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MATTHEÜS 24
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Lukas 
Wanneer zal 
dat dan zijn en 
wat is het 
teken dat deze 
dingen zullen 
gebeuren? 
(Luk. 21:7)

Mattheüs  
Wanneer zullen deze 
dingen gebeuren?  
En wat is het teken 
van Uw komst  
en van de voleinding 
van de wereld?  
(Matt. 24:3)



Wat is het teken van uw komst en  
van de voleinding van de wereld?

parousia

parousia: fysieke aanwezigheid (zie o.a. 1 Kor. 
16:17; Fil. 2:12)



Wat is het teken van uw komst en  
van de voleinding van de wereld?

parousia

sunteleia aioon

fysieke komst/ 
aanwezigheid

samenkomend einde eeuw/tijdperk
Zie o.a. Ef. 2:2



• ‘de overste van deze wereld’  
(Joh. 12:31; 14:30; 16:11)

• ‘god van deze eeuw’  
(2 Kor. 4:4)

SATAN



Bij Christus’ komst wordt er een 
nieuwe eeuw/wereld ingeluid. 
(Openb. 20)



Mattheüs gaat vooral in op de 
eindtijd. 

Lukas richt zich vooral op 70  
na Chr. 



Toen Jezus de menigte had laten weggaan, ging Hij naar huis. 
En Zijn discipelen kwamen bij Hem en zeiden: Verklaar ons de 
gelijkenis van het onkruid op de akker. Hij antwoordde en zei 
tegen hen: Hij die het goede zaad zaait, is de Zoon des 
mensen.  De akker is de wereld, het goede zaad zijn de 
kinderen van het Koninkrijk en het onkruid zijn de kinderen van 
de boze. De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel; de 
oogst is de voleinding van de wereld en de maaiers zijn 
engelen. Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur 
verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze 
wereld: de Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en 
zij zullen uit Zijn Koninkrijk verzamelen alle struikelblokken, en 
hen die de wetteloosheid doen, en zij zullen hen in de vurige 
oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Dan 
zullen de rechtvaardigen stralen als de zon, in het Koninkrijk 
van hun Vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. 

Mattheüs 13:36-43 Bekijk videostudies over 
de gelijkenissen

https://youtu.be/Yt2gzy4hVpg
https://youtu.be/Yt2gzy4hVpg


En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid 
bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen 
bijeenbrengen uit de vier windstreken, van 
het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste 
ervan. Mattheüs 24:31

Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt 
wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw 
kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een 
hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar 
u hebt niet gewild! Zie, uw huis wordt als een woestenij 
voor u achtergelaten. Want Ik zeg u: U zult Mij van nu af 
aan niet zien, totdat u zegt: Gezegend is Hij Die komt in 
de Naam van de Heere! (Matt. 23:37-39) 



Verstrooiing

Bekering

Terugkeer

Ontferming

Koninkrijk

Mozes | Deut  30 

Salomo | 1 Kon. 8:46-48, 2 Kron. 6:36-39 

Josia | 2 Kron. 34:24-25 

Daniël | Dan. 9:11-14 
 

Hosea | Hos. 5:15-6:1-3 

Nehemia | Neh. 1:8-10 

Heere Jezus & de Apostelen  
Matt. 23:37-39 ; Hand. 3:19-21

Wat zegt de Bijbel over de terugkeer van Joden naar Israël?

https://www.israelendebijbel.nl/k/nl/n936/news/view/12625/12610/wat-zegt-de-bijbel-over-de-terugkeer-van-joden-naar-israel.html


WANNEER?
Ik ga en keer terug naar Mijn woonplaats, totdat zij 
zich schuldig weten en Mijn aangezicht zoeken. In 
hun benauwdheid zullen zij Mij ernstig zoeken. 
Kom, laten wij terugkeren naar de HEERE, want Hij 
heeft verscheurd, maar Hij zal ons genezen; Hij 
heeft geslagen, maar Hij zal ons verbinden.  2 Na 
twee dagen zal Hij ons levend maken, op de derde 
dag zal Hij ons doen opstaan. Dan zullen wij voor 
Zijn aangezicht leven.  3 Dan zullen wij kennen, wij 
zullen ernaar jagen de HEERE te kennen! Zijn 
verschijning staat vast als de dageraad.  
(Hos. 5:15-6:3) 



WAAR WERKT GOD IN 
MATTHEÜS 24 NAARTOE?

