Samenvatting Bijbelstudie 14 maart 2019

Onderwerp Mattheüs 24 en 25

Woord vooraf
In de inleiding wordt de Bijbelse economie toegelicht, waaronder de aspecten lenen, sabbat en
jubeljaar. Israël zal veilig wonen, er zal niet over hen worden geheerst. (Staat niet op de
geluidsopname.)
Uitleg
De afgelopen avonden is 70ste week van Daniël aan de orde geweest. Deze week beschrijft de
gebeurtenissen die plaatsvinden na de opname van de Gemeente en voor de wederkomst van
Christus. Er zal een grote verdrukking komen over de Joden (uw volk = is het volk van Daniël) en
Jeruzalem (uw heilige stad). Deze periode duurt 7 jaar (1 jaarweek).
De 70ste week wordt gedetailleerd in de Bijbel - ook in Mattheüs 24 zoals wij gezien hebben besproken. Dit geldt niet voor de volgende periode, die deze avond aan bod komt. Wat volgt (zie ook
het schematische overzicht) is de Dag des HEEREN. Dit is niet 1 dag, maar een periode van meer dan
1000 jaar waarin de Heere Jezus Christus aanwezig is (als de Koning der Koningen) op aarde. De
zondag wordt ook vaak de ‘Dag des HEEREN’ genoemd, maar dat is niet de Bijbelse betekenis van de
term. De Dag des HEEREN begint bij de wederkomst van Christus; als Hij zijn voeten op de Olijfberg
zal zetten (en alles wat daarmee samenhangt). Het is een misverstand dat na de 70ste week meteen
de 1000 jaar begint. Er komt eerst een grote verdrukking over de volkeren. Deze grote verdrukking
duurt 33 jaar. (De ‘verkorte’ verdrukking over de Joden in de 70ste week is dan voorbij.) Het eerste
half jaar van de verdrukking over de volkeren is er geen oorlog, het is ‘stil’ in de hemel. In die periode
worden de 2 en 10 stammen samengevoegd en uit de 12 stammen van Israël worden 144.000 reine
mannen verzegeld (een bescherming) om het Evangelie te verkondigen aan alle volkeren.
Er is niet een tekst aan te wijzen waarin expliciet genoemd wordt dat de grote verdrukking over de
volkeren 33 jaar duurt. Wel is in het Oude Testament veelvuldig sprake van 7 en 33 jaar. De
geschiedenissen die worden beschreven hebben ook een typologische betekenis en spreken over de
toekomst; de grote verdrukking over de volkeren van 33 jaar. Vanavond gaat het dus over typologie,
in het bijzonder over de periode van de verdrukking over de volkeren.
Een voorbeeld van typologie met betrekking tot de Gemeente:
David was een man naar Gods hart en een profeet. Hij is een type van Christus. De geschiedenis van
David verwijst ook naar de toekomst. In de spelonk van Adullam komen omtrent 400 (hopeloze)
mannen naar hem toe (1 Samuël 22: 2).
Deze mannen beelden de Gemeente uit, die zich in de huidige genadebedeling aan de Heer
toevertrouwt en zich onder Zijn leiding stelt.
David ontfermt zich over deze mannen en als hij later koning in Jeruzalem is, stelt hij hen aan (helden
heten ze inmiddels) als oversten (1 Kronieken 12: 18 en 21). Dit is een beeld van de toekomstige
positie van de Gemeente, die met Hem zullen heersen in Zijn toekomst.
Leviticus 12: 1-4
1 Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende:
2 Spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: Wanneer een vrouw zaad gegeven, en een
knechtje gebaard zal hebben, zo zal zij zeven dagen onrein zijn; volgens de dagen der
afzondering harer krankheid zal zij onrein zijn.
3 En op den achtsten dag zal het vlees zijner voorhuid besneden worden.
4 Daarna zal zij drie en dertig dagen blijven in het bloed harer reiniging; niets heiligs zal zij
aanroeren, en tot het heiligdom zal zij niet komen, totdat de dagen harer reiniging vervuld
zijn.
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De wet, psalmen en profeten spreken van mij, zegt Christus (tegen de Emmaüsgangers). In dit
Schriftgedeelte van Leviticus staat een aantal wetten genoemd.
Vs 1: Ze zijn gesproken tot de kinderen Israëls. Niet tot andere volken.
