LES 3 – DE EERSTE PILOOT
Genesis 5:1-32
THEMA:

De ongeredden waarschuwen.
De gelovigen voorbereiden voor hun opname naar de hemel.

Wat is jouw favoriete manier van reizigen? Veel mensen maken gebruik van
luchtvaartuigen, maar hoe zou je graag in de lucht willen reizigen zonder in een
luchtvaartuig te stappen? Zomaar omhoog gaan? In het boek van Genesis was er een
man die op de Verkeersweg van het Leven reisde en zonder een luchtvaartuig te
gebruiken in de lucht reizigde.
Nadat Kaïn Abel doodde, gaf God een andere zoon aan Eva en zij noemde hem
Seth. God had een Verlosser beloofd en wilde een goddelijke lijn van mensen waaruit
Hij zou worden geboren. Maar terwijl de jaren voorbij gingen, vermenigvuldigden de
mensen op de aarde en nam de goddeloosheid voortdurend toe. Elke persoon moest
een keuze maken welke weg hij/zij wou gaan. De meesten kozen de weg welke goed
leek te zijn, maar enkelen kozen de weg van het geloof.
De mensen leefden vele jaren. We lezen sommige leeftijden van diegenen in de
generatielijn van Seth. Genesis 5:6-32. De oudste was Methusalem die 969 jaar oud
werd. Genesis 5:27. Methusalem was de zoon van Henoch die wij de ‘de eerste piloot’
noemen’.
Heb je opgemerkt dat wanneer je dit bijbelgedeelte leest de geschiedenis van
elke man, behalve van één, eindigt met de drie woorden: “en hij stierf”? Waarom?
Omdat het loon van de zonde de dood is. Maakt het ons blij als we begrafenissstoeten
voorbij zien gaan? In deze les zullen we leren dat er een manier is om de doodsangst te
overwinnen en dat het voor sommigen van ons mogelijk is om nooit fysiek te sterven.
Henoch wandelde met God. Genesis 5:24. Henoch had omgang met God wat
betekent dat hij in geloof wandelde. Het betekent ook dat Henoch het juiste offer moet
hebben gebracht. Twee mensen kunnen niet tezamen wandelen tenzij ze het eens zijn.
Amos 3:3. Dus het geloof van Henoch moet God zeer tevreden hebben gesteld.
Henoch was altijd aan het preken en getuigen. Judas 14-15. De mensen waren
zeer ongoddelijk geworden. Zij bewandelden hun eigen wegen, spraken vol
bewondering over mensen en klaagden over God. Henoch waarschuwde hen dat de
HERE een dag zou komen, maar ze spotten alleen maar.

Op een dag terwijl Henoch 365 jaar oud was, verdween hij! Door geloof was hij
weggenomen. Hebreeën 11:5,6.
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Wij begrijpen niet hoe Henoch kon worden weggenomen door God. Echter het
wonderbaarlijke over deze gebeurtenis is, dat het ons erg zeker maakt over wat er op
een dag met de gelovigen op GENADE LUCHTHAVEN gaat gebeuren. God
openbaarde namelijk een geheim aan de apostel Paulus toen Hij hem vertelde dat de
Here Jezus Christus op een dag uit de hemel zal neerdalen met de bazuin van God. En
de doden in Christus zullen het eerst opstaan.
Zij die op dat moment leven, zullen worden opgenomen om de Here in de lucht
te ontmoeten. 1 Thessalonicensen 4:13-17. Dit wordt vaak De Opname genoemd,
hetwelk betekent het opnemen naar de hemel door God van alle gelovigen in God’s
Kerk, het Lichaam van Christus. De gelovigen in deze Kerk zijn op de tekening
afgebeeld middels het REDDINGSVLIEGTUIG.

Paul noemt deze grote gebeurtenis: onze zalige hoop. Titus 2:13. Er is geen
reden voor doodsangst als we deze hoop hebben. Sommigen zeggen: “Ik wacht voor de
Here om te komen” en hoe waar is dit. Er is geen reden om te rouwen om iemand die
dood gaat (als hij/zij waarlijk gered was) omdat we weten dat we tezamen zullen
worden opgenomen met allen die in Jezus stierven. Het is zo’n troost om dit te weten.
God wil dat we getuigen terwijl we op De Opname wachten. Hij wil dat we iedereen
waarschuwen over het loon van de zonde en hun vertellen over het eeuwige leven in
Christus.
Nadat de gelovigen uit deze wereld zijn opgenomen zal er een verschrikkelijke
tijd van oordeel komen. Hoe triest zal het zijn wanneer je wordt opgenomen maar jouw
vader of moeder blijft achter. Heb je hun trouw verteld over Jezus Christus die voor hun
zonden stierf? Hoe beschaamd zal je zijn als je iets aan het doen bent wat God
ontevreden stelt als Christus komt om je op te nemen. Het beste is het om altijd een
schoon, puur leven te leiden.
In les 4 zullen we leren over het grote oordeel wat over de wereld kwam nadat
Henoch was opgenomen. Ben je er zeker van dat je veilig aan boord van het
REDDINGSVLIEGTUIG bent terwijl je wacht tot Jezus terugkomt en ons opneemt om
met Hem te zijn?

GEHEUGENVERS: “daarna zullen wij, de levenden die overblijven, samen met
hen in wolken worden opgenomen de Heer tegemoet in de lucht; en zó zullen wij
altijd met de Heer zijn.” 1 Thessalonicensen 4:17

LES 3 – WERKBLAD
Zet een lijn onder het correcte woord of zin om de bewering compleet te maken:
1. Adam leefde (100 jaar / 530 jaar / 930 jaar). Genesis 5:5.
2. Methusalem leefde (559 jaar / 969 jaar / 150 jaar). Genesis 5:27.
3. De vader van Methusalem was (Noach / Henoch / Mozes). Genesis 5:21.
4. Henoch wandelde met God en op een dag (stierf hij en werd weggenomen /
werd hij weggenomen zonder te sterven). Hebreeën 11:5.
5. Paulus vertelde de gelovigen in Thessaloniki (dat iedereen dood zal gaan /
dat sommigen niet zullen sterven). 1 Thessalonicensen 4:16-17.
6. Paul noemde deze gebeurtenis (een vreselijk iets / een zalige hoop).
Titus 2:23.
7. Wij kunnen er zeker van zijn dat we worden opgenomen om met de Here te
zijn wanneer Hij komt (als we elke dag bidden / als we goede werken doen /
als we geloven dat Jezus stierf en opstond). 1 Thessalonicensen 4:14.
8. Wij zullen de Here (op de aarde / op een berg / in de lucht) ontmoeten.
1 Thessalonicensen 4:17.
9. Maak hieronder twee lijsten: een lijst van de dingen die je wilt doen wanneer
Jezus komt, en een andere lijst van dingen die je niet wil doen wanneer Jezus
komt.
Ik wil doen:

Ik wil niet doen:

a)____________________________
b)____________________________
c)____________________________
d)____________________________

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

10. Schrijf 1 Thessalonicensen 4:17 op _________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