Israël moet bijeengebracht  
en hersteld worden!

Dit begint met de bekering 
van Israël.



Wat is het teken van uw komst en  
van de voleinding van de wereld?

sunteleia

Septuagint: Griekse vertaling van het Oude Testament.

Ook het Feest van de oogst, van de eerste 
vruchten van uw werk, van wat u op de akker 
gezaaid hebt. En het Feest van de inzameling, 
aan het einde van het jaar, wanneer u  de 
vruchten  van uw werk van het veld ingezameld 
hebt. (Ex. 23:16)



• Voor welke misleiding waarschuwt de Heere Jezus? 
• Christus = Messias 
• 1% < = Messiasbelijdend 

En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat 
niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder 
Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen 
velen misleiden. (vs. 4-5)



MESSIASVERWACHTING  
(ULTRA)ORTHODOX JODENDOM:

Maimonides
1. De Messias zal koning zijn; 
2. De Messias zal de tempel herbouwen; 
3. De Messias zal de ballingen terugbrengen.

Eindtijdverwachting Jodendom

Orthodox Jodendom en herbouw van de tempel

https://www.israelendebijbel.nl/nl/bijbelonderwijs/digitale-bijbelstudie/2020/10/27/Eindtijdverwachting-binnen-het-Jodendom?originNode=1019&originAuthor=1005007
https://www.israelendebijbel.nl/nl/bijbelonderwijs/digitale-bijbelstudie/2020/10/21/De-herbouw-van-de-tempel-in-het-licht-van-de-eindtijd-en-het-orthodoxe-Jodendom


ULTRAORTHODOX JODENDOM

Achtergrondartikel Chabad 

• Verwachting: Ultraorthodox 
Jodendom zal binnen 30 a 40 
jaar grootste stroming zijn. 

• Chabad missionair ingesteld

https://www.israelendebijbel.nl/nl/bijbelonderwijs/digitale-bijbelstudie/2020/10/19/De-Charediem-dl3


ULTRAORTHODOX JODENDOM

Mitnagdiem Chassidiem

• Satmar 
• Bobov 
• Belz 
• Chabad  
• Etc.

• Rebbe = ‘Tsaddiek’ (rechtvaardige)•  Rabbijnen

Tal van substromingen 
waarbij iedere stroming zijn 
eigen ‘rebbe’ heeft.

(CHAREDIEM)



Bidden bij graven 
van overleden 
rabbijnen/rebbe’s?

Photo: Wikimedia 
Netanel h

https://www.israelendebijbel.nl/k/nl/n936/news/view/13621/12610/bidden-bij-het-graf-van-de-rabbijn.html
https://www.israelendebijbel.nl/k/nl/n936/news/view/13621/12610/bidden-bij-het-graf-van-de-rabbijn.html
https://www.israelendebijbel.nl/k/nl/n936/news/view/13621/12610/bidden-bij-het-graf-van-de-rabbijn.html


ULTRAORTHODOX JODENDOM

Mitnagdiem Chassidiem

• Satmar 
• Bobov 
• Belz 
• Chabad > 
• Etc.