Vs 2: Het is bijzonder dat de vrouw zaad gegeven heeft. Normaliter is dat voorbehouden aan de man,
die het de vrouw geeft. Waar staat nog meer dat de vrouw zaad geeft? In Genesis 3: 15 staat dat het
zaad (enkelvoud) van de vrouw de kop van de slang zal vermorzelen. En in Galaten 3: 16 staat dat de
beloftenissen aan Abraham en zijn zaad is gesproken. Er staat expliciet in de tekst dat dat Zaad
Christus is. Deze verzen spreken dus allemaal over dezelfde persoon, namelijk Christus.
De vrouw baart een knechtje, dat is een mannelijke zoon (Gemeente). De vrouw zal dan 7 dagen
onrein zijn. Dit komt overeen met de situatie van 70ste week van Daniël. Wie dan in het land is, wordt
opgeroepen eruit te gaan. In die 7 jaar is het volk in het land onrein voor God.
Vs 3: Op de 8e dag wordt de voorhuid weggenomen. Deze letterlijke, vleselijke besnijdenis is een type
van de besnijdenis van het hart (Deuteronomium 30: 6). De Heer neemt het oude (de voorhuid) weg
en maakt alles nieuw (het wedergeboren hart).
Vs 4: Na de 7 volgen de 33 jaren. De vrouw is nog 33 jaar onrein. Ze mag niets heiligs aanroeren. Ze
mag niet tot het heiligdom komen. In de 33 jaar wordt eerst het evangelie gepredikt door de 144.000
verzegelden. De verwachting is dat pas na de grote verdrukking over de volkeren de tempel
(=heiligdom) gebouwd zal worden.
1 Koningen 2: 11
11 De dagen nu, die David geregeerd heeft over Israël, zijn veertig jaren; zeven jaren heeft hij
geregeerd in Hebron, en in Jeruzalem heeft hij drie en dertig jaren geregeerd.
Als de Heer verschijnt is Hij eerst Koning over het gelovig overblijfsel uit de Joden. Dat is buiten het
land, in de woestijn. Over Jeruzalem zal de Heer ook 33 jaar regeren. (Daarna natuurlijk ook, maar
dan is Hij Koning over alle volken.)
De 2 en de 10 stammen komen na de 70ste week bij elkaar. Net als bij David.
2 Samuël 2: 3, 4 en 11
3 Ook deed David zijn mannen optrekken, die bij hem waren, een iegelijk met zijn huisgezin;
en zij woonden in de steden van Hebron.
4 Daarna kwamen de mannen van Juda, en zalfden aldaar David tot een koning over het huis
van Juda. Toen boodschapten zij David, zeggende: Het zijn de mannen van Jabes in Gilead,
die Saul begraven hebben.
11 Het getal nu der dagen, die David koning geweest is te Hebron, over het huis van Juda, is
zeven jaren en zes maanden.
David was eerst koning over het huis van Juda in Hebron. Hier staat zeven jaar en zes maanden
genoemd. In Openbaring 8:1 wordt gesproken over een half uur (=een half jaar) stilte. In die tijd
worden de 2 en 10 stammen samengevoegd en verzegeld om uitgezonden te worden naar de volken.
Daarna ontbrandt de toorn van God over de volkeren.
2 Samuël 5: 1-5
1 Toen kwamen alle stammen van Israël tot David te Hebron; en zij spraken, zeggende: Zie,
wij, uw gebeente en uw vlees zijn wij.
2 Daartoe ook te voren, toen Saul koning over ons was, waart gij Israël uitvoerende en
inbrengende; ook heeft de HEERE tot u gezegd: Gij zult Mijn volk Israël weiden, en gij zult tot
een voorganger zijn over Israël.
3 Alzo kwamen alle oudsten van Israël tot den koning te Hebron; en de koning David maakte
een verbond met hen te Hebron, voor het aangezicht des HEEREN; en zij zalfden David tot
koning over Israël.
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4 Dertig jaar was David oud, als hij koning werd; veertig jaren heeft hij geregeerd.
5 Te Hebron regeerde hij over Juda zeven jaren en zes maanden; en te Jeruzalem regeerde hij
drie en dertig jaren over gans Israël en Juda.
Vs 1: Als je dit belijdt ben je het eigendom van Christus, de Koning.
Vs 3: De Heer zal optrekken van Petra (Jordanië) naar Jeruzalem, maar eerst zal Hij Koning over Israël
zijn.
