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Bijbelstudie Mattheüs 24 Deel 1 - 01
1. Ter inleiding.
2. Matt.24:1-2
3. Matt.24:3

Ter inleiding.
Van harte welkom bij de Bijbelstudie van het 24ste hoofdstuk van het Bijbelboek
Mattheüs. Dit hoofdstuk kunt u zien als één van de sleutels in het verstaan van alle
Bijbelse profetie in de Bijbel. Wij zouden de Bijbel in Zijn geheel zien als het
profetisch Woord, waarvan Petrus zegt dat je er van op aan kunt. Het is niet
wankelbaar.
2Pet 1:19 En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel,
dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats,
totdat de dag aanlichte, en de morgenster opga in uw harten.
Petrus legt vervolgens uit dat u er goed aan doet, om op dat profetische woord
acht te slaan. Dat lukt u niet met lezen, maar met het bestuderen van het Woord.
Het resultaat is dat, dat wat nu nog donker is en wij niet begrijpen, licht zal
worden. En met deze kennis de Blinkende Morgenster, Christus, u verlicht in uw
hart, dan wel daar Zijn woning maakt.
Of zoals Johannes het verwoord:
John 5:39 Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven
te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen.
Daarom doen wij er goed aan om de Bijbel te bestuderen. Het is het Boek dat ons
kennis geeft over Gods plan met Zijn schepping. Want als God spreekt, spreekt Hij
doorgaans over toekomstige zaken. Daarom mogen we de Bijbel, het profetisch
woord noemen.
Jes.44:7 En wie zal, gelijk als Ik, roepen en het verkondigen, en het ordentelijk
voor Mij stellen, sedert dat Ik een eeuwig volk gesteld heb? en laat ze de
toekomstige dingen, en die komen zullen, hun verkondigen.
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Matt.24:1-2
De eerste verwijzing naar Daniël 9.
Matt.24:1 En Jezus ging uit en vertrok van den tempel; en Zijn discipelen kwamen
bij Hem, om Hem de gebouwen des tempels te tonen.
Matt.24:2 En Jezus zeide tot hen: Ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg Ik:
Hier zal niet een steen op den anderen steen gelaten worden, die niet afgebroken
zal worden.
Het is goed om te weten, maar ik ga ervan uit dat dat bekend is, dat dit hoofdstuk
zich afspeelt vòòr de dood en Opstanding van onze Heer. Daarmee is gezegd, dat
Jezus hier nog niet de Christus is en dus ook nog niet de Zoon van God. Want de
titel “Zoon van God”, kreeg Hij op grond van Zijn Opstanding uit de dood
(Hand.13:33, Hebr.1:5; 5:5). Zijn aanspreektitel is dus: Here Jezus.

Het begint met een mooi beeld, namelijk de Here alleen met Zijn discipelen. En
ook nu weer zien we de Here Jezus in de rol van de Meester Die Zijn leerlingen
onderwijst. De titel “Meester” ter aanduiding van de Here komt toch wel zo’n 40
keer voor, dat u het maar even weet.
Het zijn de discipelen die de Here Jezus meenemen, om Hem de gebouwen van de
tempel te laten zien, wat de aanleiding van de Here Jezus is om Zijn uitspraak van
dagen eerder nogmaals onder de aandacht te brengen. Want niet zo heel lang voor
4

dit moment vond de zogenoemde “Intocht in Jeruzalem” plaats. Nou, intocht…
Volgens mij is de Here die dag de stad niet ingegaan hoor. Leest u dat zelf maar
eens.
Maar wat de Here Jezus als eerste zegt in Matt.24 is dit:
“Ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg Ik: Hier zal niet een steen op den
anderen steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden.”
Diezelfde woorden sprak de Here Jezus, bij het naderen van Jeruzalem, tegen de
stad zelf. Wij zouden Jeruzalem hier als een persoon mogen zien.
Luk.19:41 En als Hij nabij kwam, en de stad zag, weende Hij over haar,
42 Zeggende: Och, of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag, hetgeen tot uw
vrede dient! Maar nu is het verborgen voor uw ogen.
43 Want er zullen dagen over u komen, dat uw vijanden een begraving rondom u
zullen opwerpen, en zullen u omsingelen, en u van alle zijden benauwen;
44 En zullen u tot den grond nederwerpen, en uw kinderen in u; en zij zullen in u
den enen steen op den anderen steen niet laten; daarom dat gij den tijd uwer
bezoeking niet bekend hebt.
De Here Jezus sprak deze woorden op “dezen uw dag”, namelijk de allerlaatste dag
van de periode van 69 weken van de 70 weken. Dat is de profetie van Daniël 9 over
“de 70 weken”. Ik hoop dat u bekend bent met deze profetie. Kort gezegd: er zijn
nu 7 en 62 weken de revue gepasseerd. Deze telling eindigde exact, op de dag
precies, bij de intocht in Jeruzalem. De Here Jezus zal later in dit hoofdstuk ons
nogmaals, maar dan nog veel duidelijker wijzen op deze profetie uit Daniël 9.
Kortom, belangrijk.
Maar als de Heer begint met Zijn woorden te herhalen, wil dat zeggen dat Hij zal
verduidelijken, dat wat Daniël de profeet gesproken heeft. Deze woorden over de
verwoesting van de stad Jeruzalem, zijn de verwijzing naar:
• Dan.9:26 …en tot het einde toe zal er krijg zijn, en vastelijk besloten
verwoestingen.
• Dan.9:27 …ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal
uitgestort worden over den verwoeste.
De eerste vervulling van de woorden van de Here Jezus in Matt.24 over de
verwoesting van Jeruzalem, vond plaats in het jaar 70 van onze jaartelling.
Jeruzalem is inmiddels herbouwt zoals u weet en zal wederom verwoest worden,
want die conclusie zouden we moeten trekken uit Daniëls woorden, met de
strekking: “tot het einde toe” en “tot de voleinding toe”.
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Matt.24:3
Van de oorsprong kijkend naar de ondergang.
Matt.24:3 En als Hij op den Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot Hem
alleen, zeggende: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en welk zal het teken
zijn van Uw toekomst, en van de voleinding der wereld?
De Olijfberg ligt volgens Zacharia14:4 voor Jeruzalem, namelijk ten oosten van de
stad. De typologische betekenis van het oosten, is de oorsprong der dingen,
verwijzend naar de Schepper, Die de mens plantte in de hof van Eden (Gen.2), dat
ten oosten van Kanaän ligt. De mens heeft haar oorsprong vanuit het oosten. En
omdat het begin ligt in het oosten, komt de zon ook op van uit het oosten. Daar
begint het.
Zo ook deze belangrijke sleutel in het verstaan van de Bijbelse profetie. Het begint
op de Olijfberg, ten oosten van de stad Jeruzalem, waar de zon opkomt en de Here
en Zijn discipelen de zon zouden kunnen zien ondergaan in Jeruzalem, dat ten
westen van de Olijfberg ligt. Prachtig beeld, maar de opgang in het oosten, leidt
tot de ondergang in het westen. Kijkend vanaf de Olijfberg vragen de Discipelen de
Here Jezus dan ook dingen die met de ondergang, dan wel het einde te maken
hebben.

Er zijn drie vragen die gesteld worden.
1. wanneer zullen deze dingen zijn?
2. welk zal het teken zijn van Uw toekomst?
3. welk zal het teken zijn van de voleinding der wereld?
De eerste vraag, “wanneer zullen deze dingen zijn?”, slaat op het eerste dat de
Here Jezus sprak. Namelijk dat er geen steen op de andere steen gelaten zal
worden. De verwoesting van de tempel en de gebouwen te Jeruzalem. Dit
gebeurde in 70 na Christus. En zal in de toekomst, dus zeer binnenkort, opnieuw in
vervulling gaan.
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De tweede vraag, “het teken van Uw toekomst”, zal de Here in de volgende verzen
gaan uitleggen. Zijn toekomst is Zijn Parousia, dat we het beste kunnen vertalen
met “Zijn aanwezigheid”. Christus Jezus zou namelijk na Zijn eerste komst
(geboorte), Wederkomen en bij Israël blijven, aldus diverse profetieën uit het Oude
Testament. Die periode dat de Heer is terug gekomen tot de voleinding der wereld,
noemt de Bijbel: “Zijn toekomst”. Een ander begrip in dat verband is wat de Bijbel
noemt de aanvang van de Dag des Heeren. Dit spreekt over de niet langer
verborgen Here en dus is geopenbaard, dat is zichtbaar en tastbaar, en wel op de
oude aarde.

Het einde van deze eeuw.
De voleinding der wereld is niet helemaal goed vertaalt. Het beste zouden we het
woord “wereld” (aion) kunnen vertalen met “eeuw”. Niet dat er nu heel erg veel
verschil is tussen deze twee woorden overigens, maar ik wil graag zo dicht mogelijk
bij de tekst blijven. Want er is ook een god over deze wereld, die genoemd wordt:
2Kor.4:4 In dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der
ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der
heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is.
Dat is de satan. Hij is de god van deze eeuw. Maar gelukkig heeft God een plan,
namelijk het eindigen van deze eeuw, waar de satan nu nog de overste van is.
Want al in Genesis 3:15 wordt ons belooft er iemand zal komen die de kop van de
slang, de duivel namelijk, zal vermorzelen. Dat is wat de discipelen bedoelen met
“de voleinding der eeuw”. Want deze eeuw wordt opgevolgd door, hoe kan het ook
anders, de toekomende eeuw.
De Bijbel kent overigens maar twee eeuwen:
1. Deze eeuw, de “duisternis dezer eeuw” (Ef.6:12)
2. De toekomende eeuw.
•
•
•
•

Mark.10:30 Of hij ontvangt honderdvoud, nu in dezen tijd, huizen, en
broeders, en zusters, en moeders, en kinderen, en akkers, met de
vervolgingen, en in de toekomende eeuw het eeuwige leven.
Luk.18:30 Die niet zal veelvoudig weder ontvangen in dezen tijd, en in de
toekomende eeuw het eeuwige leven.
Ef.2:7 Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemenden
rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.
Hebr.6:5 En gesmaakt hebben het goede woord Gods, en de krachten der
toekomende eeuw,
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De derde vraag “welk zal het teken zijn van de voleinding der wereld”, heeft dus
betrekking op het wegdoen van de god dezer eeuw. De idee is, dat zolang die god,
namelijk de satan niet is weggedaan, zijn eeuw er nog steeds is. De toekomstige
eeuw, wordt dan ook in vele Schriftplaatsen gevolgd door de uitdrukking “het
eeuwige leven”. De voleinding van deze eeuw, vindt plaats als deze hemelen en
aarde zullen voorbij gaan en er een Nieuwe voor in de plaats wordt gesteld. Maar
dan zijn we al in Openbaring 21 beland, waar staat:
Opb.21:1 En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste
hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.
We zouden deze drie vragen heel goed moeten vasthouden, want de Here Jezus zal
de discipelen uitgebreid antwoord geven op deze drie vragen. Hij is immers Die
Meester, Die nu Zijn onderwijs geeft aan Zijn volgelingen. Als u zichzelf een
volgeling van Jezus noemt, let dan goed op! De Meester Zelf is aan het woord.
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Bijbelstudie Mattheüs 24 Deel 1 - 02
1.
2.
3.
4.

Matt.24:4
Matt.24:5
Matt.24:6,7 en 8
Matt.24:9

Matt.24:4
Waarschuwing voor de verleider.
Matt.24:4 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat u niemand
verleide.
Nu gaat de Here, als Onderwijzer, Leraar, Zijn volgelingen onderwijs geven, door
de drie vragen van de discipelen te beantwoorden. Daarbij zouden wij onszelf de
vraag moeten stellen, gaat dit over:
1. Wanneer zullen “deze dingen” zijn?
2. Of over “Uw toekomst”, namelijk de Wederkomst van Christus?
3. Of over “de voleinding van deze eeuw”, namelijk het wegdoen van deze
aarde en met inbegrip van de god dezer eeuw?
Het eerste antwoord van de Here Jezus is: “Ziet toe, dat u niemand verleide.”
Daarvan kunnen wij met zekerheid vaststellen dat het niet gaat over de voleinding
van deze wereld, want dan is de verleider zelf weggedaan. De Schriftverwijzingen
van dit vers geven ons een beeld. Laten we die eens nader bestuderen.
1. Jer.29:8 Want zo zegt de Heere der heirscharen, de God Israëls: Laat uw
profeten en uw waarzeggers, die in het midden van u zijn, u niet bedriegen,
en hoort niet naar uw dromers, die gij doet dromen.
2. Ef.5:6 Dat u niemand verleide met ijdele woorden; want om deze dingen
komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid.
3. Kol.2:18 Dat dan niemand u overheerse naar zijn wil in nederigheid en
dienst der engelen, intredende in hetgeen hij niet gezien heeft, tevergeefs
opgeblazen zijnde door het verstand zijns vleses;
4. 2Thess.2:3 Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet,
tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der
zonde, de zoon des verderfs;
5. 1Joh.4:1 Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de
geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de
wereld.
De uitspraak van de Here Jezus heeft toepassing op zowel “deze dingen”, als “in
Zijn Toekomst”. Want “deze dingen”, hebben betrekking op de periode vanaf dat
het voorzegt is tot op het moment van de Wederkomst van Christus. En “Uw
Toekomst” heeft betrekking op de periode vanaf de Wederkomst van Christus tot
aan het wegdoen van de oude schepping, dat we hier lezen als “de voleinding der
wereld”.
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“Ziet toe, dat u niemand verleide”, is de eerste waarschuwing, namelijk pas op
voor het werk van de verleider. Die verleider is de god dezer wereld, hetgeen wil
zeggen dat deze wereld door hem geregeerd wordt en dat hij daar dus de overste,
dan wel koning van is.
Ik hoop dat u dan ook kunt begrijpen, dat als de wereld al in zijn macht is, zijn rol
daarin is uitgespeeld. Zijn werkterrein is dus dan ook niet meer de wereld, die is
immers al aan hem onderworpen, maar is dat, wat niet aan hem onderworpen is,
namelijk de Gemeente.
Die idee wordt ons dan ook kenbaar gemaakt in het lezen van de brieven aan de
Gemeenten of aan de gelovigen. Neem bijvoorbeeld dat vers uit 1Joh.4:1.
Johannes schrijft dit tot de “geliefden”, waaruit wij direct zouden vaststellen dat
het gaat om de liefde voor onze broeders en zusters, die met ons hét Lichaam van
Christus vormen.
“Ziet toe, dat u niemand verleide”, gaat dus over de periode, waarin de verleider
er nog steeds is en zijn werk binnen de Gemeente verricht door wat de Bijbel
expliciet noemt: “valse profeten”.
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Matt.24:5
Waarschuwing voor het werk van de verleider.
Matt.24:5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de
Christus; en zij zullen velen verleiden.
Vervolgens lezen we dat de Here Jezus nader toelichting geeft op Zijn
waarschuwing over de verleiding die uitgaat van de verleider zelf, namelijk de
duivel. In het kort zou ik willen concluderen dat ook dit vers spreekt over de
periode waarin de satan nog niet is weggedaan, dus tot aan de voleinding der
wereld.
Hoe de duivel zijn verleidingstactiek binnen de Gemeente inzet, omschrijft de Here
Jezus als de komst van de valse profeten. Profeten zijn mensen die het Woord van
God verkondigen. De Bijbel is tot stand gekomen doordat God Zijn Woord gaf aan
de profeten, aldus Hebr.1:1
Hebr.1:1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen
gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons
gesproken door den Zoon;
Dat maakt dat de Profeet, met een hoofdletter wel te verstaan, de Christus is.
Luke 24:19 En Hij zeide tot hen: Welke? En zij zeiden tot Hem: De dingen
aangaande Jezus den Nazarener, Welke een Profeet was, krachtig in
werken en woorden, voor God en al het volk.
Dus als er anderen komen met een boodschap van God, dan is het de taak, zelfs
een verplichting van elke Christen, volgens Joh.4:1, om de geest te beproeven of
hij wel van God afkomstig is. Want pas dan geven wij gehoor aan de waarschuwing
van de Here Jezus: “Ziet toe dat niemand u verleidde.”
Op welke wijze men dan verleidt zal worden, legt de Here Jezus dus uit in vers 5:
Matt.24:5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de
Christus; en zij zullen velen verleiden.
Men zal verleid worden door een Christelijke boodschap. Christus heeft gezegd, wie
Hij is. Het Evangelie van Christus gaat primair om Wedergeboorte en daaruit vloeit
voort dat men daaruit zou leven. Elke leer die daar direct of indirect om heen
draait, is afkomstig van de valse profeet, namelijk de antichrist. De Here Jezus
spreekt niet in het bijzonder over dé antichrist, maar over de komst van vele
antichristenen.
1Joh.2:18 Kinderkens, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat de
antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden; waaruit wij kennen,
dat het de laatste ure is.
Het werk dat de duivel de Gemeente in brengt, werpt volgens de Here zijn
vruchten af, omdat de Here Jezus er aan toevoegt, dat “zij”, die valse profeten
dus, velen zullen verleiden.
Schriftverwijzingen van Matt.24:5 zijn:
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•

•
•

Jer 14:14 En de Heere zeide tot mij: Die profeten profeteren vals in Mijn
Naam; Ik heb hen niet gezonden, noch hun bevel gegeven, noch tot hen
gesproken; zij profeteren ulieden een vals gezicht, en waarzegging, en
nietigheid, en bedriegerij huns harten.
Jer 23:25 Ik heb gehoord, wat de profeten zeggen, die in Mijn Naam leugen
profeteren, zeggende: Ik heb gedroomd, ik heb gedroomd.
John 5:43 Ik ben gekomen in den Naam Mijns Vaders, en gij neemt Mij niet
aan; zo een ander komt in zijn eigen naam, dien zult gij aannemen.

Nu we weten dat satans werkterrein binnen de Gemeente ligt en hij door middel
van valse profeten een andere waarheid (dat is dus de leugen) brengt, dan het
Woord ons leert, doen wij er goed aan, gehoor te geven aan de oproep van de Here
Jezus “ziet toe dat niemand u verleidde”, door ons te wapenen tegen de duivel.
Ef.6:11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de
listige omleidingen des duivels.
12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de
overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis
dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.
13 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in
den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.
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Matt.24:6,7 en 8
Tekenen van de eindtijd: Oorlogen.
Matt.24:6 En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe,
wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het
einde niet.
Nadat de Here Jezus Zijn discipelen heeft uitgelegd waar alles zou moeten
beginnen, namelijk met het kennen van de Bijbel, het Woord van God, door de
Bijbel niet te lezen, maar te bestuderen én de volgeling van Christus zijn vijand
kan bevechten, snijdt de Here een nieuw punt aan, in de beantwoording van de
vragen van de discipelen.
De Here Jezus geeft overduidelijk aan dat het einde er nog niet is. Het einde, waar
de Here Jezus op doelt, is de voleinding dezer wereld. Dus wanneer wij horen van
oorlogen en of geruchten van oorlogen, dan wil dat niet zeggen dat de wereld
vergaat en de nieuwe aarde zal verschijnen. Want al deze oorlogen moeten
gebeuren. Dat geeft ons ook de bedenkingen welk nut vredesbewegingen eigenlijk
hebben. Niet dat ik daar nu op tegen ben, maar als de Heer Zelf zegt, dat we ons
daardoor niet van de wijs zouden laten brengen, wie zijn wij dan, om aan Zijn
woorden geen gehoor te geven en uit onze emotionele overtuiging voor vrede te
strijden. Vrede komt volgens mij niet voort uit het werk van een vredesbeweging,
maar uit het werk van de Vredevorst Zelf. Denkt u daar maar eens rustig over na.
Het is een zijsprongetje waar u het eens of oneens mee mag zijn.

Dus als we horen van oorlogen, het is verschrikkelijk en afkeuringswaardig, maar
dat neemt niet weg dat het einde nog niet in zicht is. Er komt nog veel meer.
Matt.24:7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene
koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en
pestilentien, en aardbevingen in verscheidene plaatsen.
Vervolgens licht de Heer toe op welke manier we de oorlogen en de geruchten van
oorlogen zouden moeten interpreteren. Want Hij zei dat die dingen moesten
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gebeuren en dat daarmee het einde, dan wel de voleinding der wereld nog niet
gekomen was.
• Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan
Dit is in gewoon Nederlands de opstand van het volk, dat tegen een ander volk
opstaat. Of dat nu buiten de landsgrenzen is, of binnen de landsgrenzen, we
zouden het interpreteren als oorlog. Vandaag de dag zien we dit terug in de
“Arabische Lente”.
• en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk
Maar een oorlog is ook het ene koninkrijk tegen het andere. Als we de cijfers van
de oorlogen vanaf 1100 na Christus tot vandaag de dag onder de loep nemen, zien
we een explosieve stijging van het aantal oorlogen, waar niemand een antwoord op
lijkt te hebben. De Bijbel wel: “al deze dingen moeten geschieden”.

Tekenen van de eindtijd: Aardbeving.
Maar de Here Jezus voegt er iets aan toe. Namelijk, niet alleen de oorlogen vallen
onder het kopje “al deze dingen moeten geschieden”, ook hongersnoden en ziektes
en aardbevingen. Ook deze dingen kennen een explosieve stijging qua aantal en de
hoeveelheid slachtoffers die daar mee gepaard gaan.

