Samenvatting Bijbelstudie 14 februari 2019

Onderwerp Mattheüs 24 en 25

Woord vooraf
In de inleiding wordt de geschiedenis van Filippus en de kamerling uit Morenland (Candace) uit
Handelingen 8:26-40 gelezen en toegelicht. (Staat niet op de geluidsopname.)
Uitleg
We vervolgen de behandeling van Mattheüs 24 en pakken de draad op bij vers 32.
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.
33 Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de
deur.
34 Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen
geschied zijn.
35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins
voorbijgaan.
36 Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn
Vader alleen.
Jezus wijst op de les die te leren is van de vijgeboom.
In Mattheüs 21: 18 en 19 staat de geschiedenis ervan te lezen: De vijgeboom (de Joodse
natie) heeft wel blad, maar geen vrucht (als je onder de wet leeft, probeer je je eigen
zaligheid te bewerken). Jezus vervloekt daarom de boom, welke terstond verdorde.
Maar hier in Mattheüs 24: 32 geeft Hij aan dat de tak (de Joodse natie) weer teder (zacht) zal worden
(in de natuur betekent dat activiteit). Het duidt erop dat het beloofde Koninkrijk nabij is gekomen.
Het geslacht dat in die tijd leeft (als de tak teder wordt) zal al deze dingen meemaken (die vanaf vers
15 in dit hoofdstuk staan). Dit slaat dus niet op ons, maar op hen die in de grote verdrukking zijn; de
generatie Joden uit Judea. Die zullen het geopenbaarde Koninkrijk zien (vs 33).
Hemel en aarde zullen voorbijgaan. Volgens het bijbelse wereldbeeld is dit de kosmos (schepping) die
bestaat uit 2 hemelen en de aarde. We moeten dan doorlezen in de volgende periocoop: vers 36,
want dit vers slaat op vers 35!! Van die dag en die ure (dat de hemel en aarde voorbijgaan) weet
niemand. Wanneer dit gebeurt weet alleen de Vader. Hij kent Zijn plan. Dit vers slaat dus niet op de
opname!
Het voorbijgaan van de schepping staat o.a. in Openbaring 20:11. Er is geen plaats meer
gevonden voor die. De schepping zal verdwijnen. Wij verwachten nieuwe hemelen en een
nieuwe aarde.
AARDE – WOLKENHEMEL – STERRENHEMEL – TROONHEMEL
!----------KOSMOS / schepping --------------" De hemel die vanouds is, de 3e hemel (2 Kor. 12:2).
Waar Christus is met de gelovigen uit onze bedeling.
Toelichting bij het schematisch overzicht.
Wat doet God nu? Hij verzamelt in deze geadebedeling zich een volk voor Zijn Naam (Handelingen
15:14), uit de heidenen. Dit volk is de gemeente. Ook Joden die nu tot geloof komen, horen bij deze
gemeente.
Vervolgens wordt de gemeente weggerukt tot God (de opname).

Openbaring 5: 9 en 10
‘9 En zij zongen een nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig dat boek te nemen, en zijn zegelen te openen;

want Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht, en taal, en volk, en natie;
10 En Gij hebt ons onzen God gemaakt tot koningen en priesteren; en wij zullen als koningen heersen op de
aarde.’
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Dan komt de Heer terug op de Olijfberg. En de gemeente (wij) met Hem. Vaak staat er “en al de
heilige engelen met Hem”, bijvoorbeeld in Mattheüs 25:31. Hij bekommert zich dan eerst over Zijn
volk, de gelovigen uit de 2 stammen, uit het land Israël. En nadat de 2 en 10 stammen (uit de
volkeren) verenigd zijn, wordt door dit gelovig Israël het evangelie aan de volkeren verkondigd. Dit
doet Hij via de 144.000 mannen (maagden; dat betekent rein). Hierover verderop meer.
Er wordt even kort genoemd dat David een type was van de Heer. Zijn regeringsperiode beeldt de
toekomstige situatie al uit. David regeerde 7 jaar over Hebron en 33 jaar te Jeruzalem. (Volgt meer
over in een latere studie.)
Uitstap naar Openbaring.
In dit boek staan de gebeurtenissen die we bestudeerd hebben in en naar aanleiding van Mattheüs
24 in verkorte versie. Eerst wat kapstokken om Openbaring goed te verstaan.
#
#
#