Er zijn profetische teksten die beschrijven dat de Heer via Edom over de koninklijke weg zal
optrekken naar Jeruzalem. Bijvoorbeeld: Wie is Deze, Die van Edom komt met besprenkelde
klederen, van Bozra? (Jesaja 63:1) Vroeger mocht het volk Israël niet door Edom trekken. In de
toekomst gaat de Heer wel die weg met Zijn volk.
Vs 5: De Heer zal 7 jaren over Juda (in het buitenland) regeren (de 70ste week) en een half jaar (van
stilte waarin de 2 en 10 stammen samengevoegd worden en de 144.000 worden verzegeld). En in
Jeruzalem 33 jaar over alle stammen van Israël.
Exodus 24: 15-18
15 Toen Mozes op den berg geklommen was, zo heeft een wolk den berg bedekt.
16 En de heerlijkheid des HEEREN woonde op den berg Sinaï, en de wolk bedekte hem zes
dagen, en op den zevenden dag riep Hij Mozes uit het midden der wolk.
17 En het aanzien der heerlijkheid des HEEREN was als een verterend vuur, op het opperste
diens bergs, in de ogen der kinderen Israëls.
18 En Mozes ging in het midden der wolk, nadat hij op den berg geklommen was; en Mozes
was op dien berg veertig dagen en veertig nachten.
Vs 15: Een wolk bracht Mozes in duisternis / uit het zicht.
Vs 16: Het Joodse volk ziet Mozes niet. Ook de Heer zien zij (als volk) nu nog niet. Op de zevende dag
(de laatste dag van de 70ste jaarweek) roept men Hem aan. Dan komt Hij uit de wolken terug op de
olijfberg en zal men zien Wie zij hebben doorstoken.
Vs 17: Mozes was veertig dagen op de berg. Hij was 7 dagen in duisternis en 33 dagen aanschouwt hij
de heerlijkheid van de Heer. Weer hetzelfde plaatje aangaande de Heer en Zijn volk.
Johannes 20: 19, 20 en 24-28
19 Als het dan avond was, op denzelven eersten dag der week, en als de deuren gesloten
waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vreze der Joden, kwam Jezus en stond in
het midden, en zeide tot hen: Vrede zij ulieden!
20 En dit gezegd hebbende, toonde Hij hun Zijn handen en Zijn zijde. De discipelen dan
werden verblijd, als zij den Heere zagen.
24 En Thomas, een van de twaalven, gezegd Didymus, was met hen niet, toen Jezus daar
kwam.
25 De andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben den Heere gezien. Doch hij zeide tot
hen: Indien ik in Zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steke in het teken
der nagelen, en steke mijn hand in Zijn zijde, ik zal geenszins geloven.
26 En na acht dagen waren Zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen; en Jezus
kwam, als de deuren gesloten waren, en stond in het midden, en zeide: Vrede zij ulieden!
27 Daarna zeide Hij tot Thomas: Breng uw vinger hier, en zie Mijn handen, en breng uw hand,
en steek ze in Mijn zijde; en zijt niet ongelovig, maar gelovig.
28 En Thomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Heere en mijn God!
Na de opstanding verschijnt de Heer (die eerste dag) aan Zijn 10 discipelen. Daarmee begon ook het
Nieuwe Verbond waaruit zij (toen) en wij (nu) leven. Wij zijn met Hem gestorven, opgewekt en in de
hemel gezet.
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Thomas was er niet bij. Hij geloofde niet, voordat hij de tekenen in Zijn handen en zijde zou zien. Een
week later gebeurde dat. Zo is Thomas een beeld van het gelovig overblijfsel uit de Joden. In Zacharia
12: 10 staat geschreven dat ze Hem zullen aanschouwen, Die zij doorstoken hebben.
Na Zijn opstanding was de Heer in totaal 40 dagen ‘aanwezig’ en verscheen Hij aan gelovigen. En 33
dagen na de ontmoeting met Thomas vaart Hij ten hemel.
Voor ons geldt nu dat wij niet zien en toch geloven. Wij zien Hem wel met geestelijke ogen ‘met
heerlijkheid en eer gekroond’ (Hebreeën 2: 9).
