Samenvatting Bijbelstudie 17 januari 2019

Onderwerp Mattheüs 24 en 25

Woord vooraf
In de inleiding wordt een korte samenvatting gegeven over de weg die God met de 10 stammen van
Israël ging (in het verleden) en gaat (in de tegenwoordige tijd). De Heer zal in de toekomst de 2 en de
10 stammen weer zal samenbrengen. Dit geldt alleen voor degenen die de Naam van de Heer
aanroepen (gelovigen).
Nog even als herhaling: De 70e week is een week van 7 jaren, waarin de tijdrekening met betrekking
tot de het joodse volk weer wordt hervat. De 70e week begint als het joodse volk een vredesverbond
sluit met een aardse vorst. De gemeente is voor de sluiting van dit verbond opgenomen (weggeraapt
voor het kwaad). Vanavond gaat het veel over de tweede periode van 3,5 jaar, ook wel de ‘grote
verdrukking, genoemd.

Opname
gemeente

Zogenaamde vrede
Joods volk sluit verbond
met aardse vorst

Haastig verderf
Gruwel der verwoesting
in het midden der week

Grote verdrukking

Wederkomst
Christus

“De 2 getuigen”
eerste 3,5 jaar

tweede 3,5 jaar

70

ste

week van Daniël

Uitleg
Vervolg behandeling Mattheüs 24 vanaf vers 15.
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!)
16 Dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden op de bergen;
17 Die op het dak is, kome niet af, om iets uit zijn huis weg te nemen;
18 En die op den akker is, kere niet weder terug, om zijn klederen weg te nemen.
19 Maar wee den bevruchten, en den zogenden vrouwen in die dagen!
20 Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des winters, noch op een sabbat.
21 Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der
wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal.
22 En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der
uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden.
23 Alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Christus, of daar, gelooft het niet.
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.
25 Ziet, Ik heb het u voorzegd!
Dit gedeelte van vers 15-34 beschrijft de gebeurtenissen in de juiste volgorde.
Vs 15) De heilige plaats is de tempelberg.

