel van de gelovigen, de rechterstoel van Christus, en de 

bruiloft van het Lam—1 Tes. 4:15-17; 2 Kor. 5:10; Op. 19:7-9. 

II. De komst van de Heer (parousia) zal zijn zoals de dagen van Noach; dit 

geeft aan dat wanneer de parousia van de Heer eraan komt, de situatie 

op de aarde zal zijn zoals in de dagen van Noach—Gn. 6:5, 11-13, Mt. 

24:37-39, 42; Lc. 17:26-32: 

A. Satan heeft veroorzaakt dat de boze geesten, de gevallen engelen, zich 

vermengden met de mens en zich samenvoegden met de mens door onwettige 

huwelijken—Gn. 6:1-4. 

B. De aarde was verdorven voor het aangezicht van God en gevuld met geweld—Gn. 

6:11-13. 

C. De boosheid van de mens was groot op aarde en al wat de overleggingen van het 

hart van de mens voortbrachten was slecht—vs. 5. 

D. De mensen waren verward door eten, drinken, trouwen en uitgehuwelijkt 

worden—eten, drinken en trouwen waren oorspronkelijk ingesteld door God 

voor het bestaan van de mens; maar door de lust van de mens gebruikt satan 

deze behoeftes van het menselijke leven om de mens in bezit te nemen en hem 

weg te houden van Gods doel—Mt. 24:38; Lc. 17:27. 

E. Zij wisten niet dat het oordeel zou komen—Mt. 24:39.  

F. “Waakt dan, want u weet niet op welke dag uw Heer komt.’’—Mt. 24:42. 

III. De dagen zijn net als de dagen van Lot—Lc. 17:28-32; verw. Gn. 19:1-29: 

A. De mensen aten, dronken, kochten, verkochten, plantten en bouwden—Lc. 

17:28-32; verw. Ez. 16:49-50. 

B. Mensen waren verdoofd en ongevoelig door hun vleselijke, wereldse genot; 

hetzelfde gebeurt nu in de maatschappij. 

C. Deze omstandigheden van boos leven laten de gevaarlijke staat van het leven van 

de mens zien voor de komst van de Heer—Lc. 17:26, (zie voetnoot 2 RcV). 

D. Om deel te nemen aan de opname van de overwinnaars om te genieten van de 

parousia van de Heer en aan de grote verdrukking te ontsnappen, moeten we het 

verdovende effect van het huidige leven van de mens overwinnen. 

E. Denk aan de vrouw van Lot—vs. 32.  


