
mentorhandleiding 22.5 DE SCHARE DIE NIEMAND TELLEN KAN 

leerdoel 

wat je gaat behandelen 

bijbelstudie 1 Tess. 4:13-18, Hebr. 11:1-12:2 en Op. 6:9-11; Op. 7:4-8; Op. 7:9-12; Op. 19:6-10; Op. 
20:4-6 
lesstof 
Gelovigen de eeuwen door 
Vanaf het begin van de schepping roept God mensen tot zich. Met behulp van een tijdbalk kun je dat 
uitzoeken voor de periode die de bijbel beschrijft en daarna. Christus vergadert ook in deze tijd zijn 
volk in de kerk bij elkaar. Miljoenen en miljoenen zijn ons al voorgegaan. Het wordt een menigte die 
niemand tellen kan. Voorbeelden van geloofsgetuigen vind je in Hebr. 11. Het is een lange rij die 
doorgaat tot in deze tijd. Misschien ken je zelf ook wel mensen die al in die lijst staan, bijv. overleden 
familieleden die op God vertrouwden. 
 
Het gaat nog steeds door 
Al lang is de Here bezig zijn volk te vergaderen. Wanneer is dat klaar? Petrus schrijft aan mensen die 
ongeduldig werden: Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters: voor de Heer is 
één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De Heer is niet traag met het nakomen van zijn 
belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer 

komt en niemand verloren gaat, 2 Petr. 3 : 8,9. De gelovigen die ons zijn voorgegaan moeten als het 
ware wachten tot 'iedereen binnen is', Hebr. 11 : 39. Het getal van de Here moet vol worden, tot allen 
geroepen zijn die Hij daarvoor bestemde. De volheid van Gods volk wordt in Openbaring aangegeven 
met het getal 144000, Openb. 7 : 4.  
 
Kerk in hemel en op aarde 
In Openbaring lezen we dat de martelaren in de hemel meeleven met de kerk die nog op aarde is en 
in strijd verkeert, Openb. 6 : 9-11; Openb. 20 : 4-5. De kerk daarboven en hierbeneden wacht op de 
dag dat God zijn rijk vestigt en voor altijd bij de mensen wil wonen. 
 
De grote reünie? 
De hemel/nieuwe aarde is de plaats waar alle gelovigen straks voor eeuwig bij God zullen wonen. Je 
kunt je afvragen: zullen we elkaar herkennen? Zullen we mensen missen? Hoe zal …. 
Veel dingen weten we nog niet, maar God heeft ons een aantal dingen vast voorzegd: De kerk is daar 
voor eeuwig 'af', een schare die niemand tellen kan. De gelovigen zullen voor eeuwig met Christus als 
koningen heersen op de nieuwe aarde. Daar vieren we het bruiloftsmaal van het Lam. Er zal geen 
gehuil en geklaag meer zijn en God zal alle tranen afdrogen. Daar is het volmaakt. God zal eeuwig lof 
ontvangen en bij ons zijn. Hoe dat zal zijn, mag ieder ervaren die zijn heil zoekt bij Jezus. 

wat je wilt bereiken 

- de ontwikkeling van Gods volk door de eeuwen heen kunnen aangeven 
- met de bijbelstudie kunnen vertellen over de kerk door de eeuwen heen 
- een aantal geloofsgetuigen kunnen noemen 
- je eigen plek in deze lange rij kunnen aangeven 
- iets kunnen vertellen over wat God al beloofde over onze toekomst 

handvat voor de mentor:  
zingen:  
bijbel: 1 Tess. 4 : 13-18; 2 Petr. 3 : 8,9; Op. 6 : 9-11; 
Op. 7 : 4; Op. 19 : 6-10; Op. 20 : 4,5; Op. 21 - 22 
belijdenis: HC zd 19 vr/antw 52 

literatuur: C. Bijl, Wat het geloof verwacht, pag. 108-112; C. Bijl, Leren geloven, pag. 225-232. 

de lesstof is verder uitgewerkt 

in de map voor de jongeren 



voorbereidende opdrachten  
- tijdbalk voorbereiden, zie opdrachtomschrijving hieronder. Verdeel de perioden onderling en 

zoek bij ‘jouw’ periode een aantal namen van gelovigen en vertel iets over ‘de kerk’ in die tijd. 
- verdeel de tekstgedeelten Op. 6:9-11; Op. 7:4-8; Op. 7:9-12; Op. 19:6-10; Op. 