Voor de aardbevingen betreft, is er een Bijbelse grond, die aanwijzing geeft
wanneer de aardbevingen zullen stoppen. Ik denk dat zij zullen stoppen bij de
aanvang van de 1000 jaren waarin de satan gebonden zal zijn. De argumenten
daarvoor zijn:
1. Nadat de Here God Zelf heeft gesproken: “het is geschied”, bij de
allerlaatste oordeel in de uitbeelding van de zevende schaal in Openbaring
16:17, lezen we voor de laatste keer in de Bijbel over een aardbeving.
Openbaring 16:18, en er geschiedde een grote aardbeving, hoedanige niet
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is geschied van dat de mensen op de aarde geweest zijn, namelijk een
zodanige aardbeving en zo groot.
2. Het blijkt de “megaklapper te zijn”, die wij bij een bevalling van een
zwangere vrouw zouden noemen “de laatste perswee”. Die laatste perswee
voor de schepping is een zeer Bijbels idee. Dat lezen we in Rom.8 namelijk.
a. Rom.8:22 Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en
te zamen als in barensnood is tot nu toe.
b. Rom.8:20 Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet
gewillig, maar om diens wil, die het der ijdelheid onderworpen
heeft; Dit wil zeggen dat er een “die” is, die de schepping aan de
ijdelheid, lees de zonde, onderworpen heeft. Dat is de satan.
Waardoor, door het binden van de satan, de zonde misschien dan nog
niet weg is, maar “die onderwerper aan de ijdelheid” wel weg is.
3. Nadat het “geschied” is, zal de satan gebonden worden 1000 jaren lang en
beschrijft Jesaja 14 zeer uitgebreid hoe “de koning van Babel, dan wel het
Nieuw Testamentische Babylon” wordt verwelkomt in de put des afgronds en
er met hem de spot wordt gedreven. Als die periode aanbreekt, komen we
geen enkele beschrijving van een aardbeving meer tegen in de Bijbel. Ook
voegt dat zelfde stuk van Jesaja 14 er het volgende aan toe: Jes.14:7 De
ganse aarde rust, zij is stil; zij (de volken uit vers 6) maken groot geschal
met gejuich.
Dit is contextueel Bijbels gezien logisch. Als we de aardbevingen gelijk mogen
trekken met de hongersnoden en ziekten, dan vragen wij ons af waarop is dit een
antwoord van de Here Jezus? Zijn het “deze dingen” of “Uw Toekomst” of de
“Voleinding der wereld”? Nou in ieder geval tot en met “Uw toekomst”, want pas
na de Wederkomst en in Zijn Toekomst zal de satan gebonden worden. Voor wat
betreft de oorlogen gaat dat niet op, want na de 1000 jaren vindt er nog een
allerlaatste oorlog plaats, als de satan de Gog en de Magog inzet om tegen Christus
en Zijn volk te strijden. Maar daar komt Matt.24 later nog op terug.
In ieder geval sluit de Here Jezus dit stukje af met:
Matt.24:8 Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten.
Want er komt nog meer!!!
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Matt.24:9
Onze lichte verdrukking.
Matt.24:9 Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij
zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil.
De Here Jezus begint vervolgens met “alsdan”. Zo begint een antwoord op een
vraag die begint met “wanneer”? Laten we niet uit het oog verliezen dat alles wat
de Here Jezus spreekt, in z’n geheel antwoord geeft op de drie vragen van de
discipelen:
1. wanneer zullen deze dingen zijn?
2. welk zal het teken zijn van Uw toekomst?
3. welk zal het teken zijn van de voleinding der wereld?
Dus op de vraag “wanneer?”, begint de Heer met “Alsdan zullen zij u overleveren
in verdrukking”. Er staat verdrukking en geen grote verdrukking. De grote
verdrukking komen we straks uitgebreid tegen, maar dat staat niet in dit vers. Het
gaat bij het bestuderen van de Bijbel om het goed lezen wat er wél en níet staat.
Of het zou uit de context moeten blijken dat het hier alleen maar om de grote
verdrukking zou moeten gaan.
In dit geval laat ook de context zien dat het niet noodzakelijk om de grote
verdrukking gaat. Dus gaat het hier om de verdrukking die wij Christenen elke dag
ondervinden. Als u in de Bijbel onderzoekt hoe vaak de apostelen schrijven over
hun verdrukking, begrijpt u misschien dat het onlosmakelijk verbonden is met ons
geloof in Jezus Christus. Zolang de mensen om u heen u zullen uitlachen en
bespotten als u met een spandoek “Ik geloof in Jezus Christus” zou lopen, is de
verdrukking dáár!!!
• Rom.5:3 En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen,
wetende, dat de verdrukking lijdzaamheid werkt;
• Rom.12:12 Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking.
Volhardt in het gebed.
• 2Kor.4:17 Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt
ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid;
Paulus schrijft over onze lichte verdrukking. Dat is natuurlijk niet voor niets dat
Paulus dat zó benoemd. Het is bijna het tegenovergestelde van de grote
verdrukking. En daar gaat het om als de Here Jezus ons antwoord geeft en het
heeft over verdrukking. Daar komt nog eens bij dat de Here zegt: “zij zullen u
overleveren in verdrukking”. Dat zegt de Here Jezus tegen Zijn discipelen die toen
bij Hem waren, maar ook tegen Zijn discipelen die nu een bewuste keuze hebben
gemaakt om Jezus te volgen.
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Die keuze voor Jezus in onze dagen, wordt in landen als China en in de tijd van het
“ijzeren gordijn”, wel eens met de dood bekocht. Mensen dat is NIET de grote
verdrukking. Dat heet lichte verdrukking, omdat de Here Jezus straks precies gaat
uitleggen wat de grote verdrukking dan wel is. De Here Jezus zegt dan ook dat een
keuze voor Hem verdrukking met zich meebrengt, dat betekent: en zullen u doden,
en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil.
•
•
•

Matt.10:17 Maar wacht u voor de mensen; want zij zullen u overleveren in
de raadsvergaderingen, en in hun synagogen zullen zij u geselen.
Luk.21:12 Maar voor dit alles, zullen zij hun handen aan ulieden slaan, en u
vervolgen, u overleverende in de synagogen en gevangenissen; en gij zult
getrokken worden voor koningen en stadhouders, om Mijns Naams wil.
Joh.15:20 Gedenk des woords, dat Ik u gezegd heb: Een dienstknecht is niet
meerder dan zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u
vervolgen; indien zij Mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe
bewaren.

Dit vers over de verdrukking gaat over wat de Here Jezus benoemt “u”. Wij vormen
Zijn Lichaam, maar niet alleen vandaag, dat is al bijna 2000 jaren bezig. En daarom
vinden we in de Bijbel ook specifieke tekenen van ons tegenwoordig lijden terug.
• Joh.16:2 Zij zullen u uit de synagogen werpen; ja, de ure komt, dat een
iegelijk, die u zal doden, zal menen Gode een dienst te doen.
Hoeveel gelovigen die hun rug hadden gekeerd tegen de Rooms Katholieke kerk zijn
er gedood of bij de inquisitie?
•

Opb.2:10 Vrees geen der dingen, die gij lijden zult. Ziet, de duivel zal
enigen van ulieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt; en
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gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Zijt getrouw tot den dood,
en Ik zal u geven de kroon des levens.
Dit spreekt al helemaal in het bijzonder over de Gemeente in een Gemeentelijke
periode van zeven. Waarbij ik nu in het midden laat wat die verdrukking van tien
dagen precies is, is onze oproep om Hem, ondanks het leven in verdrukking, trouw
te zijn tot de dood.
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Bijbelstudie Matthéüs 24 Deel 1 - 03
1. Matt.24:10 en 11
2. Matt.24:12 , 13 en 14.

Matt.24:10 en 11
De haat van de wereld tegen Christus.
Matt.24:10 En dan zullen er velen geërgerd worden, en zullen elkander
overleveren, en elkander haten.
De Here Jezus gaat vervolgens verder met Zijn uitleg over de verdrukking die over
ons komt, omdat wij een keuze vóór Jezus Christus hebben gemaakt. Iemand die
daar specifiek over schreef is de apostel Johannes.
• Joh.7:7 De wereld kan ulieden niet haten, maar Mij haat zij, omdat Ik van
dezelve getuig, dat haar werken boos zijn.
• Joh.15:18 Indien u de wereld haat, zo weet, dat zij Mij eer dan u gehaat
heeft.
• 1Joh.3:13 Verwondert u niet, mijn broeders, zo u de wereld haat.
De wereld haat ons, omdat wij gekozen hebben vóór Hem Die door de wereld
gehaat wordt. En dat vloeit voort uit wat de Here Jezus eerder al zei, namelijk
door de aanwezigheid van de verleider in deze wereld waartegen wij ons zouden
wapenen. De haat van de wereld tegen ons, uit zich volgens de Here Jezus in het
ergeren van velen, in het afvallen van medegelovigen in de uitbeelding van het
“elkander overleveren” en de haat. Zodra er van deze dingen sprake is in de
Gemeente, weet u dat het niet getuigd van broederliefde, maar van het werk van
de duivel in de Gemeente.
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Aan de andere kant spreekt dit natuurlijk ook over de toestand in de wereld.
Aangezien God liefde is en dat aan onze kant uit in de liefde voor Hem, zo is de
wereld niet in zijn liefde en resulteert dat in ergernissen en haat. Ik hoef u
waarschijnlijk geen spiegel voor te houden, want onze samenleving zit er vol mee.
Dit gaat officieel door tot aan de voleinding der wereld, omdat dan pas het oude
wordt weggedaan en het Nieuwe zal komen. Daarmee worden ook de satan, de
zonde en de dood weggedaan.

Vele valse profeten.
Matt.24:11 En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden.
In de Gemeentelijke periode zijn er vele valse profeten opgestaan. Om maar eens
een beestje bij zijn naam te noemen: Charles Darwin. Deze is de grondlegger van
de evolutietheorie zoals u waarschijnlijk wel weet. Was hij dan een profeet? Hij
verkondigde wél een woord en aangezien in het (uit het Grieks afgeleide) woord
“theorie”, het Grieks woord “theos” zit op gesloten, dat “God” betekent, heb ik er
geen enkele moeite mee om zijn theorie als een vals profetische boodschap te
kenmerken. De evolutietheorie impliceert dat er geen God is. En als er géén God is,
kan Hij ook niet Zijn Zoon hebben gezonden en is Jezus dus niet in het vlees
gekomen, waarvan Johannes zegt:
1Joh.4:3 En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen
is, die is uit God niet; maar dit is de geest van den antichrist, welken geest gij
gehoord hebt, dat komen zal, en is nu alrede in de wereld.
Dit is slechts één simpel voorbeeldje, helaas zijn er 10.000-den van dit soort
theorieën, die bij doorredeneren en toetsing aan de Schrift, uitwijzen dat het een
valse leer is.
Dat is waar de Here Jezus op doelt. Er zullen vele van dit soort profeten, ieder met
hun eigen leer en theorie, opstaan en zullen er velen verleiden. Ik zal u eerlijk
vertellen dat ik nog altijd niet begrijp dat op Christelijke basisscholen de dag
wordt begonnen met de Bijbel, maar in de biologieles geleerd wordt dat de Bijbel
onjuist is, omdat Darwin gelijk had. Een tip voor ouders die daarmee worstelen:
vertel uw kind, dat uw kind afstamt van Adam, die weldegelijk geschapen werd
door God, maar de meester of juf sprak over zijn of haar eigen afstamming van de
aap. Humor is vaak een goede remedie, aldus de Here Zelf!!!
Ps.2:4 Die in den hemel woont, zal lachen; de Heere zal hen bespotten.
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Matt.24:12 , 13 en 14.
Staan blijven in het geloof.
Matt.24:12 En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de
liefde van velen verkouden.
Als gerechtigheid van God afkomstig is, dan is de ongerechtigheid van de
ongerechtige afkomstig. Dat is de duivel. De duivel geeft de mens een leer, een
theorie, een dogma en vooral de wet, zodat nog beter de beperking van de mens
en zijn zondige aard zichtbaar wordt. Die ongerechtigheid werd in het voorgaande
vers verkondigd door de vele valse profeten, die velen zullen verleiden. De Here
Jezus zegt daarover in dit vers dat, dat alleen maar zal toenemen. Het zal
vermenigvuldigd worden, met als gevolg dat men als maar verder van God af komt
te staan. En als God liefde is en men juist van Die liefdesbron verwijderd, dan zal
die liefde dus afnemen. Dat is het oorzakelijk verband tussen het vermenigvuldigen
van de ongerechtigheid en het verkillen van de liefde.

Matt.24:13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.
Dan gaat de Here Jezus verder met een uitspraak waar een tijdsbepaling in
voorkomt. Namelijk “tot het einde”. “Tot het einde waarvan?”, vragen wij ons dan
af. In deze Bijbelstudie zijn er twee goede antwoorden mogelijk, namelijk één in
de smalle betekenis en één in de ruime betekenis.
In de smalle betekenis gaat het om de individuele gelovige die zou volharden in het
geloof in Jezus Christus tot het einde van zijn of haar aardse leven, zoals Paulus
dat verwoordt:
2Tim.4:7 Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop geëindigd, ik heb het
geloof behouden;
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Maar in de ruime betekenis zouden we beseffen dat er vòòr ons gelovigen zijn
geweest die zouden volharden, maar ook na ons uiteraard. Zolang er nog een
tegenstander bestaat en de voleinding der wereld nog niet heeft plaats gevonden,
zullen ook de mensen die na ons op deze oude aarde zullen leven, moeten
volharden om zalig te worden. Want na het einde, en dan bedoel ik dit keer niet de
lichamelijke dood, maar de dood en het dodenrijk, zou de tegenstander met de
zonde en de dood definitief verdwijnen en zal er dus ook geen volharding meer
nodig zijn. Er wordt hier dus niet gesproken over de Opname van de Gemeente voor
de duidelijkheid.
Matt.24:14 En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt
worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen.
En dan komt één van de meest verkeerd geïnterpreteerde verzen van dit
hoofdstuk. De idee die je in veel Gemeenten hoort, is dat het onze taak is om het
Evangelie te verspreiden, want als dat is gebeurt komt Christus terug. Dat is per
definitie een onjuiste en on-Bijbelse gedachte.
Het is goed dat wij het Evangelie van het Koninkrijk over de wereld verkondigen.
Sterker nog, het is een Bijbelse opdracht:
Hand.1:8 Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u
komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea
en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde.
Daar is ook geen twijfel over mogelijk. Maar het causaal verband tussen onze
opdracht om te Evangeliseren en Zijn Wederkomst, maakt van het Lichaam van
Christus het hoofd en het Hoofd tot het lichaam. Het is niet aan ons vermogen
gekoppeld wanneer Christus terug komt. Die visie maakt onze Here afhankelijk van
onze prestaties, terwijl de Bijbel leert dat wij afhankelijk zijn van Hem en niet
andersom!
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Maar die visie kan ik ook niet in dit vers teruglezen hoor. We zouden lezen wat er
wél en níet staat. Er staat niet dat na de prediking van het Evangelie van het
Koninkrijk, Christus terugkomt. Er staat dat dan daarna het einde zal komen. Dat is
ver na de Wederkomst van de Here Jezus, als u begrijpt wat ik bedoel. Want ik
geloof dat Christus terugkomt op de oude aarde, maar het einde verwijst naar de
voleinding der wereld, waarbij alle gelovigen die Nieuwe Schepping zullen
binnengaan. Maar dat is dus iets heel anders dan de Wederkomst van Christus.
De tweede reden waarom ik het on-Bijbels vind om te zeggen dat het aan onze
prestatie is gelegen in het verkondigen van het Evangelie, zodat de Here Jezus kan
terugkomen, is dat het Evangelie al is gepredikt over de hele wereld. Tenminste
dat zegt onze Bijbel er Zelf over.
Kol.1:23 Indien gij maar blijft in het geloof, gefondeerd en vast, en niet bewogen
wordt van de hope des Evangelies, dat gij gehoord hebt, hetwelk gepredikt is
onder al de kreature, die onder den hemel is; van hetwelk ik Paulus een dienaar
geworden ben;
De leer dat Christus afhankelijk is, of wij wel over de gehele wereld gaan prediken,
maakt dat, omdat het Evangelie al gepredikt is over de hele wereld, dat Christus
aarzelt in het vervullen van Zijn belofte om terug te komen. Hetgeen in strijd is
met:
2Pet.3:9 De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten),
maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij
allen tot bekering komen.
Van vers 1 tot en met vers 14 gaat de Here Jezus in op de tijd van Zijn uitspraak
tot aan de voleinding der wereld, omdat het gaat om de invloed van de
tegenstander die aanwezig blijft, totdat hij zal worden weggedaan. Dat neemt niet
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weg dat in die ruim 3000 jaren, bepaalde uitspraken van de Here Jezus een eigen
of specifieke vervulling zullen krijgen. Nadat de Here Jezus eerst dit uiteen heeft
gezet, zal Hij terugkomen op Zijn eerste zin, de verwoesting van de gebouwen des
tempels, verwijzend naar Zijn uitspraak over de laatste dag van de 69ste week van
Daniël.
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Bijbelstudie Matthéüs 24 Deel 2 - 01
1. Matt.24:15
2. Matt.24:16, 17 en 18

Matt.24:15
Terug naar Daniël.
Matt.24:15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan
gesproken is door Daniël, den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest,
die merke daarop!)

Daniël 9 : 70 weken.
De Here Jezus zei al: “Die het leest, die merke daarop”. Daarom gaan we eerst
naar Dan.9.
Dan.9:24 Zeventig weken zijn bestemd over uw volk, en over uw heilige stad, om
de overtreding te sluiten, en om de zonden te verzegelen, en om de
ongerechtigheid te verzoenen, en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen,
en om het gezicht, en den profeet te verzegelen, en om de heiligheid der
heiligheden te zalven.
Dan.9:25 Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen
wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven
weken, en twee en zestig weken; de straten, en de grachten zullen wederom
gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden.
Ik hoop dat u bekend bent met deze profetie. Kort gezegd: er zijn nu 7 en 62
weken de revue gepasseerd. Deze telling eindigde exact, op de dag precies, bij de
intocht in Jeruzalem.
Luk.19:41 En als Hij nabij kwam, en de stad zag, weende Hij over haar,
Luk.19:42 Zeggende: Och, of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag, hetgeen
tot uw vrede dient! Maar nu is het verborgen voor uw ogen.
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Luk.19:43 Want er zullen dagen over u komen, dat uw vijanden een begraving
rondom u zullen opwerpen, en zullen u omsingelen, en u van alle zijden
benauwen;
Luk.19:44 En zullen u tot den grond nederwerpen, en uw kinderen in u; en zij
zullen in u den enen steen op den anderen steen niet laten; daarom dat gij den
tijd uwer bezoeking niet bekend hebt.
Er blijft dus één week over, namelijk de 70ste week van Daniël. En daar gaan de
laatste twee verzen over.
Dan.9:26 En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar
(Hij zal niet hebben (het Koninkrijk)) het zal niet voor Hem zelven zijn; en een
volk des vorsten, hetwelk komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven, en
zijn einde zal zijn met een overstromenden vloed, en tot het einde toe zal er krijg
zijn, en vastelijk besloten verwoestingen.
Dan.9:27 En hij zal de velen een (het) verbond versterken één week; en in de
helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over
den gruwelijken vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die
vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over den verwoeste.

Een zijstap.
Dit gaat niet om de grote verdrukking die zou komen over de gehele wereld. Deze
70 weken en dus ook de 70ste week, gaan alléén, volgens de Bijbel, over wat in
vers 24 wordt genoemd “uw volk en uw heilige stad”. Wanneer u trouw blijft bij
het lezen van de Bijbel, dan zult u die conclusie met mij delen. Dat neemt
overigens niet weg, dat de grote verdrukking ook over de rest van de wereld komt,
maar we zouden vaststellen dat we dat in ieder geval niet hier lezen!
Aangezien de Here Jezus nog steeds bezig is met het beantwoorden van de drie
vragen van de discipelen, zouden wij onszelf de vraag moeten stellen, gaat dit
over:
1. Deze dingen
2. Uw Toekomst
3. Of om de voleinding der eeuw?
Het antwoord van de Here Jezus is een zijstap, dat deel uitmaakt van Zijn
antwoord. Daarom verwijst de Here Jezus specifiek naar Daniël 9, zodat wij daar
zouden lezen dat dit niet gaat om één van de drie specifieke vragen van de
discipelen, maar gaat om een tijdsperiode die daar ergens invalt.
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Deze zijsprong wordt genoemd de 70 weken. Deze zijn voor de Joden die in Judea
wonen en die vandaag de dag wonen in de Joodse staat Israël. Een land met een
zeer ongelukkige naamkeuze, want Israël impliceert 12 stammen, terwijl er
volgens de Bijbel slechts twee stammen zijn die daar nu wonen, te weten Juda en
Benjamin. Dat was overigens al zo in de dagen van Jezus toen Hij deze woorden
sprak.
De Here en Zijn discipelen waren Joden, maar de profetie uit Daniël 9 gaat niet
over Joden die hun aardse woning hebben geruild voor een hemelse woning, maar
gaat over de Joden die de Messias hebben verworpen en nog steeds Hem
verwerpen, door bijvoorbeeld te zeggen dat Hij nog moet komen.
Wij geloven ook in de komst van Christus, maar wij weten dat het gaat om Zijn
Wederkomst. De Joden erkennen Jezus niet als Christus, waardoor zij openlijk
Hem verwerpen en Gods toorn over hen zal komen. Gods toorn zal gestalte krijgen
in de laatste helft van de 70ste week van Daniël. Maar dat zullen we pas in vers 21
van Mattheüs concluderen.
Matt.24:15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan
gesproken is door Daniël, den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest,
die merke daarop!)
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Nu wij gehoor hebben gegeven aan de woorden van de Here Jezus, namelijk deze
zaken opmerken en dus dit Schriftgedeelte te leggen naast Daniël 9, kunnen we
het vers verdiepen door stil te staan bij de betekenis van de “gruwel der
verwoesting”

“de gruwel der verwoesting”
De Here Jezus noemt het “de gruwel der verwoesting”,
Daniël noemt het de “gruwelijken vleugel”. Dit moeten synoniemen zijn, omdat de
Here Jezus specifiek in Zijn bewoording refereert naar de gruwel. Deze woorden
van Daniël hebben deels zijn vervulling gekregen in het jaar 168 vòòr Christus.
Maar de Here Jezus zou deze woorden niet wederom aanhalen als de profetieën
van Daniël in zijn geheel al vervuld waren. Dat is dus ook niet zo, want als de Here
Jezus antwoord geeft op de vraag Zijn discipelen, die Hem de tempelgebouwen
tonen, verwijst Hij naar de woorden die slaan op de laatste dag van de 69ste week
van Daniël. Hetgeen weer een verwijzing is naar de hele profetie uit Daniël 9 over
de 70 weken. Met andere woorden, de Here Jezus zegt: “69 van de 70 weken zijn
voorbij gegaan, dus blijft er één week over.”
Dat betekent dat weliswaar in 168 v.Chr. de gebeurtenissen die overeenkomen
met de 70ste week, namelijk de oprichting van een “gruwel der verwoesting” in de
tempel te Jeruzalem, zijn vervuld, maar dat de 70ste week zélf nog NIET vervuld is.
En in die 70ste week, die dus volgens de Bijbelse profetie nog moet komen, zal er
wederom een gruwel der verwoesting rechtop worden gezet in de heilige plaats.
In 168 v.Chr. was de “gruwel der verwoesting” een afgodsbeeld, die door
Antiochus Epiphanes in de Joodse tempel werd geplaatst. Antiochus Epiphanes is
onder andere daarom een voorafschaduwing van de komende vorst van een volk,
die in de Bijbel ook de namen krijgt “het beest uit de aarde” en “de antichrist”.
Het laat zich raden dat de toekomstige “gruwel der verwoesting” ook een
afgodsbeeld is. De term “gruwel” voor afgodsbeeld komen we op twee
verschillende manieren tegen.
1. Een afgodsbeeld is in de ogen van de Heer een gruwel, in de zin dat Hij er
van walgt en zeer sterke afkeer van heeft.
Deut.7:25 De gesneden beelden van hun goden zult gij met vuur
verbranden; het zilver en goud, dat daaraan is, zult gij niet begeren,
noch voor u nemen, opdat gij daardoor niet verstrikt wordt; want dat
is den Heere, uw God, een gruwel.
2. Een afgodsbeeld wordt zelf een gruwel genoemd. Een afgodsbeeldje is dan
een gruweltje.
2Kron.34:33 Josia dan deed alle gruwelen weg uit alle landen, die der
kinderen Israëls waren, en maakte allen, die in Israël gevonden
werden, te dienen; te dienen den Heere, hun God;…
Daniël noemt het afgodsbeeld de “gruwelijken vleugel”. Vleugel heeft in de Bijbel
de betekenis van overdekken / overvleugelen zo u wil, dat we in ons dagelijkse
taal noemen “bescherming”. Zo hebben de cherubs in het visioen van Ezechiël 1
vleugelen en zegt de Here Jezus in:
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Matt.23:37 … hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen,
gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergadert onder de vleugels; en gijlieden
hebt niet gewild.