• Rebbe = ‘Tsaddiek’ (rechtvaardige)•  Rabbijnen

Substromingen: 

(CHAREDIEM)

Rebbe Menachem  
Mendel Schneerson



IK BEN DE CHRISTUS/MESSIAS

1. Joodse volk verwacht de Messias voor de 
eerste keer. 

2. Met name binnen het (ultra)orthodoxe 
Jodendom zal dit leiden tot grote verwarring.

Openbaring 13 in een Joodse context

https://www.israelendebijbel.nl/nl/bijbelonderwijs/digitale-bijbelstudie/2020/11/03/Openbaring-13-in-Joodse-context


U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; 
pas op, word niet verschrikt, want al die dingen 
moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. 
Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, 
en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en 
er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten 
en aardbevingen in verscheidene plaatsen. (vs. 6-7)



Babylonisch Rijk

Medo-Perzische Rijk

Griekse Rijk

Romeinse Rijk
Dan. 2:34-35, 44

Antichristelijk Rijk
Daniël 2:41 ‘Verdeeld koninkrijk’

DANIËL 2

Meer weten over 
het statenbeeld?

https://www.israelendebijbel.nl/k/nl/n796/news/view/12244/9945/wegwijs-in-de-profetieen-(mp3).html
https://www.israelendebijbel.nl/k/nl/n796/news/view/12244/9945/wegwijs-in-de-profetieen-(mp3).html
https://www.israelendebijbel.nl/k/nl/n796/news/view/12244/9945/wegwijs-in-de-profetieen-(mp3).html


OORLOGEN, RAMPEN, HET TEGEN ELKAAR 
OPSTAAN VAN KONINKRIJKEN… (VS. 6, 7)

1. Deze gebeurtenissen volgen elkaar als weeën op. 

2. Door globalisering is de impact veel groter. 

Alles bij elkaar leidt dit tot
grote verdeeldheid en chaos



Maar al die dingen zijn nog maar  
een begin van de weeën (vs. 8)

Er wordt toegewerkt 
naar een climax: 
 

- Grote verdrukking (vs. 21) 
- Natuurverschijnselen (vs. 29)

Geboorteweeën van hoop: 
 

1. Nieuw Leven:  
Christus komst (vs. 30) 

2. Nieuwe wereld:  
Messiaans vrederijk (Opb. 20)



En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de 
wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle 
volken; en dan zal het einde komen. (vs. 14)

• Evangelie van het Koninkrijk 

• Heel de wereld zal voorbereid worden op 
de komst van de Koning en de oprichting 
van Zijn Koninkrijk (Openb. 20)

Begrip Koninkrijk in de Bijbel

https://www.israelendebijbel.nl/nl/bijbelonderwijs/digitale-bijbelstudie/2021/01/25/Het-Koninkrijk-in-de-Bijbel?originNode=1019


Wanneer u dan de gruwel van de 
verwoesting, waarover gesproken is 
door de profeet Daniël, zult zien staan 
op de heilige plaats– laat hij die het 
leest, daarop letten! –  laten dan zij die 
in Judea zijn, vluchten naar de bergen.  
Matt. 24:15, 16 

Gruwel = Sjikoets = afgodsbeeld  
Dan. 9:27; 11:31; 12:11; Openb. 13 

GROOT OMKEERPUNT

Studies 
 Daniël

https://www.israelendebijbel.nl/nl/bijbelonderwijs/digitale-bijbelstudie/2020/11/27/Wegwijs-in-de-profetie%C3%ABn-nav-het-Bijbelboek-Dani%C3%ABl
https://www.israelendebijbel.nl/nl/bijbelonderwijs/digitale-bijbelstudie/2020/11/27/Wegwijs-in-de-profetie%C3%ABn-nav-het-Bijbelboek-Dani%C3%ABl
https://www.israelendebijbel.nl/nl/bijbelonderwijs/digitale-bijbelstudie/2020/11/27/Wegwijs-in-de-profetie%C3%ABn-nav-het-Bijbelboek-Dani%C3%ABl


• Draak: satan

• Beest uit de 
zee: leider • Beest uit 

de aarde: 
profeet (Opb. 19:20)

Opb. 13



Nu al zeg Ik het u voordat het 
gebeurt, opdat wanneer het 
gebeurt, u zult geloven dat Ik 
het ben. (Joh. 13:19)

KAN IK ME HET VOORSTELLEN?



HEEFT ISRAËL 
NIET GENOEG 
GELEDEN!?