Openbaring is een profetie en moet vergeleken worden met de andere profetieen. Het boek
geeft een symbolische beschrijving. Veelal niet een chronologische.
Openbaring 4 en 5 beschrijft de hemelse positie van Christus en Zijn gemeente meteen na de
opname van de gemeente.
Openbaring 6 geeft een korte beschrijving van de gebeurtenissen op aarde na de opname en
voegt daar zaken aan toe.

Openbaring 4
Johannes wordt in de geest (in een visioen) getoond wat er in de toekomst zal gebeuren. Hij wordt
geroepen “Kom hier op”. Hij ziet Eén (de Here Jezus Christus, de Eersteling) op de troon (der genade)
zitten. Hij zag een regenboog rondom de troon. Wij zien altijd maar een halve regenboog. Maar hier
is volop zicht en is de hele boog te zien. Rondom de troon waren 24 tronen met 24 oudsten in witte
klederen (priesters) met gouden kronen (koningen). Dit is de gemeente. De oudsten zijn erfgenamen
en eerstelingen van het Nieuwe Verbond (Hebreeën 12:23) en hebben een koninklijke en priesterlijke
positie (een dubbel deel: 2x12).
Openbaring 5
Het boek is verzegeld met 7 zegels, zodat niemand het kon openen noch lezen. Tot Daniël was
immers gezegd dat hij het boek moest verzegelen tot het einde (Daniël 12:4). Johannes weende zeer.
Maar hij wordt getroost. De Leeuw uit de stam van Juda heeft overwonnen en is waardig het boek te
openen.
Openbaring 6
De zegels worden geopend in de hemel. (Nogmaals: Na de opname van de gemeente.)
1. een wit paard (vrede)
Op een paard (macht) zit een koning. Maar let op; dit is niet de Heer. Openbaring 19: 11 geeft aan
hoe de Heer komt. Ook op een wit paard, maar in dat vers staat van die Koning: Hij is Getrouw en
Waarachtig en oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. Dat is onze Heer.
De boog van de koning in Openbaring 6 heeft geen pijl. Er is geen oorlog. Sterker nog. We hebben in
Mattheüs bestudeerd dat de eerste 3,5 jaar van de 70ste week er een van (schijn)vrede is. (Vrede,
vrede en geen gevaar.) Verder staat er dat hij overwon. Iedereen loopt achter hem aan. Ook de
Joden dus, want zij sluiten een verbond met hem.

Openbaring 5: 9 en 10
‘9 En zij zongen een nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig dat boek te nemen, en zijn zegelen te openen;

want Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht, en taal, en volk, en natie;
10 En Gij hebt ons onzen God gemaakt tot koningen en priesteren; en wij zullen als koningen heersen op de
aarde.’
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2. een rood paard (oorlog)
Rood duidt op bloed. Bloedvergieten in dit geval, want de vrede wordt weggenomen. Hem werd een
groot zwaard gegeven. De tweede 3,5 jaar van de 70ste week: de zogenoemde grote verdukking uit
Mattheüs 24.
3. een zwart paard (hongersnood)
Die op het zwarte paard zat, had een weegschaal in zijn hand. Dit staat symbool voor hongersnood.
Er is amper iets te koop.
Maar de olie (type van de geest) en de wijn (duidt op het nieuwe verbond) wordt niet beschadigd. Dit
zijn de gelovigen die door de prediking van Mozes en Elia tot geloof kwamen. Zij worden beschermd
en bewaard.
4. een vaal paard (dood)
Tot een vierde deel van de inwoners van Israël wordt gedood.
Hel = dodenrijk. Aarde = land Israël. Wilde dieren = zij die verslinden en doden.
5. de zielen onder het altaar
Dit zijn gelovigen die gedood zijn vanwege het Woord van God. Martelaren dus (van na de opname).
Ze mogen binnengaan in het Koninkrijk en zullen opstaan voordat het Koninkrijk begint. Dit komt
veelvuldig in Openbaring aan de orde.
6. een grote aardbeving
De 70ste week eindigt met duisternis vanwege een grote aardbeving. Dit is de Dag des Heren; oordeel
over de dan levende mensheid. Let op: niet verwarren met het oordeel over de doden op de Jongste
Dag.
Iedereen die tot geloof is gekomen, verbergt zich in de woestijn. Zij hebben gehoor gegeven aan de
oproep: Ga uit! Zij zijn dus in Petra. Een plaats haar door de Heer bereid. In Openbaring 12: 6 en 14
lezen we over twee groepen: “zij” en “haar”.
Zij = de gemeente. Zij verschijnen daar af en toe met de Heer. De gemeente zal de vrouw voeden.
Haar = de gelovige Joden na de opname, namelijk de vrouw die gevlucht is in de woestijn. Vleugels
duidt op bescherming.
Openbaring 7
De aarde mag niet beschadigd worden voordat de dienstknechten van God verzegeld zijn aan hun
voorhoofden, zodat ze de aloude opdracht alsnog tot uitvoering kunnen brengen. Het gaat om
144.000 uit alle geslachten (12) van de kinderen Israëls. Het evangelie zal door hen worden gepredikt
aan de volkeren, te beginnen met de volken rondom.
Tot zover de uitleg deze avond. Noot: Het 7e zegel wordt in Openbaring 8 beschreven.
De volgende keer gaan we verder met Mattheüs 24 vanaf vers 37:
37 En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des
mensen.
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;
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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Bijbehorende Schriftplaatsen ter onderbouwing
Mattheüs 21: 18 en 19
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.
Openbaring 20: 11
11 En ik zag een groten witten troon, en Dengene, Die daarop zat, van Wiens aangezicht de aarde en
de hemel wegvloden, en geen plaats is voor die gevonden.
2 Kor. 12:2
2 Ik ken een mens in Christus, voor veertien jaren (of het geschied zij in het lichaam, weet ik niet, of
buiten het lichaam, weet ik niet, God weet het), dat de zodanige opgetrokken is geweest tot in den
derden hemel.
Handelingen 15: 14 en 16
14 Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht, om uit hen een volk aan te
nemen voor Zijn Naam.
16 Na dezen zal Ik wederkeren, en weder opbouwen de tabernakel van David, die vervallen is, en
hetgeen daarvan verbroken is, weder opbouwen, en Ik zal denzelven weder oprichten.
Mattheüs 25:31
31 En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met Hem,
dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid.
Hebreeën 12:23
23 Tot de algemene vergadering en de Gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen
opgeschreven zijn, en tot God, den Rechter over allen, en de geesten der volmaakte rechtvaardigen;
Daniël 12: 4
4 En gij, Daniël! sluit deze woorden toe, en verzegel dit boek, tot den tijd van het einde; velen zullen
het naspeuren, en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden.
Openbaring 19: 11
11 En ik zag den hemel geopend; en ziet, een wit paard, en Die op hetzelve zat, was genaamd
Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid.
Openbaring 12: 6 en 14
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.
14 En der vrouwe zijn gegeven twee vleugelen eens groten arends, opdat zij zou vliegen in de
woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd, en tijden, en een halven tijd, buiten het
gezicht der slang.

Volgende bijeenkomst d.d. 14 maart 2019, zelfde plaats, zelfde tijd.
Openbaring 5: 9 en 10
‘9 En zij zongen een nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig dat boek te nemen, en zijn zegelen te openen;

want Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht, en taal, en volk, en natie;
10 En Gij hebt ons onzen God gemaakt tot koningen en priesteren; en wij zullen als koningen heersen op de
aarde.’
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