“de gruwel der verwoesting”: een afgodsbeeld.
Maar de negatieve kant van het verhaal zijn bijvoorbeeld de beelden in de Rooms
Katholieke kerk van de beschermheiligen. Dit zijn ook gruwelijke vleugels, als u nu
begrijpt wat ik bedoel. Volgens de Here Jezus zal zo’n beeld van een beschermer
in werkelijkheid een verwoester zijn. De oprichting van deze gruwel der
verwoesting wordt in Openbaring 13 verder omschreven. Daar staat eerst:

Opb.13:11 En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had twee
hoornen, des Lams hoornen gelijk, en het sprak als de draak.
Ik zei zojuist al: Antiochus Epiphanes is onder andere daarom een
voorafschaduwing van de komende vorst van een volk, die in de Bijbel ook de
namen krijgt “het beest uit de aarde” en “de antichrist”. In Openbaring komen
we de toekomstige Antiochus Epiphanes, de echte antichrist tegen en hij richt een
beeld op.
Opb.13:14 En verleidt degenen, die op de aarde wonen, door de tekenen, die aan
hetzelve toe doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest; zeggende
tot degenen, die op de aarde wonen, dat zij het beest, dat de wond des zwaards
had, en weder leefde, een beeld zouden maken.
Opb.13:15 En hetzelve werd macht gegeven om het beeld van het beest een
geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat
allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden
worden.
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De gruwel der verwoesting, is een beeld dat uitbeelding geeft aan het eerste beest
dat ook beschreven wordt in Openbaring 13. Dit beeld zou degenen, die verleid
worden door het beest, beschermen, is de idee, want dat betekend het woord
“vleugel” dat Daniël aan het afgodsbeeld meegeeft. Ook blijkt dat deze gruwel
der verwoesting een geest krijgt, zodat het gaat spreken. En nog veel meer!!!
Maar ik wil niet te ver afwijken van deze studie van Mattheüs 24, dus ik ga het
hierbij laten. Nogmaals vers 15.

“staande in de heilige plaats”
Matt.24:15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan
gesproken is door Daniël, den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest,
die merke daarop!)
Nu heb ik bijna alles wat dit vers in zich heeft behandelt. Alléén nog niet het
stukje “staande in de heilige plaats”. Hier staat niet zwart op wit dat het de
tempel betreft.

Als “de heilige plaats” wél de tempel is, dan betekent dat automatisch dat er in
de 70ste week van Daniël een tempel gebouwd moet worden, zodat in de helft der
week dit beeld daarin opgericht kan worden. Deze visie van een nieuwe tempel in
Jeruzalem ten tijde van de 70ste week, wordt doorgaans ontleent aan dit vers.
Maar dat mag u hier niet lezen, omdat het er simpelweg niet staat.
Een beter vers zou ik in dat verband vinden:
2Thess.2:4 Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God
geëerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven
vertonende, dat hij God is.
Maar ook dit vers is aan de hele magere kant, om te beargumenteren dat er een
nieuwe tempel in Jeruzalem zal staan in de 70ste week. Veel belangrijker is om
vast te houden aan wat er staat geschreven in de Bijbel. De Here Zelf zegt dat het
beeld zal staan in de heilige plaats. Dat is de waarheid, waar die heilige plaats dan
ook moge zijn.
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Zie ook de Bijbelstudie op Eindtijd in Beeld: De derde tempel in de 70ste week
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Matt.24:16, 17 en 18
Start van de grote verdrukking voor Judea.
Matt.24:16 Dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden op de bergen;
De Here Jezus begint met “dat alsdan”. Dat wil zeggen dat wat Hij daarna gaat
zeggen, gekoppeld moet worden aan het voorgaande wat Hij gezegd heeft. Met
andere woorden, wat de Here Jezus nu gaat zeggen volgt direct op “als men ziet
staan de gruwel der verwoesting, staande in de heilige plaats”.
Als men dát heeft gezien, zouden zij die in Judea zijn, de bergen op vluchten. Wie
zijn dan die “zij”, die zouden moeten vluchten? De mensen die in Judea zijn. En
Judea is de naam voor het gebied waar de stammen Juda en Benjamin wonen,
namelijk de twee stammen van Israël. De overige 10 stammen wonen daar niet,
want we weten niet waar zij officieel zijn. Vandaag de dag is Judea ongeveer
hetzelfde gebied als wat wij de staat Israël noemen.
Aangezien deze 70ste week van Daniël, waar de Here Jezus naar refereert, nog niet
is begonnen en het Judea in de tijd van de Here Jezus, vandaag de dag
overeenkomt met de staat Israël, mogen we zeggen dat dit vers, slaat op een ieder
die dan in de staat Israël is. Dus wie dan in de staat Israël is, zou moeten vluchten
als dat beeld wordt opgericht. Dat geld ook voor de volgende verzen.
Matt.24:17 Die op het dak is, kome niet af, om iets uit zijn
huis weg te nemen;
Ook dit vers mag worden toegepast op degenen die “in Judea
zijn”. De reden is dat de Heer nog altijd bezig is met Zijn
zijsprong over de 70ste week van Daniël, die gezien moet
worden als een belangrijke tijdsperiode die eigenlijk buiten
de drie punten van de vraag van de discipelen valt.
Als men op het dak is van een huis in Judea, dan is de Bijbelse
gedachte erachter dat men via de trap die buitenlangs het
huis loopt, naar beneden gaat, om vervolgens dan door de
deur het huis binnen te gaan. De indeling van zo’n huis
verschilt in dat opzicht met een Nederlands huis. Daarbij komt
dat velen een puntdak hebben en daar hebben wij bijna nooit
iets te zoeken. Maar de idee achter dit vers is, wanneer men
de trap is afgegaan, men de korte tijd, die men anders zou
gebruiken om in zijn huis iets weg te nemen, zou gebruiken,
om te vluchten. Met andere woorden: “benut elke seconde!”
Wat de Here Jezus hiermee demonstreert is dat de tijd om dan te vluchten zeer
gering is. En dat men daar acht op zou slaan, zodat men geen extra tijd verspeelt
aan onbelangrijke zaken, maar elke seconde zou gebruiken om te vluchten.
Diezelfde visie kunnen we ook opmaken uit het volgende vers.
Matt.24:18 En die op den akker is, kere niet weder terug, om zijn klederen weg te
nemen.
33

Bijbelstudie Matthéüs 24 Deel 2 -02
1. Matt.24:19
2. Matt.24:20

Matt.24:19
“Een ieder voor zich!”
Matt.24:19 Maar wee den bevruchten, en den zogenden vrouwen in die dagen!
Nadat de Here Jezus heeft gedemonstreerd, dat de tijd te vluchten zeer gering is,
na de oprichting van de gruwel der verwoesting, geeft de Heer een ander aspect
aan deze zeer korte tijd dat men nog zou kunnen vluchten.
De idee is dat vrouwen en kinderen zwakker zijn dan mannen. Dat lezen we niet
alleen in de Bijbel, dat geld ook voor vandaag. Een toepasselijke gezegde in dit
verband is: “Vrouwen en kinderen eerst!” De zwangere vrouwen en de vrouwen die
baby’s hebben zijn al helemaal een kwetsbare groep. Contextueel blijkt dat
“Vrouwen en kinderen eerst!”, wordt vervangen door het gezegde: “Een ieder voor
zich!”

De haast die men volgens de Here Jezus dan zou moeten maken, maakt het voor de
vrouwen met een baby in de buik of op de arm, dat, men niet moet verwachten dat
er tijd is voor extra hulp, ondanks dat zij trager zijn. Het zou kunnen zijn dat hun
eigen mannen niet zullen wachten uit compassie, maar eieren voor hun geld
kiezen, en zonder hun vrouwen, de benen zullen nemen. Ja, dat is hard!
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Maar de idee die de Bijbel ons geeft, is dan ook dat men niet zou wachten met
vluchten totdat de gruwel der verwoesting wordt opgericht, maar dat men ver daar
voor al zou vluchten. Het vluchten zou men moeten doen in de eerste helft van de
70ste week van Daniël, wanneer er nog tijd is. Want als het beeld wordt opgericht is
er geen tijd meer!
De uitbeelding van deze vlucht in de eerste helft van de 70ste week van Daniël
vinden we beeldend beschreven in Openbaring 12, waar een vrouw wordt gezien,
met de expliciete vermelding van zon, maan en sterren, zodat we weten, uit
Schriftvergelijkingen met de droom van Jozef (Gen.37), dat het gaat om de 12
stammen van Israël.
Gen.37:9 En hij droomde nog een anderen droom, en verhaalde dien aan zijn
broederen; en hij zeide: Ziet, ik heb nog een droom gedroomd, en ziet, de zon,
en de maan, en elf sterren bogen zich voor mij neder.
Gen.37:10 En als hij het aan zijn vader en aan zijn broederen verhaalde, bestrafte
hem zijn vader, en zeide tot hem: Wat is dit voor een droom, dien gij gedroomd
hebt; zullen wij dan ganselijk komen, ik, en uw moeder, en uw broeders, om
ons voor u ter aarde te buigen?
Dan lezen we over die vrouw, die geheel Israël uitbeeld, dus met inbegrip van de
10 stammen van Israël waarvan wij niet weten waar en wie zij zijn, dat zij vlucht.
Opb.12:5 En zij baarde een mannelijken zoon, die al de heidenen zou hoeden met
een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon.
Opb.12:6 En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van
God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig
dagen.
We lezen hier namelijk de omschrijving van een vrouw die een mannelijke zoon
baart, die wordt weggerukt tot God en Zijn troon. De term "mannelijke zoon" zou
op Christus Zelf kunnen worden toegepast, maar niet in dit geval. De Here Jezus is
namelijk nooit van de aarde weggerukt. Daarom slaat dit op Zijn Lichaam, de
Gemeente. Die wordt wél weggerukt. Hetzelfde Griekse woord voor
"weggerukt" (harpazo) wordt in 1 Thessalonicenzen 4 : 17 met "opgenomen"
vertaald.
Opb.12:6 En de vrouw vluchtte in de woestijn, Dat kan volgens Matt.24:15 en
verder, tot de oprichting van de gruwel der verwoesting, namelijk op de helft van
de 70ste week, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar
aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen. Deze 1260 dagen, is de
laatste helft van de 70ste week, want als men in het land blijft, kan men niet meer
vluchten, totdat de Here Zijn voeten op de Olijfberg zal zetten (Zach.14:4). Men
zou dus de woestijn invluchten.
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Matt.24:20
Doch bidt, maar Ik zal niet horen.
Matt.24:20 Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des winters, noch op een
sabbat.
De Here Jezus spreekt nog altijd over het moment vanaf de oprichting van het
beeld van het beest. Die gruwel waarvan Daniël meldt dat dit op de helft der week
zal worden opgericht.
Dan.9:27 … en in de helft der week zal … over den gruwelijken vleugel … een
verwoester zijn.
Vanaf dan is er Bijbels gezien bijna geen tijd meer om te vluchten. Ik had al gezegd
dat men dat moment van de oprichting van de gruwel niet zou moeten afwachten,
maar veel eerder zou moeten vluchten. Want de kans bestaat dat als men het erop
aan laat komen en het moment is daar dat men moet vluchten, hun vlucht op een
sabbat valt en of in de winter. Dit is praktisch gezien extra vervelend als men moet
vluchten. Want de kans dat het openbaar vervoer dan rijdt is een stuk kleiner, dan
op andere dagen of tijden.
De Here zegt: “Doch bidt”. Wij geloven dat de Heer gebeden verhoord. Dat gebeurt
soms en alleen als Hij dat wil. Maar misschien realiseert u zich niet, dat als men op
dat moment tot de Here bidt, de Here niet zal luisteren en al zeker niet gehoor zal
geven aan dat gebed.
Jer.7:16 Gij dan, bid niet voor dit volk, en hef geen geschrei noch gebed voor
hen op, en loop Mij niet aan; want Ik zal u niet horen.
Jer.11:11 Daarom zegt de Heere alzo: Ziet, Ik zal een kwaad over hen brengen, uit
hetwelk zij niet zullen kunnen uitkomen; als zij dan tot Mij zullen roepen, zal Ik
naar hen niet horen.
Jer.11:14 Gij dan, bid niet voor dit volk, en hef geen geschrei noch gebed voor
hen op; want Ik zal niet horen, ten tijde als zij over hun kwaad tot Mij zullen
roepen.
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Wat de Here Jezus bedoelt met “doch bidt”, is meer in de vorm van “ik hoop van
harte voor jullie dat jullie vlucht niet in de winter of een sabbat valt, want je zult
het al zwaar genoeg hebben met het vluchten.”
Voor wat betreft de sabbat is er nog een opmerking van mijn kant. Ten oosten van
Jeruzalem ligt de Olijfberg zoals ik al had gemeld. Bij de Wederkomst van de Here
Jezus zal Hij Zijn voeten zetten op dezelfde Olijfberg dat lezen we in Zach.14:4
Zach.14:4 En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor
Jeruzalem ligt, tegen het oosten; en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden
naar het oosten, en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn; en de
ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, en de helft deszelven naar het
zuiden.
Zach.14:5 Dan zult gijlieden vlieden door de vallei Mijner bergen (want deze vallei
der bergen zal reiken tot Azal), en gij zult vlieden, gelijk als gij vloodt voor de
aardbeving in de dagen van Uzzia, den koning van Juda; den zal de Heere, mijn
God, komen, en al de heiligen met U, o Heere!
Als men bij de Wederkomst van de Here Jezus, via de gespleten Olijfberg pas weer
kan vluchten uit Judea, dan is het logisch dat men in het begin van de 70ste week
over de Olijfberg moet vluchten.
Matt.24:16 Dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden op de bergen;
Wat heeft dat met de sabbat te maken?
Hand.1:12 Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem, van den berg, die genaamd
wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende van daar een
sabbatsreize.
Om vanuit Jeruzalem naar de Olijfberg te vluchten, duurt een sabbatsreize. Via de
Olijfberg kan men dan door vluchten naar Azal, in de woestijn. Andere
Schriftplaatsen leggen uit dat men zou gaan naar de “schaapskooi”, namelijk
Bosra, dan wel Petra of Sela. Dat is de gereserveerde plaats in de woestijn waar de
vrouw naartoe zou vluchten. En waar zij, volgens hetzelfde Boek Openbaring,
buiten het bereik van de draak zou zijn. Maar nu ga ik buiten mijn onderwerp.
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Bijbelstudie Matthéüs 24 Deel 2 -03
1. Matt.24:21
2. Matt.24:22

Matt.24:21
Matt.24:21 Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest
van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal.
Dan pas krijgen we de term “grote verdrukking”. De Here Jezus heeft een aantal
verzen gebruikt ter aanloop van het gebruik van deze term, zodat de grote
verdrukking niet alléén in dit vers als een climax wordt voorgesteld, maar ook door
al het voorafgaande.
De Here Jezus zegt dat de grote verdrukking een ongekend begrip is, omdat nog
nooit iemand, sinds dat de “kosmos” bestaat, zoiets heeft meegemaakt. Dat wil
dus zeggen, dat hoe erg ook alle voorgaande oorlogen en rampen zijn geweest, dat
niet vergelijkbaar is met de periode die dan zal aanvangen. Wat ik al eens eerder
in dit verband heb gezegd, is dat de tweede wereld oorlog, hoe erg die is ook
geweest, kinderspel is bij de toekomstige grote verdrukking.
De grote verdrukking is in het Grieks “Megas Thlipsis”. Iemand met een klein
beetje taalgevoel haalt uit dat Griekse woord “Megas”, ons woordje “mega”.
“Thlipsis” betekent “druk”, zoals in “iets onder druk zetten” en “de druk
opvoeren”. En niet van “ik heb het zo druk”. Die “druk, Thlipsis” wordt in de
vertalingen gebruikt voor “ellende, verdrukking, vervolging, lijdend,
benauwdheid”.

Grote verdrukking zou je kunnen vergelijken met een zeer strak zittende korset,
niet dat ik daar persoonlijk ervaring mee heb overigens. Maar u kent vast wel van
die films waarin een vrouw vast gesnoerd wordt in een korset. Daardoor komt er
veel druk op de borstkas en wordt het ademhalen bemoeilijkt. Dat is die druk,
waardoor je in benauwdheid komt. Je probeert adem te halen, maar dat lukt bijna
niet. Wat je ook probeert, je snakt naar lucht en die krijg je pas als dat korset
wordt losgemaakt. Iemand met een ingeklapte long of zware astma zal begrijpen
wat benauwdheid is.
In de grote verdrukking is men dan ook op zoek naar een beetje lucht, zodat men
weer op adem kan komen. Dat komt doordat de grote verdrukking, zware
vervolging met zich meebrengt. Het mooie in deze vergelijking is dat het Griekse
woord lucht of adem, waar naar men op zoek is, “pneuma” is, dat hetzelfde woord
is voor geest. Er is maar één geest Die hen dan kan helpen. En dat lezen we in de
enige Schriftverwijzing van dit vers.
Dan.12:1 En te dier tijd zal Michaël opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen
uws volks staat, als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest
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is, sinds dat er een volk geweest is, tot op dienzelven tijd toe; en te dier tijd zal
uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek.

Michaël is de eerste engel (Jud.1:9), dat is namelijk de betekenis van aartsengel.
En een engel is een gedienstige geest (Hebr.1:7). En geest is pneuma. Waardoor
Daniël 12:1 uitlegt dat “de kinderen van uw volk”, dat zijn exact dezelfden als “uw
volk en uw heilige stad” uit Dan.9, op adem komen door Michaël. Dat maakt
Michaël de aartsengel op z’n minst een type van Christus, maar zelf heb ik er geen
moeite mee om te zeggen dat Christus de eerste, namelijk de hoogste engel des
Heren is. Maar als dat voor u te discutabel is, is Michaël in ieder geval de
uitbeelding van Christus.
Vanuit Daniël 9 over de 70 weken en hier in Mattheüs 24 wordt niet duidelijk dat de
grote verdrukking over de hele wereld zal komen. Toch is dat wél het geval. Maar
dat is een Bijbelstudie op zich zelf. Heel in het kort wil ik toch in dit verband
aanhalen Openbaring 3:10.
Opb.3:10 Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u
bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te
verzoeken, die op de aarde wonen.
De “ure der verzoeking” is hetzelfde als de “tijdsperiode van de verzoeker”. Deze
verzoeker zal over de gehele wereld komen en zal volgens Opb.12:9 t/m 12 grote
toorn hebben, omdat hij weet dat hij maar een kleine tijd heeft, om hen, die de
aarde en de zee bewonen, te verzoeken. Legt u zelf deze twee Schriftplaatsen
maar eens naast elkaar, of raadpleegt u mijn bevindingen anders.
De Opname in "De ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal."
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Matt.24:22
We houden even vast dat de grote verdrukking begint vanaf wat de Here Jezus Zelf
zei, het zien staan van de gruwel der verwoesting in de heilige plaats. En dat de
grote verdrukking volgens andere Schriftgedeelten spreekt over meer dan alleen
“uw volk en uw heilige stad”, maar komt over de hele wereld!!!
Matt.24:22 En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden;
maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden.
Dus als de Here Jezus verder gaat, met de grote verdrukking, die volgens andere
Schriftgedeelten en Oud Testamentische profetieën, over de gehele wereld zou
komen. Over de die grote verdrukking zegt Hij dat “zo die dagen niet verkort
werden”, “geen vlees behouden zou worden”. Waarover spreekt de Here dan? De
Here spreekt over het behoud van het vlees van de uitverkorenen. Want voor de
uitverkorenen alléén zullen de dagen van de grote verdrukking verkort worden.
Wat betekent dat dan voor de niet-uitverkorenen? Voor hen gaat de grote
verdrukking dus gewoon door!
Want de lengte van de grote verdrukking voor de uitverkorenen is 1260 dagen,
zoals ik eerder al had aangegeven. Ik haalde toen Openbaring 12 aan, waar
gesproken wordt over de vrouw die de woestijn invlucht, gedurende de eerste helft
van de 70ste week en waar zij, gedurende de tweede helft van de 70ste week,:
Opb.12:6 … een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden
voeden duizend tweehonderd zestig dagen.