Mattheüs 24
De gebeurtenissen in dit hoofdstuk staan op volgorde. Vanaf vers 29 gaat het over de wederkomst
van Christus. Hij komt met de Gemeente. De Joden en Efraïmieten worden door de Gemeente
verzameld. Zijn wij daartoe in staat? Wij zijn met een verheerlijkt lichaam opgenomen en bij de
wederkomst krijgen wij een taak. Hij vult onze handen. Dat doet Hij vandaag bij ons ook.
Mattheüs 24: 34-43
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.
37 En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des
mensen (= Zoon van Adam).
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.
40 Alsdan zullen er twee op den akker zijn, de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten
worden.
41 Er zullen twee vrouwen malen in den molen, de ene zal aangenomen, en de andere zal
verlaten worden.
42 Waakt dan; want gij weet niet, in welke ure uw Heere komen zal.
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.
Vs 34: Het geslacht dat niet voorbij zal gaan is het Joodse geslacht uit de 70ste week.
Vs 35 en 36: Een opmerking tussendoor. De oude schepping zal wel voorbij gaan. Maar wanneer dat
is weet niemand. (Zie ook de studie van 14-2-2019.) De Heer weet dit sinds zijn verheerlijking
natuurlijk wel.
Vs 37: Dit is een gelijkenis. Gelijk de dagen van Noach waren, zo is het in de dagen van de
aanwezigheid (paroussia) van de Heer straks.
Vs 38: In Genesis 6 staat hoe het er echt in de dagen van Noach aan toe ging. De vrouwen hadden
gemeenschap met gevallen engelen, waardoor er reuzen op aarde kwamen. Dit was niet naar Gods
wil.
Vs 39: De naam van Noach betekent trooster. Noach is een type van de Heer, die nu zijn Gemeente
bouwt. Wie niet binnengaat - wie niet tot bekering komt en gelooft - wordt weggenomen (komt om).
De Heer sluit zelf de deur, Hij bepaalt de tijd tot het oordeel. Dan is de tijd voorbij en begint het
Koninkrijk op aarde. De gelijkenis van vijf dwaze maagden laat dat ook zien. Voor hen blijft de deur
dicht. De Heer kent ze niet.
Vs 40: Alsdan is het moment vlak voordat dat de zondvloed komt. Je gaat het Koninkrijk binnen als je
gelaten wordt. Het verlaten is geen goede vertaling. Het gaat om op de aarde gelaten te worden om
het aardse Koninkrijk binnen te gaan.
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Als je genomen wordt, kom je er niet in. Aangenomen is geen goede vertaling. Net als bij Noach
worden de ongelovigen weggenomen. De akker staat voor de wereld.
Er gaan alleen gelovigen het Koninkrijk in. Er worden wel kinderen in de 1000 jaren geboren. Dan zal
blijken dat er nog steeds zonde is, ondanks dat de satan gebonden is.
Vs 42: De mensen worden opgeroepen om waakzaam te zijn. Ze weten dat het Koninkrijk nabij is,
want dat wordt door de 144.000 verzegelden gepredikt. Wanneer het Koninkrijk zal aanbreken wordt
niet bekend gemaakt (men zou waken).
Illustratie van Elisa en de weduwe (2 Koningen 4: 1-7)
De vrouw is weduwe geworden en de heer, aan wie ze haar schuld niet terug kan betalen, wil haar
zonen tot knechten maken. Ze roept Elisa bij zich. Ze heeft aan bezittingen slechts een kruik olie. (Ze
heeft wel Woord, maar alleen het Oude Testament.) Elisa roept haar op naar buiten te gaan en alle
lege kruiken van de buren te verzamelen. (Israël dat naar alle volkeren gaat om alle vaten naar huis
te brengen, opdat ze gevuld kunnen worden met de Geest, de periode van de 33 jaar). Vervolgens
moet ze de vaten volgieten. De olie hield pas op met stromen toen alle vaten gevuld waren (beeld
van de Heilige Geest).
In het begin van het Nieuwe Verbond zoals beschreven in Handelingen werd door handoplegging de
Geest overgedragen. En er waren vele wonderen, tekenen, doden opwekken. Dit zal worden
herhaald als de 144.000 het Evangelie prediken (Marcus 16).
Marcus 16
15 En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle
kreaturen.
16 Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd
hebben, zal verdoemd worden.
17 En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen
zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken.
18 Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun
niet schaden; op kranken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden.
19 De Heere dan, nadat Hij tot hen gesproken had, is opgenomen in den hemel, en is gezeten
aan de rechter hand Gods.