Hebreeën 13: 20 en 21
‘De God nu des vredes, Die den grote Herder der schapen, door het bloed des eeuwigen testaments, uit de doden heeft
wedergebracht, namelijk onze Heere Jezus Christus,
Die volmake u in alle goed werk, opdat gij Zijn wil moogt doen; werkende in u, hetgeen voor Hem welbehagelijk is, door
Jezus Christus; Denwelken zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.’
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Vs 16) Het gaat over het midden van de week en tot op de laatste dag kan er nog gevlucht worden.
Na het oprichten van de gruwel der verwoesting wordt er door een aardbeving een vluchtweg
gemaakt door de Olijfberg. Deze zal leiden naar Petra (Sela in het hebreeuws), een gereserveerde
plaats in de woestijn.
Vs 17, 18) Er is geen tijd om nog spullen te pakken.
Vs 19, 20) De situatie is zo urgent en slecht dat het niet te hopen is dat men in verwachting is, of een
kind zoogt, of dat het winter is, of een sabbat (dan kan men vanwege de vele wetten niet veel).
Vs 21) Van dit vers is de term ‘grote verdrukking’ afgeleid. Zo groot als deze verdrukking was er geen
één en zal er nooit meer één zijn. De term verwoesting komt vaak voor in de profeten.
Vs 22) Dit oordeel van God wordt door Hem ingekort, opdat gelovigen behouden zouden worden.
Het joodse volk moet door deze ‘benauwdheid van Jacob’ opdat ze Zijn Naam (Jehova) zouden
aanroepen. Voor de volkeren duurt de verdrukking langer.
Vs 23) Christus is nog niet in het land, dus men moet het niet geloven als dit wordt beweerd.
Vs 24) De tweede 3,5 jaar zullen er veel wondertekenen (=bovenaardse dingen) worden gedaan die
niet van Christus afkomstig zijn maar van satan.
Vs 25) Waarschuwing dat deze dingen zijn voorspeld. Men zou er niet in geloven.
Uitstapje naar 2 Tessalonicenzen 2: 1-12
1 En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onzen Heere Jezus Christus, en onze
toevergadering tot Hem,
2 Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch
door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus
aanstaande ware.
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;
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.
5 Gedenkt gij niet, dat ik, nog bij u zijnde, u deze dingen gezegd heb?
6 En nu, wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde te zijner eigen tijd.
7 Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht; alleenlijk, Die hem nu
wederhoudt, Die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden.
8 En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, denwelken de Heere verdoen zal door
den Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst;
9 Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en
wonderen der leugen;
10 En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan; daarvoor dat
zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden.
11 En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven;
12 Opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een
welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid.
Vs 1) broeders= aan de gemeente, toekomst van onze Heere Jezus Christus= Zijn aanwezigheid
Vs 2) dag van Christus= periode die begint na de 70ste week (De Dag des Heeren, zie uittreksel van
Chris met schriftplaatsen)
Vs 3) afval: in het land wordt de mens der zonde zichtbaar, de zoon des verderfs
Vs 4) Deze zal zich verheffen tegen God, zich zetten op de heilige plaats alsof hij God is. Hij zal
wonderen doen.
Vs 5) Paulus wijst erop dat hij dit al eerder heeft onderwezen.
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Vs 6) De aanwezigheid van de gemeente wederhoudt hem nu nog. God heeft de tijden in Zijn Hand
en niet de zoon des verderfs. Pas als God het werk aan de gemeente voltooid heeft (opname) krijgt
satan meer ruimte op aarde.
Vs 7) gewrocht= uitgewerkt. De zoon des verderfs wordt tegengehouden totdat hij (=de gemeente)
weggehaald wordt.
Vs 8) De Heer zal hem verdoen (=vernietigen) door Zijn Woord.
Vs 9) De satan zal zichtbaar heel krachtig zijn, maar leugenachtig. In Openbaringen 13 is te lezen dat
de wereld achter hem (de valse anti-christ) aanloopt.
Vs 10) De ongelovigen zijn gevoelig voor zijn verleiding, omdat zij de waarheid niet liefhebben en dus
niet zalig zijn.
Vs 11, 12) Wie de waarheid niet liefheeft en daar niet in gelooft, wordt veroordeeld door de Heer.
Dan ben je overgeleverd aan de leugen.
We vervolgen Mattheüs 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.
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.
28 Want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden.
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.
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.
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.
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.
Vs 26) tot u: die in het land is (wij -de gemeente- dus niet)