De 70ste week is namelijk een periode van 7 profetische jaren van 360 dagen elk.
Dus rekenen we uit: 7 x 360 dagen = 2520 dagen. Dat is ook wat de Heer met Zijn
hand, op de wand schreef, in Daniël 5. Hij schreef:
Dan.5:25 Dit nu is het schrift, dat daar getekend is: MENE, MENE, TEKEL,
UPHARSIN.
Mene is 1000, tekel is 500 en Upharsin is 20. Mene wordt 2 x genoemd, waardoor je
krijgt, dus tel op: mene, 1000, mene, 1000, tekel, 500, upharsin 20 = 2520.
2520 dagen, de laatste profetische jaarsweek, zijn de totale lengte, niet van de
grote verdrukking voor de hele wereld, maar:
Dan 9:24 Zeventig weken zijn bestemd over uw volk, en over uw heilige stad,
1. om de overtreding te sluiten,
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2.
3.
4.
5.
6.

en
en
en
en
en

om
om
om
om
om

de zonden te verzegelen,
de ongerechtigheid te verzoenen,
een eeuwige gerechtigheid aan te brengen,
het gezicht, en den profeet te verzegelen,
de heiligheid der heiligheden te zalven.

Ook Daniël zegt dat het niet gaat om de hele wereld, maar beperkt zelfs nog meer
dan ieder ander deze toepassing op de twee stammen. Terwijl, in de profetie van
Johannes, de vrouw die de woestijn invlucht, de uitbeelding is van alle twaalf de
stammen Israëls. Dat gaat over twee helften van de 70ste week. Dus rekenen we die
ook uit:
2520 dagen zijn 1 profetische jaarsweek. 2520 dagen gedeeld door twee helften is
(2520 : 2 =) 1260 dagen.
De uitverkorenen die de Here Jezus benoemd in Matt.24:22 zijn kennelijk, in ieder
geval, dezelfde als die in Daniël 9 worden benoemd “uw volk”. Dus vanaf de
oprichting van de gruwel der verwoesting tot 1260 dagen daarna, noemt de Here
Jezus “de verkorte dagen voor het vlees van de uitverkorenen”. Want de Here
Jezus sprak vele woorden over het laatste moment dat men nog zou kunnen
vluchten. Concluderend zouden we moeten vaststellen dat direct na de oprichting
van de gruwel der verwoesting de landsgrenzen dichtgaan en zij als ratten in de val
zitten, met excuses voor deze vergelijking. Het einde van de grote verdrukking zal
een uitkomst, een vluchtweg bieden voor hen die dan nog levend in de stad
Jeruzalem zijn. Deze groep noemt de Bijbel “een gelovig overblijfsel”, maar dit
zijn de ook dezelfden die hier de uitverkorenen worden genoemd. In Zach.14 lezen
we hoe die uitvlucht er uitziet.
Zach.14:1 Ziet, de dag komt den Heere, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het
midden van u, o Jeruzalem!
2 Want Ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen; en de stad zal
ingenomen, en de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen geschonden
worden; en de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis; maar het overige des
volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden.
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3 En de Heere zal uittrekken, en Hij zal strijden tegen die heidenen, gelijk ten
dage als Hij gestreden heeft, ten dage des strijds.
4 En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem
ligt, tegen het oosten; en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het
oosten, en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft
des bergs zal wijken naar het noorden, en de helft deszelven naar het zuiden.
5 Dan zult gijlieden vlieden door de vallei Mijner bergen (want deze vallei der
bergen zal reiken tot Azal), en gij zult vlieden, gelijk als gij vloodt voor de
aardbeving in de dagen van Uzzia, den koning van Juda; dan zal de Heere, mijn
God, komen, en al de heiligen met U, o Heere!
Nu zal ik u proberen te laten zien waarom de dagen van de grote verdrukking voor
het vlees van de uitverkorenen al na 1260 dagen stopt. Daarvoor moeten we weten
dat overal waar de Bijbel spreekt over de verduistering van zon, maan en sterren,
dat al deze profetieën spreken over het moment van “terstond na de verdrukking
van die dagen” of “de komst van de Zoon des mensen”, wat de Bijbel vaak
benoemd als de Dag des Heeren of een Dag der Toorn, wraak of dikke duisternis.
Wie opgelet heeft, las of hoorde ook dat Zacharia 14:1 ook begint met de
aankondiging: Ziet, de dag komt den Heere.
De reden waarom de grote verdrukking stopt, is om de eenvoudige reden dat het
land Israël verwoest is. En alles wat daarin is, dood is.

•

•

Jes.24:6 Daarom verteert de vloek het land, en die daarin wonen, zullen
verwoest worden; daarom zullen de inwoners des lands verbrand worden,
en er zullen weinig mensen overblijven. Isa 24:23 En de maan zal
schaamrood worden, en de zon zal beschaamd worden, als de Heere der
heirscharen regeren zal op den berg Sion en te Jeruzalem, en voor zijn
oudsten zal heerlijkheid zijn.
Jer.4:7 De leeuw is opgekomen uit zijn haag, en de verderver der heidenen
is opgetrokken, hij is uitgegaan uit zijn plaats, om uw land te stellen in
verwoesting; uw steden zullen verstoord worden, dat er niemand in wone.
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•

Jer.4:8 Hierom, gordt zakken aan, bedrijft misbaar en huilt; want de
hittigheid van des Heeren toorn is niet van ons afgekeerd.
Jer.7:33 En de dode lichamen dezes volks zullen het gevogelte des hemels
(Matt.24:28), en het gedierte der aarde tot spijze zijn, en niemand zal ze
afschrikken. Jer.7:34 En Ik zal uit de steden van Juda (uw volk) en uit de
straten van Jeruzalem (uw heilige stad) doen ophouden de stem der
vrolijkheid en de stem der vreugde, de stem des bruidegoms en de stem der
bruid; want het land zal tot een verwoesting worden.
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Bijbelstudie Mattheus 24 Deel 3 -01
1.
2.
3.
4.

Matt.24:23
Matt.24:24
Matt.24:25
Matt.24:26

Matt.24:23
Matt.24:23 Alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Christus, of
daar, gelooft het niet.
De Here Jezus gaat verder met het woordje “alsdan”. Dit is de verwijzing naar “de
verkorte dagen van de grote verdrukking ter behoud van het vlees van de
uitverkorenen”. Die 1260 dagen durende periode, zal ongekend zwaar zijn. In het
eerste deel zei ik dat dit hoofdstuk zich afspeelt vòòr de dood en Opstanding van
onze Here. En dat daarmee is gezegd dat Hij dus nog niet de Christus is. In dit vers
spreekt de Here over de Christus.
Als men in die 1260 dagen, voor hen die dan nog wel in Judea zijn en dus niet zijn
gevlucht, hoort: “Ziet, hier is de Christus, of daar, gelooft het niet.” Waarom
niet? Omdat Christus pas ná deze 1260 dagen terug keert en dus niet gezien kan
worden, in Judea, tijdens deze 1260 dagen. Want er wordt wel degelijk een
christus gezien in Judea, maar dat is niet Jezus Christus. Hoewel hij erg lijkt op het
Lam.
Opb.13:11 En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had twee
hoornen, des Lams hoornen gelijk, en het sprak als de draak.

Dit is niet het Lam, maar iemand die lijkt op Christus, maar spreekt als de draak.
De draak is dezelfde als de “vader der leugen”.
Joh.8:44 Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is
een leugenaar, en de vader derzelve leugen.
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1John 2:22 Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat Jezus is de Christus? Deze is
de antichrist, die den Vader en den Zoon loochent.
De Christus waarvan men gedurende de grote verdrukking zal zeggen, hij is hier of
hij is daar, die is er wel degelijk, maar is de antichrist, die zich in de plaats van
(anti) Christus zal stellen. De oproep houd dan ook in, hoewel zij een soort “Lam”
zullen zien, toets zijn woorden en je zult zien dat hij spreekt als de draak,
namelijk leugens spreekt.
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Matt.24:24
Matt.24:24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen
grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook
de uitverkorenen zouden verleiden.
Dan de volgende twee verzen ter vergelijking. En let u op het woordje “opstaan”.
• Matt.24:24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan,
• Dan.12:1 En te dier tijd zal Michaël opstaan,
Het opstaan is hier hetzelfde woord dat gebruikt wordt, ook in het Nederlands,
voor het opstaan na het slapen. Slapen en waken hebben in de Bijbel de
typologische betekenis van de dood en de Wederopstanding uit de dood, zodat elk
mens, vrijwel dagelijks geconfronteerd wordt met deze Bijbelse boodschap. Als je
slaapt, ben je er wel en niet. Zo is het ook met het “opstaan” van de valse
christussen en profeten en Michaël.
In het vorige vers lazen we dat de christus die men dan ziet, de antichrist is en dat
slaat op het “opstaan”, dan wel het openbaar worden van de duivel. Maar de duivel
is niet de enige die dan is “opgestaan”, dan wel is geopenbaard.

Opb.12:9 En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd
wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op
de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen.
Als de duivel, dé valse christus is, dan zijn zijn engelen toch gewoon dé valse
christussen en dé valse profeten! En valse profeet en valse christus zijn
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synoniemen, omdat Christus de Profeet met een hoofdletter is, is het
tegenovergestelde ook waar.

Dit houdt in dat de satan als de antichrist geopenbaard is, vlees geworden is, want
dat betekent “uit de hemel geworpen”, maar zijn personeel is net zo goed
zichtbaar en vlees geworden. Dat vergeten we vaak. Maar je loopt er toch wel eens
tegenaan als je de Bijbel bestudeerd. Deze wezens, zijn dan weliswaar
gedegradeerd, dat neemt niet weg dat zij, ondanks dat zij in het vlees zijn
gekomen, zij buitengewone gaven hebben, die de mensheid niet kent! En dat lezen
we dan ook terug in dit vers.
… en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk
ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden.
* foto's van XP (Extreme Prophetic Ministries) Christelijk occultisme. => EiB LINK

1.

2.

3.

1. Vuurengel, 2. rode engel, 3. Patricia King, grondlegster van deze charismatische
beweging, boven de doorlopende satanster.
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4.

5.

4. goudzwetende man (echt goud), 5. "stromen van levend water zullen uit zijn
binnenste vloeien?"
Het werk dat deze figuren doen is buitengewoon en zeer verbazingwekkend. Het is
zó bijzonder dat zij, als het mogelijk was, de uitverkorenen ermee zouden kunnen
verleiden. Dat stukje “indien het mogelijk ware”, wordt soms uitgelegd als een
vorm van geestelijke bescherming voor deze uitverkorenen. Ik lees dat hier niet.
Wat ik wel lees is: wanneer men wél wordt verleidt, men geen uitverkorene is. Het
tegenovergestelde daarvan is: een uitverkorene is dus niet verleid door deze
wondertekenen. En een uitverkorene kan dus ook niet verleid worden door deze
tekenen, anders is men géén uitverkorene meer.
Het “opstaan” van de valse profeten uit vers 11, zijn figuren van een heel ander
kaliber, dan deze valse christussen, want bij deze lezen we zowel over woorden en
daden, terwijl de valse profeten uit vers 11, alleen maar spreken.
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Matt.24:25
Dit sluit de Here Jezus af. Eigenlijk gebruikt de Heer een soort “Amen”. Want Hij
zegt:
Matt.24:25 Ziet, Ik heb het u voorzegd!
Na deze korte afsluiting, lijkt het alsof de Here er nog even op terug wil komen,
want Hij zegt:
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Matt.24:26
Matt.24:26 Zo zij dan tot u zullen zeggen: Ziet, hij is in de woestijn; gaat niet uit;
Ziet, hij is in de binnenkameren; gelooft het niet.
Maar dit is niet de verwijzing naar de valse profeten en valse christussen, maar
naar de vers daarvoor over de Christus.
De antichrist is in Judea, maar als zij zeggen tot de uitverkorenen:
Ziet, hij is in de woestijn; gaat niet uit.
Waarom zou men volgens de Here Jezus niet uitgaan? De landsgrenzen zijn dicht in
deze 1260 dagen. Zelf denk ik dat de Heer mogelijk daar wel te vinden is. Waarom?

Opb.12:6 En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van
God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig
dagen.
Hier komen we een “zij” tegen, die de gevluchte vrouw in de woestijn zouden
voeden voor 1260 dagen. Die “zij”, slaat volgens mij, maar dan moet ik wel heel
ver van het onderwerp af, op de Opgenomen Gemeente in Christus. Werd Israël wel
eens vaker door de Heer en Zijn engelen gevoed in de woestijn? Jazeker met
manna en kwartels (Ex.16)! Het zou maar zo kunnen zijn dat er in de woestijn een
Wolk is, maar die Wolk is Christus mét de Gemeente. Dezelfde Wolk waarmee de
Here Jezus Christus zal terugkomen.
Maar als de mensen dan zullen zeggen:
“Ziet, hij is in de binnenkameren; gelooft het niet.”
Dat moet je niet geloven, omdat dat niet waar is. Maar dat Hij in de woestijn is,
wordt absoluut niet ontkent. Dat zijn belangrijke tekenen die naar voren komen als
we de Bijbel bestuderen.
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Bijbelstudie Matthéüs 24 Deel 3 -02
1. Matt.24:27 “Parousia”
2. Matt.24:28

Matt.24:27 “Parousia”
Matt.24:27 Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het
westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen.

En nu pas gaat de Here echt spreken over Zijn Wederkomst. Of nog beter gezegd,
nu gaat de Heer spreken over Zijn Parousia. Zijn Parousia is de tijd vanaf de
Wederkomst van Christus. Want, dan mag ter gelegenheid van de Wederkomst van
onze Here met ons, de verkorte dagen van de verdrukking voor de uitverkorenen,
zijn geëindigd, voor de wereld gaat de grote verdrukking gewoon door. Deze
periode wordt in de Bijbel beschreven als de periode waarin de Heer geopenbaard
is en zal beginnen met het openbaren van het Koninkrijk waar iedereen op wacht.
In dit vers wordt de toekomst van de Zoon des mensen vergeleken met “het uitgaan
van de bliksem”. In de kanttekening van de Statenvertaling wordt in het kort
vermeld dat het te maken heeft dat het snel zal gebeuren. Men past de snelheid
van een bliksemflits toe op de toekomst van de Zoon des mensen.
Als we dat moeten geloven gaat de Heer ongeveer net zo snel weer weg, als Hij
kwam. Dat lijkt mij een verkeerde interpretatie van de Bijbelse term bliksem. Ik
had u graag nu een volledige systematische Bijbelstudie gegeven over de bliksem.
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Want door alle verzen in de Bijbel te bestuderen, kom je achter de betekenis van
de term “bliksem”.
De term “bliksem” komt 25 keren voor in de Bijbel. Ik zou mij kunnen vergissen,
maar bij mijn weten is er geen enkel vers in de Bijbel waarin de term “bliksem”
wordt gebruikt voor het aangeven dat is supersnel komt en verdwijnt. Wel komen
we tegen dat Iemand net zo blinkt als het licht van de bliksem. Dus uiterst fel wit
licht. Maar we komen bliksemen meestal tegen als het gaat om oordeel van Gods
wege. Dat is punt één. En ten tweede ligt in dat verlengde, dat het bliksemt
wanneer God spreekt en Hij dus oordeel spreekt. Synoniemen voor bliksem zijn
donderslagen, stemmen en bazuinen. Ik zou u willen zeggen, pakt u zelf eens een
concordantie en zoekt u “bliksem” op en zet al deze verzen eens onder elkaar, dan
zult u zien dat we tot dezelfde conclusie komen. Laten we het Lukas Evangelie er
eens naast leggen.
Luk.17:24 Want gelijk de bliksem, die van het ene einde onder den hemel
bliksemt, tot het andere onder den hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des
mensen wezen in Zijn dag.

De dag van de Zoon des mensen slaat niet op een 24 urige periode. Dag is een
ander woord voor oordeel, zoals we dat in het Nederlands ook wel tegenkomen in
“dagvaarding” en “er mee voor de dag komen”. Dan komt iets aan het licht en
wordt het geoordeeld. Wat in Luk.17 “de dag van de Zoon des mensen” heet, heet
in Matt.24 “de toekomst van de Zoon des mensen”. Laten we eerlijk wezen. Het
zou toch erg jammer zijn als Christus’ Toekomst slechts uit 24 uren zou bestaan.
Dat gelooft u toch zeker zelf niet. De Dag des Heren is hetzelfde als de Toekomst
des Heren, namelijk Zijn Parousia, Zijn presentie / aanwezigheid.
Matt.24:27 Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het
westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen.
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Hier staat gewoon dat de Parousia, dan wel de Dag van de Zoon des mensen komt
met oordeel, vandaar dat de bliksem uitgaat van uit het oosten. En Zijn oordeel
komt over iedereen en eindigt in het westen. Oost en west is in dit geval
vergelijkbaar met Alpha en Omega, dan wel Begin en Einde. Het oordeel dat de
bliksem uitbeeldt is van God afkomstig en als het openbaren van het Koninkrijk zal
beginnen, zal dat gepaard gaan met zwaar oordeel. Want, voor een ieder die nog
op let: de grote verdrukking is nog niet afgelopen!
Opb.6:17 Want de grote dag Zijns toorns is gekomen, en wie kan bestaan?
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Matt.24:28
Matt.24:28 Want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden
vergaderd worden.
Het voorgaande vers, vers 27, vertelde ons, dat de Toekomst van de Zoon des
mensen komt met oordeel. En weer daar voor vertelde ik u dat de grote
verdrukking voor de uitverkorenen zal stoppen ná 1260 dagen, omdat dan
Jeruzalem verwoest zal worden en ter gelegenheid daarvan, volgens Zach.14 de
Here Zijn voeten op de Olijfberg zal zetten, waardoor het gelovig overblijfsel uit
Jeruzalem als nog kan vluchten, waarna vervolgens Jeruzalem geheel verwoest zal
worden. Niet alleen Jeruzalem, maar de gehele Joodse staat.

Ik neem u even mij naar de recente gebeurtenissen in Libië. Geheel Libië was tot
voor kort in handen van de opstandelingen op één stad na. Dat was Sirte, de
geboortestad van kolonel Kadaffie. Pas toen het laatste bolwerk Sirte viel, viel de
dictatuur van Kadaffie, omdat Kadaffie toen gedood werd. In de 2de helft van de
70ste week zal Jeruzalem dát laatste bolwerk zijn, dat stand houdt tegen de
opstandelingen. Dat zijn de opstandelingen tegen Here. Zelf geloof ik dat het de
oprukkende legers van de Russen zijn. Eigenlijk moet ik u nu weer een complete
Bijbelstudie daarover geven, maar dat maakt het allemaal zo vreselijk langdradig.
Nou goed, heel in het kort dan.
In Joël 2 wordt gesproken in vers 1 dat de Dag des Heren, dat is hetzelfde als de
Parousia van Christus, nabij is. In vers 2 wordt een leger benoemd, dat geen naam
krijgt.
Joël 2:1 …een groot en machtig volk, desgelijks van ouds niet geweest is, en na
hetzelve niet meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten.
Er is maar één volk dat profetisch precies overeenkomt met dit vers. En dat is
namelijk het leger van Gog uit Magog. Gog is de hoofdvorst van Mesech en Tubal
(Ez.39:1). Moscow zou haar naam ontleent hebben aan Mesech en Tobolsk aan
Tubal. En de legers van Gog zullen niet meer zijn, TOT ze in jaren van vele
geslachten, namelijk na de 1000 jaren nog éénmaal ten tonele zullen verschijnen,
bij het ontbinden van de satan, zoals beschreven in Opb.20. Goed!
Die laatste dag van de 70ste week, om het zomaar te noemen, is de dag waarop de
verdedigingswerken van Jeruzalem definitief zullen vallen. Ter gelegenheid van die
dag, zal de Here de Olijfberg doen scheuren, zodat het gelovig overblijfsel uit de
stad Jeruzalem zal vluchten, maar de rest zal gedood worden.
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Dat komt omdat God eerst de legers van Gog inzet om de Joodse staat te
verwoesten, maar vanaf het moment dat Hij z’n voeten op de Olijfberg heeft
gezet, zal een ander vers uit Joël 2 vervuld worden.
Joel 2:32 En het zal geschieden, al wie den Naam des Heeren zal aanroepen, zal
behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn,
gelijk als de Heere gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de Heere zal
roepen.
En vanaf dat moment is Israël officieel een bekeerd volk. Eindelijk!!! Maar dat
houdt in dat de Messias Zich niet langer zal verbergen en Zich zal laten zien als hun
God en hun Koning. Dan zullen de rollen omgedraaid worden en zullen de legers die
eerst door de Here naar het land waren gebracht, door de Here verslagen. Want zij
moesten van de Here strijden tegen de ongelovige Joden, maar Hij strijd dan vóór
Zijn volk. En dat is voor Gog erg vervelend, want juist op het moment dat ze bijna
klaar zijn met de totale vernietiging van de Joodse staat, komt het volk tot geloof
en zal de Here de legers van Gog daar afslachten.