20 En zij, uitgegaan zijnde, predikten overal, en de Heere wrocht mede, en bevestigde het
Woord door tekenen, die daarop volgden. Amen.
Vs 17: In de toekomst zullen de tekenen nogmaals plaatsvinden. De situatie van Handelingen wordt
herhaald.
Vs 18: Iets dodelijks drinken zal hen niet schaden, omdat hen beloofd is het Koninkrijk in te gaan. Ze
worden hiervoor bewaard. Gezond worden staat ook in Jakobus. De brief aan Jakobus is gericht aan
de 12 stammen in de verstrooiing.
Vs 19: De Heer werd na Zijn opstanding ver boven de engelen geplaatst. Zo is het ook met ons. Wij
hebben een hemelse positie met hemels burgerschap. Ons wacht een erfenis, een kroon.
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Aanvullende Schriftplaatsen ter onderbouwing
1 Samuël 22: 2
2 En tot hem vergaderde alle man, die benauwd was, en alle man, die een schuldeiser had, en alle
man, wiens ziel bitterlijk bedroefd was, en hij werd tot overste over hen; zodat bij hem waren
omtrent vierhonderd mannen.
1 Kronieken 12: 18, 21
18 En de Geest toog Amasai aan, den overste der hoofdlieden, en hij zeide: Wij zijn uw, o David, en
met u zijn wij, gij, zoon van Isaï. Vrede, vrede zij u, en vrede uw helperen; want uw God helpt u. Toen
nam David hen aan, en stelde hen tot hoofden der benden.
21 En dezen hielpen David mede tegen die benden; want alle dezen waren kloeke helden; en zij
waren oversten in het heir.
Genesis 3: 15
15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar
zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.
Galaten 3: 16
6 Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet: En den zaden, als van
velen; maar als van een: En uw zade; hetwelk is Christus.
Deutronomium 30: 6
6 En de HEERE, uw God, zal uw hart besnijden, en het hart van uw zaad, om den HEERE, uw God, lief
te hebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel, opdat gij levet.
Openbaring 8: 1
1 En toen Het het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in den hemel, omtrent van
een half uur.
Jesaja 63: 1
1 Wie is Deze, Die van Edom komt met besprenkelde klederen, van Bozra? Deze, Die versierd is in
Zijn gewaad? Die voorttrekt in Zijn grote kracht? Ik ben het, Die in gerechtigheid spreek, Die machtig
ben te verlossen.
Zacharia 12: 10
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.
Hebreeën 2: 9
9 Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die een weinig minder dan de engelen
geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor allen den dood
smaken zou.
Jesaja 65: 20
20 Van daar zal niet meer wezen een zuigeling van weinig dagen, noch een oud man, die zijn dagen
niet zal vervullen; want een jongeling zal sterven, honderd jaren oud zijnde, maar een zondaar,
honderd jaren oud zijnde, zal vervloekt worden.
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2 Koningen 4: 1-7
1 Een vrouw nu uit de vrouwen van de zonen der profeten riep tot Elisa, zeggende: Uw knecht, mijn
man, is gestorven, en gij weet, dat uw knecht den HEERE was vrezende; nu is de schuldheer
gekomen, om mijn beide kinderen voor zich tot knechten te nemen.
2 En Elisa zeide tot haar: Wat zal ik u doen? Geef mij te kennen, wat gij in het huis hebt. En zij zeide:
Uw dienstmaagd heeft niet met al in het huis, dan een kruik met olie.
3 Toen zeide hij: Ga, eis voor u vaten van buiten, van al uw naburen ledige vaten; maak er niet weinig
te hebben.
4 Kom dan in, en sluit de deur voor u en voor uw zonen toe; daarna giet in al die vaten, en zet weg,
dat vol is.
5 Zo ging zij van hem, en sloot de deur voor zich en voor haar zonen toe; die brachten haar de vaten
toe, en zij goot in.
6 En het geschiedde, als die vaten vol waren, dat zij tot haar zoon zeide: Breng mij nog een vat aan;
maar hij zeide tot haar: Er is geen vat meer. En de olie stond stil.
7 Toen kwam zij, en gaf het den man Gods te kennen; en hij zeide: Ga heen, verkoop de olie, en
betaal uw schuldheer; gij dan met uw zonen, leef bij het overige.
Volgende bijeenkomst d.d. 11 april 2019, Dorpshuis Heerde: zaal Kristal, 19.30 uur.
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