• Gieren is een beeld van 
de volken 

• ‘Jeruzalem zal gemaakt 
worden tot een 
bedwelmende beker 
voor alle volken 
rondom… alle volken 
zullen zich tegen haar 
keren’ (Zach. 12: 2-3) 

Jeruzalem in de Bijbel

Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren 
zich verzamelen. (vs. 28)

https://www.israelendebijbel.nl/nl/bijbelonderwijs/digitale-bijbelstudie/2020/12/16/Jeruzalem-een-steen-die-moeilijk-te-tillen-is?originNode=1019&originAuthor=1004996


Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren 
zich verzamelen. (vs. 28)

• Wat betekent dan hun 
aanneming anders dan 
leven uit de doden? 
(Rom. 11:15) 

• Het dal van de dorre 
doodsbeenderen die tot 
leven komen  
(Ezech. 37)

Hoe moet je Ezechiël 37 plaatsen?

https://www.israelendebijbel.nl/nl/bijbelonderwijs/digitale-bijbelstudie/2020/12/16/Dorre-beenderen-die-herrijzen-Ezechi%C3%ABl-37?originNode=1019


En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon 
des mensen verschijnen; en dan zullen al de 
stammen van de aarde rouw bedrijven en zij 
zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de 
wolken van de hemel komt met grote kracht en 
heerlijkheid. (vs. 30)



Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken 
strijden, zoals de dag dat Hij streed, op de dag van de 
strijd. Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, 
die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de 
Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en 
naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de 
ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de 
andere helft ervan naar het zuiden. Dan zult u vluchten door 
het dal van Mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal 
reiken tot Azal. Ja, u zult vluchten. (Zach. 14:3-5)

• Groep 1 vlucht naar de woestijn als de gruwel van de verwoesting 
wordt opgericht (Matt. 24:15-16; Openb. 12) 

• Groep 2 vlucht bij Christus’ wederkomst op de Olijfberg (Zach. 14) 

• Groep 3 Joodse volk buiten Israël (Matt. 24:31) 



GROEP 3: BUITEN ISRAËL
En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en 
zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier 
windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere 
uiterste ervan. (vs. 31)

• Let op de context: 
Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie 
naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen 
willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens 
bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild! 
Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Want 
Ik zeg u: U zult Mij van nu af aan niet zien, totdat u 
zegt: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere! 



Ik zal u uit de volken leiden en u bijeenbrengen uit de landen 
waaronder u verspreid bent, met sterke hand, met uitgestrekte 
arm en met uitgestorte grimmigheid. Vervolgens zal Ik u 
brengen in de woestijn van de volken en daar van aangezicht 
tot aangezicht een rechtszaak met u voeren. Zoals Ik met uw 
vaderen in de woestijn van het land Egypte een rechtszaak 
gevoerd heb, zo zal Ik een rechtszaak met u voeren, spreekt de 
Heere HEERE. Ik zal u onder de herdersstok doen doorgaan en 
u brengen in de band van het verbond. Ik zal van u uitzuiveren 
wie in opstand komen en wie tegen Mij overtreden. Ik zal hen 
leiden uit het land waar zij vreemdeling zijn, maar zij zullen op 
het grondgebied van Israël niet komen. Dan zult u weten dat Ik 
de HEERE ben. (vs. 34-38 ) 

EZECHIËL 20

Wat zegt de Bijbel over de terugkeer van Joden naar Israël?

https://www.israelendebijbel.nl/k/nl/n936/news/view/12625/12610/wat-zegt-de-bijbel-over-de-terugkeer-van-joden-naar-israel.html


Ons burgerschap is echter in de 
hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker 
verwachten, namelijk de Heere Jezus 
Christus, Die ons vernederd lichaam 
veranderen zal, zodat het gelijkvormig 
wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, 
overeenkomstig de werking waardoor Hij 
ook alle dingen aan Zichzelf kan 
onderwerpen. (Fil. 3:20, 21)

ONZE HOOP!
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https://www.israelendebijbel.nl/nl/publicaties/aanmelding-ib-magazine-kortingsactie
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• Stuur een bericht met 
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