Gog en Magog - Bijbelstudie
Nu, en daar gaat dit vers over in Matt.24
Matt.24:28 Want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden
vergaderd worden.
Het dode lichaam is deze huidige Joodse staat. Het is namelijk nog niet Opgestaan
uit de dood, namelijk Wedergeboren. En de arenden worden in de Bijbel wel eens
aangeduid voor volkeren die door God worden ingezet om het land te verwoesten.
Al in Deut.28 wordt over Israël als een dood lichaam geprofeteerd.
Deut.28:26 En uw dood lichaam zal aan alle gevogelte des hemels, en aan de
beesten der aarde tot spijze zijn; en niemand zal ze afschrikken.
Maar nog veel bekender is de profetie in Ezechiël 37 “het dal van de dorre
doodsbeenderen”. Waar Ezechiël tot twee maal toe profeteert. De eerste keer
blijkt het een dood lichaam te zijn. Dat is de Bijbelse profetische vervulling van
het ontstaan van de huidige ongelovige staat Israël.
Ez.37:3 En Hij zeide tot mij: Mensenkind! zullen deze beenderen levend worden?
En ik zeide: Heere Heere, Gij weet het!
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4 Toen zeide Hij tot mij: Profeteer over deze beenderen, en zeg tot dezelve: Gij
dorre beenderen! hoort des Heeren woord.
5 Alzo zegt de Heere Heere tot deze beenderen: Ziet, Ik zal den geest in u
brengen, en gij zult levend worden.
6 En Ik zal zenuwen op u leggen, en vlees op u doen opkomen, en een huid over u
trekken, en den geest in u geven, en gij zult levend worden; en gij zult weten, dat
Ik de Heere ben.
7 Toen profeteerde ik, gelijk mij bevolen was, en er werd een geluid, als ik
profeteerde, en ziet een beroering! en de beenderen naderden, elk been tot zijn
been.
8 En ik zag, en ziet, en er werden zenuwen op dezelve, en er kwam vlees op; en
Hij trok een huid boven over dezelve, maar er was geen geest in hen.

Maar daarna moet Ezechiël nogmaals profeteren en dan ontvangt dat dode lichaam
de geest, dat uiteraard duidt op opstanding uit de dood, door Wedergeboorte.
Ez.37:9 En Hij zeide tot mij: Profeteer tot den geest; profeteer, mensenkind! en
zeg tot den geest: Zo zegt de Heere Heere: Gij geest! kom aan van de vier winden,
en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden.
10 En ik profeteerde, gelijk als Hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen,
en zij werden levend en stonden op hun voeten, een gans zeer groot heir. (…)
Ez.37:14 En Ik zal Mijn Geest in u geven, en gij zult leven, en Ik zal u in uw land
zetten; en gij zult weten, dat Ik, de Heere, dit gesproken en gedaan heb, spreekt
de Heere.

Dat dode lichaam in Matt.24:28 zal dus bezocht worden, vanwege de bliksem van
de Zoon des mensen, door de arenden. Die arenden zijn de volkeren die de Here
gebruikt om tegen Israël te strijden, zoals ik al zei. En dat kunt u uitgebreid lezen
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in Ez. 39. In de eerste twee verzen wordt Gog door de Here Zelf naar Israël
gebracht.
Ez.39:1 Voorts, gij mensenkind! profeteer tegen Gog, en zeg: Zo zegt de Heere
Heere: Zie, Ik wil aan u, o Gog, hoofdvorst van Mesech en Tubal!
Ez.39:2 En Ik zal u omwenden, en een zeshaak in u slaan, en u optrekken uit de
zijden van het noorden, en Ik zal u brengen op de bergen Israëls.
Maar wanneer in het dode lichaam Zijn Geest komt, zal Gogs menigte op de bergen
van Israël vallen. En daar spreken de overige 27 verzen over. En dan krijgt het dode
lichaam en het gevogelte des hemels een hele andere betekenis.
Ez.39:17 Gij dan, mensenkind! zo zegt de Heere Heere: Zeg tot het gevogelte van
allen vleugel, en tot al het gedierte des velds: Vergadert u, en komt aan,
verzamelt u van rondom, tot Mijn slachtoffer, dat Ik voor u geslacht heb, een groot
slachtoffer, op de bergen Israëls, en eet vlees, en drinkt bloed.
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Bijbelstudie Matthéüs 24 Deel 3 -03
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Matt.24:29 en 30 “De Wederkomst”.
Matt.24:30 “En alsdan”.
Matt.24:30 “De Zoon des mensen”.
Matt.24:30 "Het teken van den Zoon des mensen".
Matt.24:30 "Al de geslachten der aarde zullen wenen".
Matt.24:30 "Komende op de wolken".
Matt.24:31 “Verzameling van de uitverkorenen”.

Matt.24:29 en 30 “De Wederkomst”
Matt.24:29 En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd
worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den
hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden.
Matt.24:30 En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des
mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des
mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.

Na 29 verzen is dan eindelijk de Wederkomst van de Here Jezus Christus in zicht.
Dat moest ook wel volgen op het voorgaande vers, want de val van Jeruzalem,
waarbij het gelovig overblijfsel uit Jeruzalem via “de vallei Mijner
bergen”(zach.14:5) kan vluchten, kon alléén maar omdat zij de Naam des Heren
hadden aangeroepen (Joël 2:32). En dat valt samen met de Wederkomst van de
Christus.
De Wederkomst van Christus is de mooie en liefdevolle term voor dit moment. Deze
mogen wij, Wedergeboren Christenen dan ook zo noemen, omdat Hij aan onze kant
staat, na wij zelf een bewuste keuze vóór Hem hebben gemaakt. Maar die mooie
liefdevolle term is slechts zo voor ons. Voor de wereld is het de verschrikkelijke
“Dag des Heren”. Deze term komt 18 keer voor in de Bijbel, maar dan heb ik alle
overige varianten niet meegerekend. Om u een kleine impressie te geven: een
paar Schriftgedeelten die deze term in zich hebben.
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Jes.13:6 Huilt gijlieden, want de dag des HEEREN is nabij; hij komt als een
verwoesting van den Almachtige.
Jes.13:9 Ziet, de dag des HEEREN komt, gruwelijk, met verbolgenheid en hittigen
toorn, om het land te stellen tot verwoesting, en deszelfs zondaars daaruit te
verdelgen.
Joel 1:15 Ach, die dag! want de dag des HEEREN is nabij, en zal als een
verwoesting komen van den Almachtige.
Joel 2:11 En de HEERE verheft Zijn stem voor Zijn heir henen; want Zijn leger is
zeer groot, want Hij is machtig, doende Zijn woord; want de dag des HEEREN is
groot en zeer vreselijk, en wie zal hem verdragen?
Joel 2:31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat
die grote en vreselijke dag des HEEREN komt.
Mal.4:5 Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke
dag des HEEREN komen zal.
Hand.2:20 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat
de grote en doorluchtige dag des Heeren komt.

Alleen al uit deze paar verzen halen we de volgende kenmerken van de Dag des
Heren:
1. de Dag des Heren komt met verwoesting.
2. de Dag des Heren is gruwelijk.
3. de Dag des Heren komt met verbolgenheid en hittige toorn.
4. de Dag des Heren is zeer vreselijk.
5. de Dag des Heren is ondragelijk.
In ons Evangelisch jargon maken we vaak van de Wederkomst van Christus een
stralende dag, waarin de Heer als een lieve Man alle problemen in liefde oplost,
waarna iedereen elkaar een dikke knuffel geeft en sorry zegt. Toen kwam er een
olifant met een hele lange snuit en blies het verhaaltje uit. Nou dat beeld is
volledig in strijd met wat de Bijbel er Zelf over zegt. Ik hoop dat ik hiermee uw
beeld over de Wederkomst van Christus, mocht deze verkeerd zijn, te hebben
bijgesteld.
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Wat u goed moet begrijpen is dat er een antichristelijk wereldrijk is ontstaan in de
70ste week van Daniël, dat afschuwelijk is en dat de wereld is onderworpen aan de
zichtbare en tastbare god dezer eeuw, met al zijn geopenbaarde zondige engelen,
die zich uit zullen geven voor christussen. Wat zei de Here ook al weer over de
grote verdrukking:
Matt.24:21 Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest
van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal.
Voor de uitverkorenen zouden de dagen van de grote verdrukking, die over de
gehele wereld komt, gekort worden tot 1260 dagen. Daarover gaan deze twee
verzen, 29 en 30, van Matt.24.
Matt.24:29 En terstond na de verdrukking dier dagen, … zal in den hemel
verschijnen het teken van den Zoon des mensen;… en zullen den Zoon des mensen
zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.
Het eerste volk op aarde dat zich officieel heeft onderworpen aan de Enige Echte
Koning der Koningen, is het gehele volk Israël. Dat naast de Joden is aangevuld met
de 10 overige stammen. Als de Here terugkomt zal Hij Zijn Koninkrijk in bezit gaan
nemen, maar denkt u maar niet dat het antichristelijke wereldrijk dat zonder slag
of stoot toe laat. Sterker nog de slag om Armageddon is dan nog toekomst.
Hoe kun je dat weten?
Dat is helemaal niet zo moeilijk. Je hoeft alleen maar te weten dat overal waar de
Bijbel spreekt over de verduistering van zon, maan en sterren, dat de Dag des
Heren dan ook plaatsvindt. Of zoals Matt.24 dat verwoordt in vers 29 en afsluit in
vers 30 met de komst van de Zoon des mensen:
Matt.24:29 …,
1. zal de zon verduisterd worden,
2. en de maan zal haar schijnsel niet geven,
3. en de sterren zullen van den hemel vallen,
4. en de krachten der hemelen zullen bewogen worden.
In de opsomming over Schriftgedeelten over de term “de dag des Heren”, noemde
ik u ook deze:
Joel 2:31
1. De zon zal veranderd worden in duisternis,
2. en de maan in bloed,
eer dat die grote en vreselijke dag des HEEREN komt.
Hand.2:20
1. De zon zal veranderd worden in duisternis,
2. en de maan in bloed,
eer dat de grote en doorluchtige dag des Heeren komt.
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De slag bij Armageddon vinden we in Openbaring 16:16, maar dat is ná de
verzameling van de 144.000 waar ik straks nog op terug kom en dat is ná
Openbaring 6 waar de 70ste week wordt beschreven.
Dan ga ik weer even heel erg snel:
De vier ruiters. De eerste ruiter op het witte paard is de uitbeelding van de Vrede.
Deze vrede komt volgens Dan.9:27 tot stand door het versterken van een verbond.
Men sluit een akkoord, waardoor tussen beide partijen enigheid is, in plaats van
onenigheid en onvrede. Dit gebeurt in de eerste helft van de 70ste week, want dan
is er nog géén grote verdrukking voor de staat Israël. Daarna komen de andere drie
ruiters die ruwweg in de uitbeelding overeenkomen met de tweede helft van de
70ste week, namelijk de grote verdrukking. En terstond na die dagen…
Opb.6:12 En ik zag, toen Het het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een
grote aardbeving;
1. en de zon werd zwart als een haren zak,
2. en de maan werd als bloed.
3. 13 En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn
onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een groten wind geschud wordt.
4. 14 En de hemel is weggeweken, als een boek, dat toegerold wordt;
(Matt.24:29 …krachten der hemelen zullen bewogen worden.) en alle bergen
en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen.
Opb.6:16 En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: Valt op ons, en verbergt
ons van het aangezicht Desgenen, Die op den troon zit, en van den toorn des Lams.
17 Want de grote dag Zijns toorns is gekomen, en wie kan bestaan?
U begrijpt hopelijk, dat die grote dag, dat het Lam verschijnt met Zijn toorn,
hetzelfde is als:
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Jes.13:9 Ziet, de dag des HEEREN komt, gruwelijk, met verbolgenheid en hittigen
toorn…
De verduistering van zon, maan en sterren, is hét synchronisatiemoment in de
Bijbelse profetie. Dit gebeurt door een hemelbeving, waarbij er, volgens de
grondtekst van Opb.6:14, een soort breuk of ruimte ontstaat tussen de eerste en de
tweede hemel, niet dat ons dat veel zegt, maar daar houd ik me in ieder geval aan
vast. Bent u nieuwsgierig hier na, dan verwijs ik u graag door naar mijn site, waar
ik in een serie van drie lange artikelen inga op deze zeer onbekende Bijbelse
hemelbeving.
Als vervolgens alles donker is geworden op aarde, doordat de hemelbeving heeft
gezorgd voor het verduisteren van zon, maan en sterren, verschijnt er Één teken.
Maar “pha-ino” dat hier wordt vertaalt met “verschijnen”, mag ook gewoon
vertaalt worden met “schijnen”. Dus het enige dat schijnt in de compleet
verduisterde wereld is het teken van de Zoon des mensen.
Matt.24:30 En alsdan zal in den hemel (ver)schijnen het teken van den Zoon des
mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des
mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.
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Matt.24:30 “En alsdan”.
Matt.24:30 En alsdan zal in den hemel (ver)schijnen het teken van den Zoon des
mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des
mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.
“En alsdan” slaat dus op de completen verduistering van de wereld, ten gevolge
van de hemelbeving. Ja, went u maar aan die term. Mocht de hemelbeving echt
helemaal nieuw voor u zijn, en u heeft zoiets van “zeg, heb je daar ook een
Schriftplaats voor?”, ja, die heb ik. Meerdere zelfs. Maar naast Openbaring 6:14
kunt u het bijvoorbeeld ook lezen in:
Hag.2:7 Want alzo zegt de Heere der heirscharen: Nog eens, een weinig tijds zal
het zijn; en Ik zal de hemelen, en de aarde, en de zee, en het droge doen beven.

Hemelbeving?
De Wederkomst en de hemelbeving deel 1.
De Wederkomst en de hemelbeving deel 2.
De Wederkomst en de hemelbeving deel 3. Chronologie
Deze studies zijn te lezen op www.eindtijdinbeeld.nl
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Matt.24:30 “De Zoon des mensen”.
Dat teken van de Zoon des mensen is het allereerste dat men dan zal zien. Nou,
dat valt nog te bezien. Want als de ogen van de mensen wennen aan het donker, ik
bedoel het pikkedonker en dan schijnt er ineens een zeer fel licht, dan is het
eerste wat men zal doen, de ogenleden sluiten en zich wegdraaien van de
lichtbron. Dat is een natuurlijke reactie overigens. Maar wat is precies dat teken
van de Zoon des mensen.
Dan moeten we eerst weten wat de term “de Zoon des mensen” inhoudt. En dan
zouden we er goed aan doen en recht doen aan de Bijbel, door alle 80
Schriftplaatsen nu te gaan onderzoeken. Wat ik bedoel is een systematische
Bijbelstudie doen naar de term “de Zoon des mensen”. Maar dan kom ik nooit door
deze Bijbelstudie van Matt.24 heen. Dus dat onderzoeken moet u zelf doen. En ik
hoop van harte dat u dat zult doen.
“De Zoon des mensen”, duidt op erfopvolging. Want de eerstgeborene, waar heel
Genesis over spreekt, zou een zoon zijn. En de eerstgeborene is voor God de Here.
Ex.13:2 Heilig Mij alle eerstgeborenen; wat enige baarmoeder opent onder de
kinderen Israëls, van mensen en van beesten, dat is Mijn.
Over welke erfopvolging hebben we het dan? Wat zou de mens erven? Nog vòòrdat
de eerste mens geschapen werd, profeteerde de Heer welk plan Hij had met de
Mens.
Gen.1:26 En God zeide: Laat Ons Mens maken, naar Ons beeld, naar Onze
gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het
gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het
kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.
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Er staat overigens niet mensen, in meervoud, maar in enkelvoud, namelijk mens.
Wie is die mens waarover de Here God sprak? Adam? Had Adam heerschappij over
de vissen, de vogels, het vee en over de gehele aarde? Nee. Adam werd wél
geschapen, maar níet naar Zijn Beeld en níet naar de gelijkenis Gods. De Enige Die
wel beelddrager Gods is, is Christus Jezus. Dat is de Here Jezus ná Zijn opstanding
uit de dood.
• Christus is Zijn afschijnsel. Hebr.1:3 Hij is het Afschijnsel Zijner
heerlijkheid,
• Christus is Zijn Beeld. en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid,
• 2Kor.4:4 Christus, Die het Beeld Gods is.
Met andere woorden, al in Genesis 1 wordt geprofeteerd dat God een Mens zou
scheppen, Die beelddrager van God zou zijn en zou heersen over de gehele aarde
als Koning uiteraard. Maar de clou van het verhaal is dat uit de eerste mens, Adam,
de laatste mens is voortgekomen. De Enige die volgens de Bijbel dan ook de titel
heeft geërfd “Zoon des mensen”. Dat bevestigd 1 Kortinthe 15 ook.
1Kor.15:45 Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een
levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakenden Geest.
1Kor.15:47 De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit
den Hemel.
De tweede Mens, dan wel de laatste Adam, is de Zoon des mensen, of gewoon zoals
1Kor.15:47 al zei: “de Heere uit den Hemel”. Christus Jezus is dus Die Mens
waarvan de Here God profeteerde in Gen.1, dat Hij heerschappij zou hebben over
de gehele aarde.
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Matt.24:30 "Het teken van den Zoon des mensen"
De Zoon des mensen is dus de Enige troonsopvolger van Adam. En alleen Hij heeft
recht op die troon. En met een troon, moet er dus ook een Koning zijn. En als er
een Koning is, moet er dus ook een Koninkrijk zijn. En dat Koninkrijk is onze dagen
nog verborgen en krijgt dáárom de toepasselijke titel “het Koninkrijk der
hemelen”, want het is nog níet zichtbaar en wacht op de openbaarwording op
aarde. Dat openbaren van het hemelse Koninkrijk op aarde zal de Koning Zelf doen
en begint op het moment dat al de geslachten der aarde Hem zullen zien komen in
grote kracht en heerlijkheid. Maar net daarvoor, zo lezen wij, zal het teken van de
Zoon des mensen verschijnen. Het teken van Christus. Dat kan alléén daarom al
geen kruisteken zijn. Want het kruis is het teken waar de mens Jezus, zoals alle
mensen ooit eens zullen doen, stierf. De dood van de mens maakt van de Here
Jezus volgens de Bijbel Zelf, nog geen Christus. Juist door wat er ná Zijn dood
gebeurde werd Hij namelijk de Christus en ontving Hij niet alléén de titel “Zoon
des mensen”, maar nog véél hoger, namelijk de titel “de Zoon van God”. Die titels
ontving Hij niet op grond van Zijn sterven, maar op grond van Zijn Opstanding uit
de dood. Zulke feiten zijn essentieel voor elke Christen.
Goed, dus al zeker geen verlicht kruisbeeld, als teken van de Zoon des mensen.
Want de Heer is waarlijk Opgestaan, AMEN!!! Verscheen er dan al eens eerder een
teken aan de hemel, zodat we een aanknopingspunt hebben? Ik ken er maar één,
die daar enigszins voor in aanmerking kan komen.
Matt.2:2 …Waar is de geboren Koning der Joden? want wij hebben gezien Zijn ster
in het Oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden.
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Toen de Here Jezus werd geboren, werd Zijn ster gezien. De ster die de wijzen uit
het Oosten zagen, was hét teken dat de “Koning der Joden” geboren was. Daarover
twee opmerkingen.
1. Zoals de titel “Zoon des mensen” wordt geërfd, zo wordt ook het
koningschap over Juda geërfd. En dat lezen we in Matt.1. “de Koning der
Joden” is dus een titel, die de Here Jezus erfde.
2. Voordat de wijzen uit het Oosten de Here Jezus Zelf zagen, zagen zij éérst
Zijn teken, in de vorm van een ster aan de hemel.
Wat is het teken van de Zoon des mensen dan? Dat weten we niet. Maar het zou
heel goed een ster kunnen zijn, omdat in de Bijbel veelvuldig herhaling van
bepaalde gebeurtenissen voorkomt. Het blijft suggestief en hypothetisch.
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Matt.24:30 "Al de geslachten der aarde zullen wenen".
Matt.24:30 En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des
mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des
mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.
Na het verschijnen, dan wel het schijnen, van het teken van de Zoon des mensen in
de hemel, en men mogelijk kan zeggen: “wij hebben Zijn ster gezien”, zullen al de
geslachten der aarde wenen. Ook hieruit blijkt maar weer eens dat het niet zo’n
feestelijke gebeurtenis is als Zijn geboorte. De Wederkomst van de Here is het
tegenovergestelde van feestelijk! Het is gruwelijk, zeer vreselijk, ondragelijk en
komt met verwoesting. De Wederkomst is dus geen feest. Logisch dat men in
tranen uitbarst. Of zoals Openbaring 6 de Wederkomst van het Lam prachtig
verwoord:
Opb.6:16 …verbergt ons van het aangezicht Desgenen, Die op den troon zit, en van
den toorn des Lams.17 Want de grote dag Zijns toorns is gekomen, en wie kan
bestaan?

Wie zijn dan “al de geslachten der aarde”? Ik denk zelf dat dit zou moeten worden
opgevat in de smalle betekenis van het woord aarde. Aarde is in de Bijbel NOOIT de
betekenis van de globe, de wereldbol. Er is ook geen planeet Aarde in de Bijbel te
vinden. Aarde is altijd de grond. U kunt het beter vergelijken met tuinaarde dan
met de wereldbol. Aarde is de grond waarop de mens staat en waar de mens zijn
woning heeft gemaakt.
In het O.T. is aarde talloze keren gekoppeld aan Israël. U vindt dan in de Bijbel
terug “het land Israëls”, dat in het Hebreeuws is “Adamah Yisrael”. En we vinden
de term “het land Israël” ook terug in Matt.2:20 en 21, dat is nota bene hetzelfde
hoofdstuk waar de ster van Bethlehem in voor kwam en we net hebben gelezen.
Dat zijn dan ook tevens de enige twee N.T. Schriftplaatsen waar deze term
voorkomt.
Dus ik denk dat “al de geslachten der aarde”, slaat op het grondgebied van het
land Israël en niet de gehele wereld. Dat kan ik niet uit dit vers halen overigens,
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maar wel door dit vers te leggen naast een aantal andere Schriftplaatsen. Dat heet
Schrift met Schrift vergelijken.
1. Voor wie stopt de grote verdrukking ook al weer na 1260 dagen? De
uitverkorenen (Matt.24:22).
2. Voor wie waren de 70 weken bestemd? Uw volk en uw heilige stad
(Dan.9:24).
3. Wie wordt uitgebeeld “als de naar de woestijn vluchtende vrouw” in
Openbaring 12? Israël. (Opb.12:1 + Gen.37:9,10, Opb.12:6)
4. Waar zet de Here Jezus Christus als eerste Zijn voeten neer? Op de Olijfberg
(Zach.14:4)
Spreekt dit over de hele wereld? Nee. Dit spreekt over Israël en Juda in het
bijzonder. Als de Here Zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, is dat volgens mij
niet te zien in Australië. Hooguit via de televisie. Maar of die dan nog werkt lijkt
mij zeer twijfelachtig, omdat er dan een hemelbeving heeft plaatsgevonden en het
licht van zon, maan en sterren de aarde niet kan bereiken. Dan kan het signaal van
een satelliet de aarde waarschijnlijk ook niet bereiken.
De rassen, geslachten dan wel stammen der aarde, wat de vertaling is van het
Griekse woord “phule”, zijn volgens mij gewoon de stammen van Israël, waarvan ik
zeker weet dat er 3 te vinden zijn in de staat Israël. Want naast Juda en Benjamin,
is “de woning” van de stam van Levi onder de rest van de 11 stammen verdeelt
(Num.35:2, Joz.14:3). Een deel van de stam van Levi woont vandaag de dag dus
gewoon in de staat Israël. Ik zou zeggen: “Net als in de dagen van de Here Jezus.”
(Joh.1:19, Hand.4:36)
Het wordt nog duidelijker als we precies weten waarom de stammen van Israël
intens zullen huilen.
•

•

Zach.12:10 Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem,
zal Ik uitstorten den Geest der genade en der gebeden; en zij zullen Mij
aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem
rouwklagen, als met de rouwklage over een enigen zoon; en zij zullen
over Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een
eerstgeborene.
Opb.1:7 Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook
degenen, die Hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde
zullen over Hem rouw bedrijven; ja, amen.