20:4-6. Lees het gedeelte, zoek er eventueel uitleg bij en bekijk wat het je leert 
over de kerk/de gelovigen rond en na de wederkomst van de Here Jezus. Wat 
valt je op in je bijbelgedeelte? 

 

lesindeling 
bijbelstudie: de kerk door de eeuwen heen met 1 Tess. 4:13-18, Hebr. 11:1-
12:2 en Op. 6:9-11; Op. 7:4-8; Op. 7:9-12; Op. 19:6-10; Op. 20:4-6, verwerkt 
in onderstaande opdracht ‘tijdbalk’. 
 
*tijdbalk 
(a) Verdeel de tijd van de bijbel in perioden als hieronder en schrijf elke 
periode op een half A4tje, zo dat de perioden samen een tijdbalk vormen. 
Schepping – Noach  Tempelbouw - Ballingschap 
Noach – Abraham  Ballingschap - Terugkeer 
Abraham – Egypte  Terugkeer – Jezus’ geboorte 
Egypte – Kanaän  Jezus’ geboorte - Pinksteren 
Kanaän – Tempelbouw 
Schrijf bij elke periode een aantal namen van gelovigen en vertel iets over hoe God in die tijd zijn 
kinderen bijeen riep. NB: Het uitzoeken van één zo’n periode is een voorbereidingsopdracht!  
Leg de delen van de tijdbalk tegen elkaar aan en bespreek hoe God door de tijd heen zijn volk bij 
elkaar roept. 
(b) Zorg voor witte vellen papier om de tijdbalk verder aan te vullen met de perioden: 
Pinksteren – Reformatie 
Reformatie – Nu 
Nu - Wederkomst 
Vul samen deze perioden in met namen en met info over de kerk in die tijd. Neem flink ruimte voor de 
tijd van ‘nu’. Vul daarin ook namen uit je eigen tijd/je eigen naam in.  
(c) Gebruik de voorbereiding uit Openbaring voor de kerk van de toekomst voor het laatste deel van 
de tijdbalk. (Op. 6:9-11; Op. 7:4-8; Op. 7:9-12; Op. 19:6-10; Op. 20:4-6) 
(d) Lees nu Hebr. 11:1-12:2 en vergelijk dat met je tijdbalk. Naar keuze kun je de tijdbalk verder 
invullen of beide vergelijken met elkaar. 
(e) Lees 1 Tess. 4:13-18 en gebruik dat om het laatste deel van de tijdbalk verder uit te werken. Wat 
leert het je over je eigen toekomstverwachting? 
 
*Straks komt de grote ‘reünie’. Christus komt weer en roept al zijn kinderen tot zich. 
Bespreek samen wat dat voor je betekent. Welke troost geeft het je? 
Lees vervolgens HC zd 19, v/a 52 en vergelijk dat met wat je hiervoor zei. 
 
*Bekijk met hulp van het activiteiten schema kort wat je dit blok allemaal behandelde. Wat leerde je? Is 
je liefde voor God en voor zijn kerk gegroeid? Waarom? Welke invloed heeft de bespreking op je 
denken en doen en laten? 
Benoem wat goed ging en bekijk of er verbeterpunten zijn waar je in het volgende blok mee kunt 
rekenen.  

thuis verder werken en/of toetsen 

opdracht: Wanneer je in de les zelf niet toegekomen bent aan het lezen en verwerken van Hebr. 11:1-
12:2, lees dat dan thuis en mail elkaar wat je opvalt en wat je leert over de mensen in de schare die 
niemand kan tellen. 
 
 