Wie zijn volgens Zach.12:10 die “zij”? De inwoners van Jeruzalem. En Jeruzalem is
“uw heilige stad” van “uw volk”, de Joden, uit Dan.9:24. Daarover spreekt ook
Opb.1:7. En laat u niet verwarren door te denken dat “alle oog”, slaat op alle ogen
van alle mensen op de wereld. In de zin van, zie je wel, het gaat toch om iedereen
en niet alleen de Joden.
Want “alle oog zal Hem zien”, betekend net zo veel als “elke knie zal zich buigen”
en “elke tong zal Hem belijden” en zo voort. Dat betekent dat als de Here komt,
dus als de Dag des Heren aanvangt, Hij Zijn Koninkrijk gaat openbaren, waarbij de
mensheid zich vrijwillig mag onderwerpen aan de Here, of een kopje kleiner wordt
gemaakt.
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Matt.24:30 "Komende op de wolken"
Matt.24:30 En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des
mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des
mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.
Goed. Zij, de drie stammen die terug te vinden zijn in de staat Israël, zullen kapot
zijn van verdriet en spijt als blijkt dat zij “Adonai Jehova” Zelf aan het kruis
gespijkerd hebben en de Ware Koning de Joden, de Zoon des mensen, ja de Zoon
van God, hadden verworpen, tot het moment van hun officiële bekering (Joël
2:32).
Die zij al die tijd verworpen hadden, zien zij nu komen op de wolken des hemels.
De Bijbel kent in dat verband verschillende wijzen van komen op de wolken. Soms
worden deze specifiek genoemd, soms gekoppeld aan een synoniem en soms alleen
een synoniem van de betekenis van wolk. Ik som u even een paar op.

Wolken: met, op en in.
•
•
•
•
•
•

… er kwam Een met de wolken des hemels, als eens mensen zoon, Dan.7:13
… en komende op de wolken des hemels. Matt.26:64
… en komen met de wolken des hemels. Mark.14:62
… Zoon des mensen zien, komende in de wolken… Mark.13:26
…den Zoon des mensen zien komen in een wolk… Luk.21:27
… Ziet, Hij komt met de wolken … Opb.1:7

Synoniemen van wolken, met vermelding van wolken:
• … Zoon des mensen zien, komende in de wolken, (dat is / namelijk:) met
grote kracht en heerlijkheid. Mark.13:26
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•

…den Zoon des mensen zien komen in een wolk, (dat is / namelijk:) met
grote kracht en heerlijkheid. Luk.21:27

Synoniemen van wolken, zonder vermelding van wolken:
• …de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, (dat is / namelijk:) en
al de heilige engelen met Hem, … Matt.25:31
• Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, (dat is
/ namelijk:) met Zijn engelen, … Matt.16:27
• … wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, (dat is /
namelijk:) met de heilige engelen. Mark.8:38
• … in de openbaring van den Heere Jezus van den hemel met de engelen
Zijner kracht; 2Thess.1:7
Door deze Schriftplaatsen naast elkaar te leggen, zien we dat de Bijbel géén
verschil maakt in de manier hoe de Here Jezus Christus met de wolken komt. Br.
Rudy Brinkman schreef onlangs in zijn Bijbelstudie over deze Wolk, dat de Wolk
Zelf de uitbeelding is van God. Hij was als Wolk in de woestijn bij Zijn volk.
Christus is Die Wolk.
Wat ik vaak zeg, is dat de Bijbel in Zichzelf verklaard kan worden. In een zin met
een komma, komt het heel vaak voor dat hetgeen achter de komma een synoniem
is van hetgeen daarvoor staat. Dat gaat ook op met de wolken ten opzichte van de
grote kracht en heerlijkheid. Het zijn synoniemen.
Het blijkt zelfs dat de heerlijkheid van de Vader hetzelfde is als de heerlijkheid
van de Zoon des mensen, omdat er tussen die twee geen verschil bestaat. Het is
Één en Dezelfde.
En die heerlijkheid en grote kracht is weer synoniem aan Zijn engelen. En die
engelen zijn wij, namelijk de Opgenomen Gemeente. Dat leg ik u graag nog eens
uit.
1Kor.15:40 En er zijn hemelse lichamen, en er zijn aardse lichamen; maar een
andere is de heerlijkheid der hemelse, en een andere der aardse.
1Kor.15:44 Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam
wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam, en er is een geestelijk lichaam.
1Kor.15:49 En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen hebben, alzo zullen
wij ook het beeld des Hemelsen dragen.
Onze verwachting is dat wij in een punt des tijds veranderd zullen worden en Hij
ons aardse lichaam zal veranderen in een hemels lichaam. Dat staat een paar
verzen verder in vers 52. Daarom zegt de Here Jezus over de verandering van ons
lichaam:
• maar zij zijn als engelen Gods in den hemel. Matt.22:30
• maar zij zijn gelijk engelen, die in de hemelen zijn. Mark.12:25
• Want zij kunnen niet meer sterven, want zij zijn den engelen gelijk;
Luk.20:36
Christus is nu nog verborgen. Hij is niet zichtbaar en tastbaar. Maar wanneer de
Wederkomst van Christus daar is, zal Hij dus zichtbaar zijn. Dat is de betekenis van
de openbaring van Christus.
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•

Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook
gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Kol.3:4

•

Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat
wij zijn zullen. Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn
(Wederkomst), wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien,
gelijk Hij is. 1Joh.3:2

De Gemeente is het lichaam van Christus, waarvan Hij het Hoofd is (Kol.1:18). De
Gemeente moet hoe dan ook voor de Wederkomst van de Heer zijn opgenomen,
anders kunnen wij onmogelijk met Hem verheerlijkt worden. Als de Here Jezus
Christus terugkomt, is de Gemeente de uitbeelding van Zijn heerlijkheid. Wij zijn
die grote kracht, namelijk een hemels engelen leger. Wij zijn Zijn engelen met Wie
Hij komt en wij zijn die Wolk. Want de clou is, is dat Christus en de Gemeente één
zijn. Hoeveel Schriftplaatsen wilt u daarvoor?
1. Als de Zoon des mensen komt mét de wolken, betekent dat, dat Hij mét ons
komt.
2. Als de Zoon des mensen komt ín de wolken, slaat dat op, dat Hij in ons is en
wij in Hem.
3. Als de Zoon des mensen komt op de wolken, dan beeld dat Zijn positie als
Hoofd uit, dat bovenop het lichaam geplaatst is, namelijk het meest
verheven.
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Matt.24:31 “Verzameling van de uitverkorenen”.
Matt.24:31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en
zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene
uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve.
In het vorige vers hebben we geconstateerd dat als Christus komt, dat wij met Hem
geopenbaard worden in heerlijkheid en aan de engelen gelijk zijn. Ja zelfs meer
dan dat, want wij zijn Zijn lichaam. In Christus Jezus hebben wij de hoogst
denkbare positie. En ondanks dat wij nu nog in ons aardse lichaam zitten, zegt de
Bijbel:
Ef.1:3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons
gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus.
1Kor.6:3 Weet gij niet, dat wij de engelen oordelen zullen? …
Voelen we ons nu nog klein en nietig, doordat ons schuld aangepraat wordt door
de verklager onzer broederen, die ons verklaagt voor onzen God dag en nacht
(Opb.12:10), we zouden moeten beseffen dat onze God ons niet zo ziet. Dat is wat
de Bijbel noemt leven uit de rijkdom van Zijn genade. (Ef.1:7 en 2:7)
Als de Heer dan, Zijn engelen zal uitzenden, zouden we dat af kunnen doen door te
zeggen dat dat Zijn engelen zijn, die er nu ook zijn en dus niet de Gemeente. Maar
waarom zouden wij dat niet zijn?
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een bazuin van groot geluid
De bazuin is in de Bijbel de uitbeelding van het krachtig spreken Gods. Als de
bazuin klinkt wordt dat vaak in verband gebracht met de koning. Of de koning gaat
spreken of men zou zich verzamelen bij de koning of er wordt een koning
gekroond.
•
•

1Kon.1:34 … (Salamo) aldaar tot koning over Israël zalven. Daarna zult gij
met de bazuin blazen, en zeggen: De koning Salomo leve!
Jer.4:5 … ja, blaast de bazuin in het land; roept met volle stem en zegt:
Verzamelt ulieden, en laat ons ingaan in de vaste steden!

De bazuin heeft in de Bijbel nu eenmaal veel met de koning te maken. En waar een
koning is, is een koninkrijk.
Matt.24:31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid
Dus we mogen nu inmiddels wel raden waar dit opslaat. Wat werd ons ook al weer
beloofd in Gen.1? Juist, Die Koning naar Zijn Beeld, Die zou heersen over de gehele
aarde. Bij de Wederkomst van Die Koning, Die dus daarom de titel “Zoon des
mensen” mag dragen, zal Hij beginnen met het openbaren van Zijn Koninkrijk. En
omdat de Here Zijn engelen dan een opdracht gaat geven (het spreken Gods) wat
alles te maken heeft met Zijn Koninkrijk, zouden ze niets anders mogen
verwachten dan het klinken van een bazuin van groot geluid. Dat groot geluid, dat
uit de bazuin komt, wil zeggen dat God krachtig spreekt. Wat zegt de Heer dan?
“Ga uit en verzamel Mijn uitverkorenen. Vergader ze bijeen uit de vier winden.”
Matt.24:31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en
zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene
uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve.
Uit de vier winden, is heel simpel. Dat betekent Noord, Oost, Zuid en West. Maar
van het ene uiterste van de hemel tot het andere uiterste, lijkt wat lastiger te zijn.
Helemaal als ook nog eens blijkt dat in het Markus Evangelie iets anders staat.
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Mark.13:27 En alsdan zal Hij Zijn engelen uitzenden, en zal Zijn uitverkorenen
bijeenvergaderen uit de vier winden, van het uiterste der aarde, tot het uiterste
des hemels.
Ook hier blijken het synoniemen te zijn. Ik zet ze even onder elkaar voor u.
• van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve.
• van het uiterste der aarde, tot het uiterste des hemels.
Hoe zit dat? De hemel strekt zich uit tot de aardbodem. Dat geld voor de eerste
hemel, namelijk de hemel waar de vogels is vliegen en waar de wolken in drijven.
Maar het geld ook voor de derde hemel, dat is de hemel waar de Heer Zijn troon
heeft staan. Om ons heen is de eerste hemel. Dat is lucht, dat is waar wij
ademhalen. En adem was “pneuma” en dat is hetzelfde woord als geest.
Om ons heen is ook de derde hemel. Dat is de onzienlijke wereld, de “pneuma
wereld” als u begrijpt wat ik bedoel. De onzichtbare schepping waar de engelen
zijn. En engelen waren gedienstige geesten.
Kol.1:16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op
de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij
heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en
tot Hem geschapen;
Als wij als broeders en zusters bij elkaar komen, dan is de Heer in ons midden. Hij
staat gewoon tussen ons, ondanks dat wij Hem niet kunnen zien.
Matt.18:20 Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het
midden van hen.
Het uiterste van de hemel is het uiterste van de aarde. En aangezien de Heer gaat
beginnen met het openbaren van Zijn Koninkrijk, zal Hij beginnen met het terug
verzamelen van Israël. Geheel Israël wel te verstaan. Wie weet nu of hij of zij
ergens een afstammeling is van bijvoorbeeld de stam van Ruben? Christus Jezus
75

weet dat. Dan wordt vervuld de tweede gedeelte van de profetie van het dal der
dorre doodsbeenderen. Merk op, dat we ook hier de vier winden terug vinden!

Wedergeboorte van Israël.
Ezechiël 37

9 En Hij zeide tot mij: Profeteer tot den geest; profeteer, mensenkind! en zeg tot
den geest: Zo zegt de Heere Heere: Gij geest! kom aan van de vier winden, en
blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden.
10 En ik profeteerde, gelijk als Hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen,
en zij werden levend en stonden op hun voeten, een gans zeer groot heir.
11 Toen zeide Hij tot mij: Mensenkind! deze beenderen zijn het ganse huis
Israëls; ziet, zij zeggen: Onze beenderen zijn verdord, en onze verwachting is
verloren, wij zijn afgesneden.
12 Daarom, profeteer en zeg tot hen: Zo zegt de Heere Heere: Ziet, Ik zal uw
graven openen, en zal ulieden uit uw graven doen opkomen, o Mijn volk! en Ik zal
u brengen in het land Israëls.
13 En gij zult weten, dat Ik de Heere ben, als Ik uw graven zal hebben geopend, en
als Ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o Mijn volk!
14 En Ik zal Mijn Geest in u geven, en gij zult leven, en Ik zal u in uw land zetten;
en gij zult weten, dat Ik, de Heere, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de
Heere.
En uit deze groep van uitverkorenen, zal de Heer 144.000 échte Jehova’s getuigen
verzamelen. Dat zijn anderen dan die van de wachttoren als u begrijpt wat ik
bedoel. Merk op, dat we ook hier de vier winden terug vinden!
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144.000 dienstknechten Gods

Openbaring 7
1 En na dezen zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende
de vier winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, noch op de
zee, noch tegen enigen boom.
2 En ik zag een anderen engel opkomen van den opgang der zon, hebbende het
zegel des levenden Gods; en hij riep met een grote stem tot de vier engelen,
welke macht gegeven was de aarde en de zee te beschadigen,
3 Zeggende: Beschadigt de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de
dienstknechten onzes Gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden.
4 En ik hoorde het getal dergenen, die verzegeld waren: honderd vier en veertig
duizend waren verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israëls.
5 Uit het geslacht van Juda waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van
Ruben waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Gad waren twaalf
duizend verzegeld;
6 Uit het geslacht van Aser waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van
Nafthali waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Manasse waren
twaalf duizend verzegeld;
7 Uit het geslacht van Simeon waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht
van Levi waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Issaschar waren
twaalf duizend verzegeld;
8 Uit het geslacht van Zebulon waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht
van Jozef waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Benjamin waren
twaalf duizend verzegeld.
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Bijbelstudie Matthéüs 24 Deel 4 -01
1.
2.
3.
4.

Matt.24:32 en 33. “de les van de vijgenboom”
De betekenis van de vijgenboom.
Vijgen en sterren des hemels, beeld van Israël.
Dood en Opstanding van de vijgenboom in Mattheus.

Matt.24:32 en 33. “de les van de vijgenboom”
Matt.24:32 En leert van den vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder
wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is.
Matt.24:33 Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat
het nabij is, voor de deur.

Laat ik voor de verandering nu eens eerst iets over mijn eigen ervaring over dit vers
met u delen. Ik heb altijd gelooft dat dit vers sprak over de stichting van de Joodse
staat Israël. Waarom? Tja, je luistert naar preken en Bijbelstudies en dan neem je
dat aan voor de waarheid. Want degene die het woord verkondigd, heeft er
waarschijnlijk voor geleerd en dús zal het wel zo zijn.
Daar hebben we de grootste fout die een Christen kan maken. Want wij zijn ten
aller tijden verantwoordelijk voor onze eigen zaligheid. We worden dan ook niet
Wedergeboren omdat de predikant of voorganger gelovig is. Nee, wij zijn
Wedergeboren door ons eigen geloof en dat kun je alléén maar weten uit de Bijbel.
O, hier hamer ik graag op!
Joh.5:39 Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven
te hebben; …
Soms hoop ik dat u het met mij oneens bent, want dan pakt u de Bijbel en gaat
uzelf onderzoek doen om uw gelijk te bewijzen. Het goede daarvan is, is dat u de
Bijbel gaat bestuderen. En als u dat doet, heb ik mijn doel gehaald. Toetst u mijn
woorden aan de Bijbel. Want we hoeven niet ons gelijk te halen, want aangezien
de Bijbel de Waarheid is, is het Woord de enige die bewijst gelijk te hebben.
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Goed, ik hoop dat u mij begrijpt. Ik doe mijn uiterste best om zo dicht mogelijk bij
de Bijbel te blijven. Dat, dat weleens lijnrecht ingaat wat anderen zeggen… Ja, dat
zal! Toetst u daarom zelf aan de Bijbel. Want er zijn grote groepen Christenen die
dat niet doen en wat je dan krijgt is zeer pijnlijk en heeft mij zelfs letterlijk
bedroeft. Daar laat ik het bij, we gaan terug naar de les van de vijgenboom.
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De betekenis van de vijgenboom.
Deze inleiding geeft al aan dat het nog maar de vraag is, of deze les van de Here
Jezus slaat op de oprichting van de Joodse staat in onze dagen.
De vijgenboom is in de Bijbel heel vaak de uitbeelding van Israël. Nu las ik laatst
een artikel van iemand, die zei: “allemaal leuk en aardig, maar de vijgenboom
wordt maar 1x in de Bijbel in verband gebracht met Israël.” Prima! Dat kan
kloppen. Maar dan laat je los dat vele andere Schriftplaatsen in de Bijbel, die
spreken over de vijgenboom, typologisch spreken over Israël. Met andere woorden
dan hebben vele profetieën in de Bijbel weinig betekenis.
Hebben we daar een voorbeeld van?
Ps.105:33 En Hij sloeg hun wijnstok en hun vijgeboom, en Hij brak het geboomte
hunner landpalen.
Als de wijnstok en de vijgenboom hier geen typologische betekenis hebben… Tja,
wat houden we dan nog over? Alleen maar een vreemde letterlijke betekenis dat de
Here wijnstokken en vijgenbomen breekt. Dat maakt God toch vreemd? Die
vijgenboom is toch ergens de uitbeelding van!
Het voert mij te ver om u uitgebreid hier in mee te nemen. Wel durf ik u te zeggen
dat de vijgen worden vergeleken met de Joden, dan wel met Israël. Er zijn vroege
vijgen en latere vijgen. De vroege vijgen zijn de eerstelingen oost en daarmee de
uitbeelding van de Gemeente, die eersten zijn. En als je als eerste geboren wordt,
dan ben je de oudste van de kinderen, toch? Dat is dan ook direct de betekenis van
Oudsten of bijvoorbeeld de 24 ouderlingen uit openbaring 4: Eersteling. In Opb.6
waar ik u al een paar keer mee naar toe heb genomen, lezen we ook over een
vijgenboom.
Opb.6:13 En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn
onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een groten wind geschud wordt.
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Vijgen en sterren des hemels, beeld van Israël.
Het bijzondere is dat dit vers twee waarheden in zich heeft. Namelijk het spreekt
over de verduistering van de sterren, zoals we dat moeten verwachten vlak voor
het “ver”schijnen van het teken van de Zoon des mensen aan de duistere hemel.
Aan de andere kant wordt hier gesproken over het “heir des hemels”, de
sterren, die de uitbeelding zijn, volgens de droom van Jozef in Gen.37:9-10, van
Israël. Dat de vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, maakt van deze gevallen
vijgen, dat zij niet staande zijn gebleven in de Waarheid, maar zijn afgevallen. In
de Bijbelse profetie komen we namelijk vaak tegen dat Israël grotendeels in de
afval terecht zou komen.

•
•
•
•

Jes.34:4 En al het heir der hemelen zal uitteren, en de hemelen zullen
toegerold worden, gelijk een boek, en al hun heir zal afvallen, gelijk een
blad van den wijnstok afvalt, en gelijk een vijg afvalt van den vijgeboom.
Jer.5:23 Maar dit volk heeft een afvallig en wederspannig hart; zij zijn
afgevallen en heengegaan;
Dan.8:12 En het heir werd in den afval overgegeven tegen het gedurig
offer; en hij wierp de waarheid ter aarde; en deed het, en het gelukte wel.
2Thess.2:3 Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet,
tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der
zonde, de zoon des verderfs;

De vijgen zijn dus een uitbeelding van Israël. En als de vijgen afvallen, is dat niet
meer dan de vervulling van Bijbelse profetie. De vijgen horen geënt te zijn aan de
Vijgenboom. Maar dan is de Vijgenboom geschreven met een hoofdletter en slaat
dat op de onderwerping van de vijgen aan de Boom des Levens. Of gewoon: Een
gelovige, Wedergeboren staat Israël, waar Christus Jezus de Koning is.
Goed. Mijn probleem is altijd dat ik het u zo goed mogelijk wil uitleggen, maar ik
soms twijfel of ik dat ook goed gedaan heb en het niet te moeilijk is geweest.
Daarom:
Matt.24:32 En leert van den vijgeboom deze gelijkenis.
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Dood en Opstanding van de vijgenboom in Mattheus.
Deze vijgenboom is dus mijns inziens, de uitbeelding van de gelovige staat Israël.
En niet van de in 1948 opgerichtte ON-gelovige staat Israël. Anders moet ik u
opnieuw uitleggen dat het gelovig overblijfsel in Jeruzalem de Naam des Heeren
heeft aangeroepen, waardoor de Wederkomst heeft plaats gevonden en zij kunnen
vluchten naar Azal, waarna de stad en staat geheel verwoest worden en dat alles
en iedereen dood is, enz. enz. enz.
De Wederkomst vond plaats, juist OMDAT zij de Naam des Heeren aanriepen. Dan is
het ongelovige volk toch tot bekering gekomen? Ik heb u nu al 2x meegenomen naar
Ez.37, de profetie over de dal der dorre doodsbeenderen. Nadat Ezechiël voor de
tweede keer profeteert, werden de graven toch geopend?
Wanneer ligt iemand in een graf? Juist, als hij dood is. Wat is er dan gebeurt als
het graf open gaat? Denk aan de Here Jezus “op de derde dag”… Men staat op uit
de dood en dat is Wedergeboorte.
Goed, we hebben dit al behandeld. Dus de gelijkenis van de vijgenboom, waar de
Here nu over gaat spreken, is dus de Wedergeboren vijgenboom. Is er dan ook nog
een gelijkenis van de niet-Wedergeboren vijgenboom? Ja. En daar gaan we nu naar
toe.

Matt.21:18 En des morgens vroeg, als Hij wederkeerde naar de stad, hongerde
Hem.
19 En ziende, een vijgeboom aan den weg, ging Hij naar hem toe, en vond niets
aan denzelven, dan alleenlijk bladeren; en zeide tot hem: Uit u worde geen vrucht
meer in der eeuwigheid! En de vijgeboom verdorde terstond.
20 En de discipelen, dat ziende, verwonderden zich, zeggende: Hoe is de
vijgeboom zo terstond verdord?
21 Doch Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Voorwaar zeg Ik u: Indien gij geloof
hadt, en niet twijfeldet, gij zoudt niet alleenlijk doen, hetgeen den vijgeboom is
geschied; maar indien gij ook tot dezen berg zeidet: Word opgeheven en in de zee
geworpen! het zou geschieden.
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Deze vijgenboom beeld het ongelovige Joodse volk uit. Dat valt te concluderen. De
discipelen vragen zich af “hoe kan die boom nu ineens verdorren, dan wel dood
gaan?” En dan spreekt de Here Jezus over ons geloof. En niet afvallen van het
geloof, maar juist versterken van je geloof. Deze gelijkenis gaat over een dode
vijgenboom, die gelijk staat aan Ezechiëls eerst profetie over het dal der dorre
doodsbeenderen. “maar er was geen geest in hen.” Ez.37:8
Van de Wedergeboren vijgenboom, die we nu gaan behandelen, daarvan sprak
Ezechiël, in Ez.37:10 Toen kwam de geest in hen, en zij werden levend.

Matt.24:32 En leert van den vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder
wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is.
Matt.24:33 Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat
het nabij is, voor de deur.
De zomer die nabij gekomen is, is het geopenbaarde Koninkrijk Gods waar iedereen
op wacht. Want zo verwoord Lukas dat:
Luk.21:31 Alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien geschieden, zo weet, dat
het Koninkrijk Gods nabij is.
Want de Koning is gekomen. Maar het land en de stad zijn nog verwoest en het land
ligt nog bezaaid met lijken (Ez.39). De Here heeft alle tijd hoor! Hij is immers
lankmoedig over ons. En Hij vertraagt Zijn belofte niet, hoewel sommigen dat
traagheid achten. Het opruimen van de lijken in het land, waar Zijn troon zal
worden opgericht, namelijk te Jeruzalem, duurt zeven maanden. Dat is een heel
zorgvuldig klusje, dat echt niet in één dag klaar moet zijn.
Dus als men de Wedergeboorte van Israël ziet, dan begint de vijgenboom weer
bladeren uit te spruiten, die eerst verdord waren. Als je die dingen ziet gebeuren,
ook al is Jeruzalem helemaal verwoest, dan moet je weten dat het Koninkrijk voor
de deur staat. Dat is de aanvang van de 1000 jaren. Maar er moet nog veel
gebeuren en daarvoor heeft de Here Jezus Christus zo’n 2000 jaren uitgetrokken,
om een goed functionerend korps te hebben, die met het Hoofd het Koninkrijk gaat
openbaren en besturen.
U kent wel het korps mariniers of het KLPD, korps landelijke politiediensten? Korps
is lichaam, dan weet u ook wie het Hoofd is van het Korps van Christus.

Matt 24:32 En leert van den vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder
wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is.
Matt 24:33 Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat
het nabij is, voor de deur.
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Bijbelstudie Matthéüs 24 Deel 4 -02
1. Matt.24:34 “Dit geslacht”.
2. Matt.24:35 en 36 “die dag en die ure weet niemand”.

Matt.24:34 “Dit geslacht”.
Matt.24:34 Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al
deze dingen zullen geschied zijn.
Ja, ook zo’n bekend vers! Ook ik heb hierin gelezen dat het ging om de mensen die
de stichting van de ongelovige staat Israël meemaakten. Dat komt omdat ik de les
van de vijgenboom toen nog niet goed begreep. Maar als we weten dat de les van
de vijgenboom spreekt over de Wedergeboorte van Israël, zodat uit die verdorde
vijgenboom uit Matt.21 weer bladeren gaan groeien, dan is het eigenlijk niet meer
dan logisch.
Dit geslacht spreekt dus over de mensen die óók Wedergeboren zullen worden in
die dagen, voordat de 1000 jaren aanvangen. Want vanaf de 1000 jaren is het
Koninkrijk definitief geopenbaard. En kom je in dat Koninkrijk?
Joh.3:5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren
wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan. 7 …Gijlieden
moet wederom geboren worden.

Dat geslacht dat geenszins voorbij zal gaan, slaat op de mensen die Wedergeboren
worden na de 70ste week en voor de aanvang van de 1000 jaren. Nogmaals, de
Here heeft geen haast, Hij is al de Koning al sinds Zijn Opstanding uit de dood! Zij
zullen dus per definitie het Koninkrijk in zullen gaan. En zullen dus volgens vers 34
blijven leven wanneer al deze dingen zullen geschied zijn.
Welke dingen zijn dat dan? Ik denk gewoon die uit het volgende vers:
Matt.24:35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen
geenszins voorbijgaan.
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Dus, het voorbijgaan van de hemel en de aarde. Dit houdt in dat “dit geslacht” een
verandering in het DNA ontvangt waardoor de mensen weer honderden jaren oud
kunnen worden. Want dat is exact wat we straks zullen lezen:
De dagen van Noach, van vòòr de zondvloed zullen gelijk zijn aan de Parousia van
de Zoon de mensen (vers 37 en 38).
Denk bijvoorbeeld aan Methusalach, Gen 5:27, hij werd 969 jaar, “…en hij stierf”.
Maar ook in de 1000 jaren zal men kunnen sterven. Dat lezen we bijvoorbeeld in
Jesaja 65.
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Jes.65:20 Van daar zal niet meer wezen een zuigeling van weinig dagen, noch een
oud man, die zijn dagen niet zal vervullen;
Dit is de uitgangspositie van de mens in het geopenbaarde Koninkrijk, namelijk
vanaf de duizend jaren. Dat leest net als Matt.24 over het geslacht dat geenszins
voorbij zal gaan. Maar dan lezen we door:
want een jongeling zal sterven, honderd jaren oud zijnde, maar een zondaar,
honderd jaren oud zijnde, zal vervloekt worden.
want een jongeling zal sterven
honderd jaren oud zijnde
maar een zondaar, zal vervloekt
honderd jaren oud zijnde
worden
sterven = vervloekt worden.
Als Metusalach bijna 1000 jaar werd en een zelfde soort situatie ontstaat in de
duizend jaren, dan is een honderdjarige een jongeling. Dat is een tiende van zijn
hele leven om het zo maar te zeggen. In onze dagen hebben we het dan over een
kind van 7 tot 10 jaar.
De reden waarom men toch kan sterven in het Koninkrijk, is omdat men vervloekt
kan worden. Waarom wordt men dan vervloekt? Omdat men een zondaar is, want
hoewel de satan gebonden is, is de zonde nog altijd in de aardse mens aanwezig. U
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weet toch dat vlees en bloed van deze aarde, nog altijd géén deel uit maken van
die Nieuwe Schepping waar iedereen op wacht? Deze zonde, van de 100 jarige
zondaar, is dan ook niet zomaar een zonde, het is ongeloof.
Maar er leefden toch alleen Wedergeboren mensen in de 1000 jaren? Ja, bij de
aanvang van de 1000 jaren wél. Maar u moet begrijpen dat zij net zulke mensen
zijn als wij en dus ook een gezin zullen stichten. En ook hun kinderen zullen zelf
een bewuste keuze voor De Koning moeten maken en Wedergeboren moeten
worden, willen zij blijven leven en niet sterven.
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Matt.24:35 en 36 “die dag en die ure weet niemand”.
Matt.24:35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen
geenszins voorbijgaan.
Matt.24:36 Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der
hemelen, dan Mijn Vader alleen.
Heel veel gelovigen, christenen, lezen in vers 36 allerlei dingen die er niet staan.
Zo gaat dit vers al helemaal niet over de Opname van de Gemeente. We zijn het
niet eens tegengekomen in alle voorgaande verzen en het gaat ook niet over de
Wederkomst van Christus.

In de meeste Bijbels staat er een perikoop tussen vers 35 en 36. En dat is jammer,
omdat het dan net lijkt of die twee verzen niets met elkaar van doen hebben. Een
perikoop is een korte titel dat boven een stukje tekst wordt gezet om gemakkelijk
bepaalde stukken terug te vinden.
Nee, het is heel eenvoudig. Van die dag en ure, slaat gewoon op het voorbijgaan
van hemel en aarde. Moeilijker is ie niet. Echt waar! Maar op de een of andere
reden heeft men de behoefte om hier allemaal dingen in te leggen, die er
simpelweg niet staan. En dan zijn er ook nog mensen die moeilijkheden hebben
met de paralleltekst uit Mark.13. Dan leggen we die gewoon naast dit vers.
noch de Zoon, dan de Vader
Mark.13:31 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan; maar Mijn woorden zullen
geenszins voorbijgaan.
Mark.13:32 Maar van dien dag en die ure weet niemand, noch de engelen, die in
den hemel zijn, noch de Zoon, dan de Vader.
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Dit lijkt heel verwarrend, omdat de Zoon het niet weet, maar de Vader weer wel.
Mag de Zoon het dan niet weten, of zo? Hebben ze geheimen voor elkaar en zo ja,
waarom dan?
Is dit moeilijk? Nee.
Wat ik als eerste zei, in het eerste deel van deel 1 van deze studie, was dit:
“Het is goed om te weten, maar ik ga ervan uit dat dat bekend is, dat dit
hoofdstuk zich afspeelt vòòr de dood en Opstanding van onze Heer. Daarmee is
gezegd, dat Jezus hier nog niet de Christus is en dus ook nog niet de Zoon van God.
Want de titel “Zoon van God”, kreeg Hij op grond van Zijn Opstanding uit de dood
(Hand.13:33, Hebr.1:5; 5:5). Zijn aanspreektitel is dus: Here Jezus.”

Zelfs de Vader, noemt de Here Jezus vòòr Zijn Opstanding al Zijn Zoon, terwijl Hij
dat toen officieel nog niet was. Bijvoorbeeld bij de doop van de Here.
Matt.3:17 En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, Mijn
Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!
Was de Here Jezus toen officieel de Zoon van God? Ja en Nee. Hij was de toen al
de Zoon van God, omdat Hij van Vaders zijde God was en van moeders zijde mens.
Maar dat is een heel ander niveau dan de titel “de Zoon van God”, dat alleen maar
geerfd kan worden door als zoon aangesteld te worden. De Here Jezus was dus wel
de Enige pretendent om de titel “Zoon van God” te dragen. Leest u in uw eigen tijd
Handelingen 13, Hebreeën 1 en 5 maar eens door. Daar vindt u in Hebr.5 het
volgende:
Hebr.5:7 Die in de dagen Zijns vleses, gebeden en smekingen tot Dengene, Die
Hem uit den dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende,
en verhoord zijnde uit de vreze.
Hebr.5:8 Hoewel Hij de Zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft, uit
hetgeen Hij heeft geleden.
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Hebr.5:9 En geheiligd zijnde, is Hij allen, die Hem gehoorzaam zijn, een oorzaak
der eeuwige zaligheid geworden;

En toen de Here Jezus opstond uit de dood, ontving Hij alle te erven titels die u in
de Bijbel kunt vinden; zoals daar zijn:
1. Zoon van God
2. Hogepriester naar de ordening van Melchizedek
3. Zoon des mensen
4. Zoon van David
Die titels gingen van Vader op Zoon, om het zomaar te zeggen, toen de Vader deze
woorden sprak bij de Opstanding uit de dood van Zijn Zoon.
Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd.
Mark.13:32 Maar van dien dag en die ure weet niemand, noch de engelen, die in
den hemel zijn, noch de Zoon, dan de Vader.
Dit slaat dus op Zijn mens-zijn, uit de aarde, aards (1Kor.15), dat lager was, voor
een korte tijd, dan de engelen (Hebr.2:7). En in die hoedanigheid moeten we
begrijpen dat Hij het niet kon weten. Want na Zijn opstanding uit de dood blijkt uit
de Bijbel wel degelijk dat Hij alles weet. Zo ook als Hij aan Petrus verschijnt.
Joh.21:17 Hij zeide tot hem ten derden maal: Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij
lief? Petrus werd bedroefd, omdat Hij ten derden maal tot hem zeide: Hebt gij Mij
lief, en zeide tot Hem: Heere! Gij weet alle dingen, Gij weet, dat ik U liefheb.
Jezus zeide tot hem: Weid Mijn schapen.

Dat hebben ze in de Kanttekeningen van de Statenvertaling ook goed begrepen. En
geeft op de term “noch de Zoon” uit Mark.13:32 de volgende verklaring:

“noch de Zoon,”
Namelijk naar Zijn menselijke natuur en in den staat Zijner nederigheid, want naar
Zijn godheid weet Hij alle dingen, Joh. 21:17, en na Zijne verhoging is Hem het
boek der voorzienigheid Gods, met zeven zegelen verzegeld, nader geopend,
Openb. 5:5,7,9.
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Bijbelstudie Matthéüs 24 Deel 4 -03
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Matt.24:37 – 39 “gelijk de dagen van Noach”.
Gelijk aan de toekomst van de Zoon des mensen.
De eerste overeenkomst.
De bezigheden in de dagen van Noach.
Trouwende en ten huwelijk uitgevende in de dagen van Noach.
DNA verandering.
Matt.24:40 “Arrestatie & vergeving”.

Matt.24:37 – 39 “gelijk de dagen van Noach”.

Matt.24:37 En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van
den Zoon des mensen.
Matt.24:38 Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en
drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken
Noach in de ark ging;
Matt.24:39 En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen
wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.
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Gelijk aan de toekomst van de Zoon des mensen.
Om maar direct van wal te steken, hier wordt ons een overeenkomst voorgesteld.
De toekomst van de Zoon des mensen komt overeen, heeft veel gelijk, met de
situatie van Noach’s dagen, ten tijde van voor de zondvloed. We kunnen spreken
van een gelijkenis op verschillende manieren.
De “toekomst” die hier wordt genoemd, is de vertaling van het Griekse woord
“Parousia”, dat presentie en aanwezigheid betekent. Wanneer mogen we dan
spreken over Jezus Christus’ Parousia? Zijn aanwezigheid begint vanaf de
Wederkomst van de Here. Want vanaf dan zal Hij zichtbaar zijn voor de wereld.
Dat lezen we als volgt:
• Matt.24:30 … en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken
des hemels…
• Opb.1:7 Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook
degenen, die Hem doorstoken hebben;…
Dus vanaf de Wederkomst, dat de Here zichtbaar verschijnt, namelijk Zich
openbaart, zal Hij gezien worden. Vanaf dat moment is Hij present / aanwezig. Dat
betekent dus tegelijkertijd dat vanaf dan ook de gelijkenis opgaat met “de dagen
van Noach”.
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De eerste overeenkomst.
Noach kennen de meeste mensen wel. Noach is zelfs bekend bij niet-gelovigen. Dus
dat verhaal bespaar ik u verder. Wat wel de moeite waard is te vermelden, omdat
de Here Jezus er Zelf waarde aan hecht en het dus expliciet vermeld, is dat “Noach
de ark in ging”, vers 38. Dit in tegenstelling tot de rest van de mensheid, die door
de watervloed “hen allen wegnam”.
De reden dat Noach gespaard werd, omschrijft de Bijbel als volgt:
Gen.6:9 …. Noach was een rechtvaardig, oprecht man … Noach wandelde met
God.
Gen.7:1 Daarna zeide de Heere tot Noach: Ga gij, en uw ganse huis in de ark; want
u heb Ik gezien rechtvaardig voor Mijn aangezicht in dit geslacht.
Hebr.11:7 Door het geloof heeft Noach, …, de ark toebereid tot behoudenis van
zijn huisgezin; door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld, en is geworden een
erfgenaam der rechtvaardigheid, die naar het geloof is.
Noach was rechtvaardig in de ogen van God en wandelde met God, lezen we in
Genesis. Hebreeën vertelt ons dat dit komt door het geloof. Op grond van Noach’s
geloof in de Here God werd niet alleen hij, maar ook zijn familie gered. De redding
was het ingaan in de ark. Die ark mocht Noach ingaan op grond van geloof.

Goed, bij de Wederkomst van de Here Jezus Christus komt er een zelfde soort
oordeel over de gehele mensheid, zoals ik u in de voorgaande verzen heb laten
zien. Voor de mensheid is er ook dan een ark waar men zou moeten ingaan, om te
ontkomen aan het oordeel van God. Waar staat die houten boot dan? Die staat
nergens. De toekomstige ark is ergens een uitbeelding van. De ark is de uitbeelding
van het geopenbaarde Koninkrijk Gods bij de aanvang van de 1000 jaren, als de
satan gebonden zal zijn. Want hoe komt men dat Koninkrijk ook al weer binnen?
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Joh.3:5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren
wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan. […] 7
Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.
Alleen door Wedergeboorte komt men in het Koninkrijk Gods. En aangezien de
aanwezigheid van de Zoon des mensen doorloopt tot voorbij de 1000 jaren, zal men
dus ook dan wederom geboren moeten worden om de ark in te kunnen en zo te
kunnen ontkomen aan het oordeel van God. Want…
Hebr.10:31 Vreselijk is het te vallen in de handen des levenden Gods.
Met andere woorden, de Here Jezus spreekt hier over het aanbreken van de 1000
jaren. Hoelang het duurt om het Koninkrijk der hemelen te openbaren op aarde,
wordt ons niet gemeld en is ook ondergeschikt in Jezus’ betoog.
De Here Jezus vertelt vanaf hier over de zaken die antwoord geven op de vraag van
de discipelen: en welk zal het teken zijn van Uw toekomst (Matt.24:3).
De gelijkenis van de dagen van Noach, is het teken van Zijn toekomst. Een teken is
namelijk de uitbeelding van iets. Een teken stelt iets voor en dat lezen we hier
terug. Maar er staat meer in deze drie verzen.
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De bezigheden in de dagen van Noach.
Matt.24:38 Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en
drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken
Noach in de ark ging;
De Here Jezus spreekt niet zomaar deze woorden uit. Alleen al dat het moeilijk
leest, zou onze aandacht al moeten trekken. We zouden ons af moeten vragen, is
dit gewoon een voorstelling van de dagelijkse gang van zaken in de dagen van
Noach, of is dit ook een teken? En als het een teken is, waar is dit dan de
uitbeelding van?

Allereerst zullen we stilstaan bij het “etende en drinkende”. Dit komen we aldus
de Kanttekeningen der Statenvertaling tegen in Judas 1:12, waar staat:
Jud.1:12 Dezen zijn vlekken in uw liefdemaaltijden, en als zij met u ter maaltijd
zijn, weiden zij zichzelven zonder vreze; zij zijn waterloze wolken, die van de
winden omgedreven worden; zij zijn als bomen in het afgaan van den herfst,
onvruchtbaar, tweemaal verstorven, en ontworteld;
Wat ik zo mooi vind aan de brief van Judas, is dat hij in zijn zorgvuldig gekozen
bewoordingen, zondige engelen en ongelovigen met elkaar verweeft, zodat je bijna
geen verschil kunt opmaken tussen beiden. Dat is ook hier het geval. Want
waterloze wolken is de verwijzing naar hemelse lichamen, dat zijn engelen die
Judas in vers 6 benoemd. Maar de “dezen”, die maaltijd hebben met hen, zijn de
goddelozen, die zonder vreze des Here zichzelf weiden.
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Trouwende en ten huwelijk uitgevende in de dagen van Noach.
Laten we dit even vasthouden en even het vers verder lezen na “etende en
drinkende”. Dan lezen we: “trouwende en ten huwelijk uitgevende”. Ik heb daar
mijn visie op, die ik contextueel in de Bijbel vind, maar die ik niet hard kan maken.
In hetzelfde Bijbelboek Judas lezen we over de zondige engelen.
Jud.1:6 En de engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen
woonstede verlaten hebben, heeft Hij tot het oordeel des groten dags met
eeuwige banden onder de duisternis bewaard.
Jud.1:7 Gelijk Sodoma en Gomorra, en de steden rondom dezelve, die op gelijke
wijze als deze gehoereerd hebben, en ander vlees zijn nagegaan, tot een
voorbeeld voorgesteld zijn, dragende de straf des eeuwigen vuurs.

De engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, hebben, volgens Judas, hun
eigen woonstede verlaten. Een engel is een hemelwezen en is dus per definitie
onzichtbaar. Want die hemel is onzienlijk volgens de Schrift (Kol.1:16). De hemel,
die onzienlijke wereld, is de woonstede van de engelen, net als dat de wereld de
woonstede van de mens is, omdat de mens uit het stof der aarde geformeerd is
(Gen.2:7). Dat begrijpt u? Mooi, gaan we verder.
Als een engel de onzienlijke woonstede verlaat, wat gebeurt er dan? Denk aan
Sodom en Gomorra, waar Judas ons specifiek op wijst.
Gen.19:1 En die twee engelen kwamen te Sodom in den avond; en Lot zat in de
poort te Sodom; en als Lot hen zag, stond hij op hun tegemoet, en boog zich met
het aangezicht ter aarde.
Engelen worden zichtbaar als zij hun woonstede verlaten. Nu in dit geval, waren
het engelen die in opdracht van de Here God zichtbaar moesten worden voor een
specifieke opdracht. Zij hebben hun beginsel wel bewaard, hoewel zij hun
woonstede tijdelijk verlieten. Als u zelf de tijd zou nemen om dit verhaal van Lot
in Sodom te bestuderen, begrijpt u hopelijk hoe in contextueel tot de volgende
conclusie kom.
In Sodom kwamen wel vaker engelen, dan alleen deze twee. Dat is mijn idee. Judas
zegt daar over dat de inwoners van Sodom en Gomorra hebben gehoereerd,
namelijk ánder vlees zijn nagegaan. Onder ander vlees kan alles verstaan worden.
Dat ben ik met de meeste Bijbelvertalers eens. Zo wordt gedacht aan
homoseksualiteit om aan bestialiteit. Maar als we lezen wat de Sodomieten met
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deze twee engelen wilden doen, begrijp ik heel goed wat Judas bedoelt met
“ander” vlees.
Gen.19:5 En zij riepen Lot toe, en zeiden tot hem: Waar zijn die mannen, die deze
nacht tot u gekomen zijn? breng hen uit tot ons, opdat wij ze bekennen.

Ik ga er geen doekjes om winden, het gaat hier gewoon om ordinaire seks. Seks met
engelen. Ik denk, maar goed daar mag u het met mij oneens zijn, dat de mannen
van Sodom heel goed wisten dat de twee mannen in het huis van Lot, engelen
waren. Want in Genesis komen we, uitgerekend in de dagen van Noach, deze
seksuele omgang tussen mensen en “ander” vlees tegen.
Gen.6:1 En het geschiedde, als de mensen op den
aardbodem begonnen te vermenigvuldigen, en hun dochters
geboren werden, 2 Dat Gods zonen de dochteren der
mensen aanzagen, dat zij schoon waren, en zij namen zich
vrouwen uit allen, die zij verkozen hadden.
Gen.6:4 In die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook
daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen
ingegaan waren, en zich kinderen gewonnen hadden; deze
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zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn, mannen van name.
Hier vinden we ook engelen die hun woonstede hebben verlaten en zelfs nageslacht
hebben verwekt bij vrouwen. In de dagen van voor de zondvloed waren er reuzen
op aarde en ook daarna lezen we in Gen.6:4. Dat zal ongetwijfeld in de dagen van
Lot ook zijn geweest.
Als de Here Jezus dan bezig is met tekenen te geven over Zijn toekomst, zouden
we moeten begrijpen dat het openbaren van het Koninkrijk Gods, inhoudt dat er
een vloed komt, namelijk oordeel die hen allen wegneemt. Het trouwende en ten
huwelijk uitgevende is mijns inziens gewoon de verwijzing naar seksuele omgang
die een man en vrouw hebben. Laten we alsjeblieft niet vergeten dat we in de
toekomst geopenbaarde zondige engelen op aarde hebben lopen. En als zij in de
dagen van Noach en zelfs na de zondvloed gemeenschap hebben gehad met de
vrouwen van mensen, dan zullen ze dat ook doen als satan met zijn zondige
engelen geopenbaard zijn op de aarde.
Opb.12:8 En zij hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in
den hemel. 9 En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke
genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik,
geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen.
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Vanaf de Opname van de Gemeente zullen er vele, vele geopenbaarde zondige
engelen zijn, die hoogst waarschijnlijk, net als in de dagen van Noach, waar de
Here Jezus ons specifiek op wijst, zullen ingaan tot de dochters der mensen. Dan is
er wederom sprake van het nagaan van “ander” vlees, zoals Judas dat al zei en
zullen de dochters met hen trouwen, dan wel ten huwelijk uitgegeven worden,
zoals dat in het Midden-Oosten veelvuldig het gebruik is. Want het antichristelijke
wereldrijk van Babel, is mijns inziens in het Midden-Oosten gevestigd. Maar ook
daarvan zeg ik, neem dit niet klakkeloos aan, maar toets ook mijn woorden aan de
Bijbel, want alleen de Bijbel is de waarheid!
Matt.24:37 En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van
den Zoon des mensen.
Matt.24:38 Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en
drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken
Noach in de ark ging;
Matt.24:39 En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen
wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.
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DNA verandering.
Naast dat ik denk dat er seksuele omgang zal zijn tussen de uit de hemel geworpen
engelen van de satan, ná de Opname van de Gemeente en vrouwen hier op aarde
en dat er dus weer reuzen zullen geboren worden, geloof ik dat de “dagen van
Noach”, waar de Heer specifiek even bij stil staat, nog een andere gelijkenis kent,
op een heel ander niveau.
Want dat de dagen vóór de zondvloed in vele opzichten anders waren dan onze
huidige tijdsperiode, lijkt mij buiten onderwerp van discussie te staan. Ik wil u
wijzen op het volgende.
Voor Genesis 6 vinden we, hoe kan het ook anders, Genesis 5. Dat hoofdstuk is vrij
saai om te lezen. Het is namelijk één van de vele geslachtrekeningen die de Bijbel
rijk is. En gelukkig staan ze in de Bijbel, zodat onomstotelijk vast gesteld kan
worden dat Jezus de Enige echte laatste Adam is. Ik zei al, lezen is saai, maar
bestuderen is veel interessanter. We vinden de leeftijden van de eerste aartsvaders
op het moment dat zij zonen kregen en bij hun sterven. Die leeftijden lagen in de
dagen van voor de zondvloed vele malen hoger dan vandaag de dag het geval is. De
oudste Bijbelse persoon is Methusalach, die in andere vertalingen van de Bijbel ook
wel Metusalem genoemd wordt.
Gen.5:27 Zo waren al de dagen van Methusalach negenhonderd negen en zestig
jaren; en hij stierf.

Ja, dat leest / hoort u goed. De beste man werd bijna 1000 jaren oud. En dan maak
ik direct een bruggetje naar de 1000 jaren. Want in de 1000 jaren, zo is de
bedoeling, zal men wederom heel oud worden en zelfs de 1000 jaren overleven.
Even terug in Matt.24 lazen we over dat geslacht dat geenszins voorbij zal gaan.
Dat slaat op de mensen die na de 70ste week Wedergeboren worden en dus per
definitie het Koninkrijk in zullen gaan. Zij zullen dus volgens Matt.24:34 blijven
leven wanneer al deze dingen zullen geschied zijn.
Welke dingen zijn dat dan? Nou, Matt.24:35, het voorbijgaan van de hemel en de
aarde. Dit houdt in dat “dit geslacht” een verandering in het DNA ontvangt
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waardoor de mensen weer honderden jaren oud kunnen worden. Want dat is exact
wat we zojuist lazen:
De dagen van Noach, van vòòr de zondvloed zullen gelijk zijn aan de Parousia van
de Zoon de mensen (vers 37 en 38). Dan zouden we inderdaad moeten denken aan
de patriarch Methusalach, Gen 5:27, hij werd 969 jaar, “…en hij stierf”. Maar ook
in de 1000 jaren zal men kunnen sterven. Dat lezen we bijvoorbeeld in Jesaja 65.
Jes.65:20 Van daar zal niet meer wezen een zuigeling van weinig dagen, noch een
oud man, die zijn dagen niet zal vervullen;
Dit is de uitgangspositie van de mens in de duizend jaren. Een oude man zou zijn
dagen gewoon vervullen. Dat betekent dat men niet sterft, maar gewoon oud en
ouder kan worden. Dat leest net als Matt.24 over het geslacht dat geenszins voorbij
zal gaan. Maar dan lezen we door:
want een jongeling zal sterven, honderd jaren oud zijnde, maar een zondaar,
honderd jaren oud zijnde, zal vervloekt worden.

want een jongeling zal sterven
honderd jaren oud zijnde
maar een zondaar, zal vervloekt worden honderd jaren oud zijnde
Als Methusalach bijna 1000 jaar werd en een zelfde soort situatie ontstaat in de
duizend jaren, dan is een honderdjarige een jongeling. Dat is een tiende van zijn
hele leven om het zo maar te zeggen. In onze dagen hebben we het dan over een
kind van 7 tot 10 jaar.
De reden waarom men toch kan sterven in het Koninkrijk is omdat men vervloekt
kan worden. Waarom wordt men dan vervloekt? Omdat men een zondaar is, want
hoewel de satan gebonden is, is de zonde nog altijd in de aardse mens aanwezig. U
weet toch dat vlees en bloed van deze aarde, nog altijd géén deel uit maken van
die Nieuwe Schepping waar iedereen op wacht? Deze zonde, van de 100 jarige
zondaar, is dan ook niet zomaar een zonde, het is ongeloof.
Maar er leefden toch alleen Wedergeboren mensen in de 1000 jaren? Ja, bij de
aanvang van de 1000 jaren wel. Maar u moet begrijpen dat zij net zulke mensen
zijn als wij en dus ook een gezin zullen stichten. En ook hun kinderen zullen zelf
een bewuste keuze voor De Koning moeten maken en Wedergeboren moeten
worden, willen zij blijven leven en niet sterven.
Dus als men 100 jaar oud is en men leeft dan nog in
ongeloof, dan zal men alsnog sterven.
Tot slot wil ik nog even met u stilstaan bij het
laatste vers over de dagen van Noach. Daar staat:
Matt.24:39 En bekenden het niet, totdat de
zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook
zijn de toekomst van den Zoon des mensen.
Wanneer de Zoon des mensen gekomen is, ik bedoel
geopenbaard is in heerlijkheid en u met Hem
geopenbaard bent in heerlijkheid (Kol.3:4), zal de
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Here Jezus Christus beginnen aan het openbaren van Zijn Koninkrijk. De wereld
leeft in een vreselijke tijd, omdat de satan ook geopenbaard is en de mensheid
poogt te onderwerpen aan zijn antichristelijk regime, en deed het, en het gelukte
wel.(Dan.8:12). In dat regime is de verering van de gruwel der verwoesting een feit
en zullen zij die dat niet doen en zich niet onderwerpen aan dit regime, onthoofd
worden (zoals de Koran voorschrijft). Daarom lazen we dan ook dat direct na de
Wederkomst van onze Here, Hij Zijn uitverkoren bijeen zal vergaderen, zodat uit
hen 144.000 verzegeld kunnen worden, zodat zij het Evangelie van het Koninkrijk
kunnen verspreiden.
Men zal verkondigen dat men zich niet moet onderwerpen aan het beest, met alles
wat daarbij hoort, maar Wedergeboren moet worden zodat men die ark binnen kan
gaan. Juist, net als in de dagen van Noach. Want als het Koninkrijk aanvangt,
zullen alle ongelovigen van de aarde worden weggedaan.
Samenvatten zou ik willen zeggen dat vanaf de Wederkomst er grote
overeenkomsten zijn qua zonde en qua leefsituatie als in de dagen van Noach van
voor de zondvloed. En boven alles men tot geloof en erkenning moet komen dat
Jezus de Christus is.
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Matt.24:40 “Arrestatie & vergeving”.
Matt.24:40 Alsdan zullen er twee op den akker zijn, de een zal aangenomen, en de
ander zal verlaten worden.
Matt.24:41 Er zullen twee vrouwen malen in den molen, de ene zal aangenomen,
en de andere zal verlaten worden.
En dan komen we volgens vele gelovigen ineens bij de Opname van de Gemeente
terecht. Kennelijk is dat logisch als de Gemeente kort daarvoor al mét de Heer is
Wedergekomen. Ik vind dat juist onlogisch. En het past ook totaal niet in de
prachtige chronologie die de Heer ons schetst. Matt.24 is juist daarom, omdat het
zo’n zeldzame chronologische profetie is, the back-bone of prophecy.
De eerste en meest voorkomende fout die men maakt, door te zeggen dat dit slaat
op de Opname van de Gemeente is gelegen in het uitelkaar trekken van de
chronologie van Matt.24. Dat komt door gebrek aan Bijbelkennis. Ten tweede zou
ik willen zeggen dat wij Schriftplaatsen extra nodig hebben om aan te geven dat de
Opname van de Gemeente geen fabel is, maar werkelijkheid. Daar ben ik het mee
eens, alleen zouden we lezen wat er wél staat en wat er niet staat. En dat is punt
drie. De vertaling impliceert dat dit spreekt over de Opname van de Gemeente om
dat de woorden “aangenomen” en “verlaten”, lezen als Opgenomen worden
(1Thess.4:17) en “Left behind”, zoals de welbekende filmtitel over de Opname en
de grote verdrukking.

Matt.24:40 Alsdan zullen er twee op den akker zijn, de een zal aangenomen...
worden.
Aangenomen is in het Grieks “paralambano”. Dat zijn twee Griekse woorden die
aan elkaar gekoppeld zijn. “Para” betekent “beschuldiging, aangeklaagd” en
“lambano” betekent “gepakt, vast gezet, weggebracht”. Paralambano kunnen we
misschien beter vertalen met “gearresteerd”. Want iemand die vast gezet of
gepakt wordt in de zin dat er grond is, zoals een beschuldiging een goede grond is,
doen we met arrestanten.
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Matt.24:40 …en de ander zal gelaten worden.
Gelaten worden is in het Grieks “aphiemi”. Dit woord heeft de betekenis van
vergeven en met rust gelaten worden. Of in de vrede gelaten worden.
Alsdan zullen er twee op den akker zijn, de een zal genomen (gearresteerd), en de
ander zal (in de rust) gelaten worden.
Matt.24:41 Er zullen twee vrouwen malen in den molen, de ene zal (aan)genomen,
en de andere zal (ver)gelaten worden.

Zij die gelaten worden en dus mogen blijven, gaan de 1000 jaren in, op grond van
Wedergeboorte! Zij die genomen worden, worden dus niet opgenomen naar de
hemel, maar worden naar beneden gebracht. Als alle ongelovigen van de aarde zijn
weggenomen en de satan gebonden zal zijn, dan zullen de 1000 jaren aanvangen.
De 1000 jaren van het geopenbaarde Koninkrijk Gods.
Als dit nieuw voor u is, onderzoekt u dan zelf de Bijbel. Toetst ook deze woorden
want alleen de Bijbel is de Waarheid!
Dit is het einde van deel 4.
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Bijbelstudie Matthéüs 24 Deel 5
1. Matt.24:42-51
2. Matt.24:43
3. Matt.24:45

Matt.24:42-51
Matt.24:42 Waakt dan; want gij weet niet, in welke ure uw Heere komen zal.
Vanaf hier gaat de Here Jezus tot en met Matt.25 uiteenzetten hoe men in het
Koninkrijk binnen kan gaan. Dit vers, vers 42, zou u kunnen lezen als of de Here
spreekt over Zijn Wederkomst. Het betekent dan dat zij die na de Opname van de
Gemeente leven, niet kunnen weten wanneer de Wederkomst zal zijn. Dat lijkt mij
nogal in strijd met de rest van Jezus’ woorden, omdat wij vanuit de Bijbel juist wél
kunnen weten wanneer de Wederkomst van de Here Jezus is.
De Wederkomst is terstond na de verdrukking dier dagen (Matt.24:29).
En die verdrukking duurt voor uitverkorenen, ter behoud van hun vlees, 1260 dagen
en dat is op de helft van de 70ste week van Daniël. Dus het lijkt mij zeer
aannemelijk dat de komst van de Heer, in Matt.24:42, over iets anders gaat dan
over de Wederkomst van de Here Jezus Christus.
Is er dan nog een komst? Nee, dat niet. We zijn in dit hoofdstuk van Matt.24 nog
steeds bij de Toekomst van de Zoon des mensen, die in vele opzichten
vergelijkbaar is met de dagen van Noach (Matt.24:37). En daar gaat de rest van de
uiteenzetting van Matt.24 en 25 over. Men zou iets doen met de les van de
vijgenboom (Matt.24:32). Op het moment de Israël officieel tot geloof komt, zou
men moeten begrijpen dat het openbaar worden van het Koninkrijk nabij is, voor
de deur (Matt.24:33).
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In de Parousia, dus ná de Wederkomst, zouden 144.000 getuigen de wereld
rondgaan om het Evangelie van het Koninkrijk te verkondigen. Dit duurt in ieder
geval tot en met de aanvang van de 1000 jaren. Op die dag zal de satan voor 1000
jaren gebonden worden en zullen alle ongelovigen van de aarde worden
weggedaan. Dat gebeurt op dezelfde manier volgens de Here Jezus, als de
zondvloed dat deed in de dagen van Noach. Als men de ark, namelijk het Koninkrijk
van God binnen wil gaan, zal met Wedergeboren moeten zijn.
Het is dus aannemelijk en niet meer dan logisch dat de komst van de Heer uit vers
42 dáár over spreekt.
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Matt.24:43
Matt.24:43 Maar weet dit, dat zo de heer des huizes geweten had, in welke
nachtwake de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben, en zou zijn huis niet
hebben laten doorgraven.
Matt.24:44 Daarom, zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal
de Zoon des mensen komen.
We zouden niet vergeten dat ieder mens dat dan leeft, in de periode dat de Here
aanwezig is (parousia), zelf een bewuste keuze moet maken. Als de Here dan zeer
onverwacht langskomt, om van de persoon in kwestie te weten welke keuze hij of
zij heeft gemaakt, is het de bedoeling dat je al een keuze voor Hem hebt gemaakt.
Ik zou het willen vergelijken met een bekend verhaal, waar de Heer ook ’s nachts
van deur tot deur langsgaat om te zien wie uitverkoren zijn en wie niet.

Ex.12:22 Neemt dan een bundelken hysop, en doopt het in het bloed, dat in een
bekken zal wezen; en strijkt aan den bovendorpel, en aan de beide zijposten van
dat bloed, hetwelk in het bekken zijn zal; doch u aangaande, niemand zal uitgaan
uit de deur van zijn huis, tot aan den morgen.
Ex.12:23 Want de Heere zal doorgaan, om de Egyptenaren te slaan; doch wanneer
Hij het bloed zien zal aan den bovendorpel en aan de twee zijposten, zo zal de
Heere de deur voorbijgaan, en den verderver niet toelaten in uw huizen te komen
om te slaan. […]
Ex.12:28 En de kinderen Israëls gingen en deden het, gelijk als de Heere Mozes en
Aäron geboden had, alzo deden zij.
Ex.12:29 En het geschiedde ter middernacht, dat de Heere al de eerstgeborenen
in Egypteland sloeg, van den eerstgeborene van Farao af, die op zijn troon zitten
zou, tot op den eerstgeborene van den gevangene, die in het gevangenhuis was, en
alle eerstgeborenen der beesten.
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Voordat de 1000-jaren aanvangen, zal ieder mens ter wereld geoordeeld zijn. De
Here komt langs bij een molen. Daar zijn twee vrouwen aan het werk. Ze zijn
beiden verrast dat de Koning zomaar voor hen staat. De ene vrouw zal in de rust
gelaten worden, maar de andere vrouw zal gearresteerd worden. Men weet niet
wanneer de Heer langskomt.
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Matt.24:45
Matt.24:45 Wie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht, denwelken zijn
heer over zijn dienstboden gesteld heeft, om hunlieder hun voedsel te geven ter
rechter tijd?
Matt.24:46 Zalig is die dienstknecht, welken zijn heer, komende, zal vinden alzo
doende.
Matt.24:47 Voorwaar, Ik zeg u, dat hij hem zal zetten over al zijn goederen.
Matt.24:48 Maar zo die kwade dienstknecht in zijn hart zou zeggen: Mijn heer
vertoeft te komen;
Matt.24:49 En zou beginnen zijn mededienstknechten te slaan, en te eten en te
drinken met de dronkaards;
Matt.24:50 Zo zal de heer van dezen dienstknecht komen ten dage, in welken hij
hem niet verwacht, en ter ure, die hij niet weet;
Matt.24:51 En zal hem afscheiden, en zijn deel zetten met de geveinsden; daar zal
wening zijn en knersing der tanden.

Een andere dienstknecht is met zijn collega op het land bezig. De ene neemt het
allemaal niet zo nauw, maar de andere wel. De ene zegt: “vandaag komt de Here
niet langs hoor”. De andere werkt gewoon rustig door. Plots staat de Here voor
hen. De getrouwe en voorzichtige dienstknecht zal mogen blijven en ontvangt loon
in het Koninkrijk van God. De kwade dienstknecht wordt ogenblikkelijk
gearresteerd en zal afgescheiden worden van de Koning en Zijn Koninkrijk en mag
minimaal 1000 jaar in voorarrest zitten in afwachting van het eindoordeel.
Gaat dit over de Gemeente? Nee. Behalve als u kunt lezen dat wij deel uitmaken
van Zijn leger en deze kwade dienstknechten arresteren en wegbrengen. Dan
vinden we heel misschien de Gemeente hier in terug. Maar dit gaat over de periode
ná de Opname van de Gemeente, ja zelfs na de Wederkomst, namelijk in Zijn
toekomst. Deze mensen, die dan een keuze voor Christus maken, zullen al deze
dingen meemaken tot aan de voleinding der wereld. Als een nieuwe hemel en een
nieuwe aarde er zullen zijn. Dat is de belofte van de Heer.
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Bedankt voor het lezen / luisteren naar de zeer belangrijke uiteenzetting van de
profetische chronologie van Matt.24. Ik hoop dat deze Bijbelstudie u iets heeft
opgeleverd. Mij in ieder geval wel. Een zeer blijde en hoopvolle
toekomstverwachting, in Christus Jezus onze Heer.
Gods zegen toegewenst.

Melle Velema.
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