Vs 27) Als een bliksemflits zal Hij komen. Zo zal de Zoon des mensen plots aanwezig zijn.
Vs 28) dode lichaam: dat verwijst naar het visioen van de profeet Ezechiël (in Ezechiël 37: 1-14) over
het dal van de dorre doodsbeenderen. De dode beenderen worden overtrokken met zenuwen, vlees,
huid en bovenal Geest zodat ze Levend worden. Een heenwijzing naar het levend maken van het
(afgesneden) huis Israëls dat weer Gods volk zal zijn en in het beloofde land zal wonen. Zie ook
Zacharia 12.
Arenden: de arabische volkeren
Vs 29) Er zal zichtbare kracht zijn. Zon- en maansverduisteringen komen veel in de Schrift voor. Zoek
alle verwijzingen maar eens op en let op het verband met de Dag des Heeren. Dan wordt het
Koninkrijk geopenbaard (periode) en zal worden begonnen met een oordeel over de volken.
Vs 30) De Zoon des mensen/Koning komt (zoals Hij is gegaan; op een wolk).
Vs 31) Zijn engelen= de gemeente (wij: alle gelovigen vanaf de opstanding tot de opname van de
gemeente)
Vs 32) Er valt een les te leren van de vijgeboom. Als de zomer nabij is, is de komst van het Koninkrijk
nabij. Het zal nederdalen vanuit de hemel op aarde. (In de dagen van de omwandeling van Here Jezus
op aarde vond Hij geen vrucht aan de vijgeboom en vervloekte deze.)
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2 aanvullende teksten:
Hosea 4:6 Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is; dewijl gij de kennis verworpen
hebt, heb Ik u ook verworpen, dat gij Mij het priesterambt niet zult bedienen; dewijl gij de
wet (=onderwijs) uws Gods vergeten hebt, zal Ik ook uw kinderen vergeten.
Jesaja 61:4 En zij (=Juda) zullen de oude verwoeste plaatsen bouwen, de vorige verstoringen
weder oprichten, en de verwoeste steden vernieuwen, die verstoord waren van geslacht tot
geslacht.
Juda (de gelovigen uit Juda) zal weer een rol krijgen. De verwoeste plaatsen zullen ze weer
opbouwen. Ze zullen weer priesters zijn (het Woord bedienen). En alsnog het evangelie over de
wereld brengen. (De 144.000 verzegelden uit Openbaringen uit de stammen van Israël.)
Algemene opmerking bij deze studie
Er is getuigenis afgelegd dat het leven- dat we nu leven- ZIN heeft. We zouden in dit leven
geloofswerken doen, waarvoor we beloond worden door de Heer (een kroon). We moeten daarvoor
gaan staan op het Woord van onze Heer. Dit betekent dat we alles wat Hij zegt aannemen (zijnde de
waarheid), ook al begrijpen we het soms niet of is ons gevoel anders.
Bijbehorende Schriftplaatsen ter onderbouwing
Ezechiël 37: 1-14
1 De hand des HEEREN was op mij, en de HEERE voerde mij uit in den geest, en zette mij neder in het
midden ener vallei; dezelve nu was vol beenderen.
2 En Hij deed mij bij dezelve voorbijgaan geheel rondom; en ziet, er waren zeer vele op den grond
der vallei; en ziet, zij waren zeer dor.
3 En Hij zeide tot mij: Mensenkind! zullen deze beenderen levend worden? En ik zeide: Heere HEERE,
Gij weet het!
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.
schilderij van Francisco Collantes: Ezechiëls visioen van de doodsbeenderen
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.
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!
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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.
Zacharia 12
1 De last van het woord des HEEREN over Israël. De HEERE spreekt, Die den hemel uitbreidt, en de
aarde grondvest, en des mensen geest in zijn binnenste formeert.
2 Ziet, Ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal der zwijmeling allen volken rondom; ja, ook zal zij
zijn over Juda, in de belegering tegen Jeruzalem.
3 En het zal te dien dage geschieden, dat Ik Jeruzalem stellen zal tot een lastigen steen allen volken;
allen, die zich daarmede beladen, zullen gewisselijk doorsneden worden; en al de volken der aarde
zullen zich tegen haar verzamelen.
4 Te dien dage, spreekt de HEERE, zal Ik alle paarden met schuwigheid slaan, en hun ruiters met
zinneloosheid; maar over het huis van Juda zal Ik Mijn ogen openen, en alle paarden der volken zal Ik
met blindheid slaan.
5 Dan zullen de leidslieden van Juda in hun hart zeggen: De inwoners van Jeruzalem zullen mij een
sterkte zijn in den HEERE der heirscharen, hun God.
6 Te dien dage zal Ik de leidslieden van Juda stellen als een vurige haard onder het hout, en als een
vurige fakkel onder de schoven; en zij zullen ter rechter zijde en ter linkerzijde alle volken rondom
verteren; en Jeruzalem zal nog blijven in haar plaats te Jeruzalem.
7 En de HEERE zal de tenten van Juda ten voorste behouden, opdat de heerlijkheid van het huis
Davids, en de heerlijkheid der inwoners van Jeruzalem, zich niet verheffe tegen Juda.
8 Te dien dage zal de HEERE de inwoners van Jeruzalem beschutten; en die, die onder hen struikelen
zou, zal te dien dage zijn als David; en het huis Davids zal zijn als goden; als de Engel des HEEREN voor
hun aangezicht.
9 En het zal te dien dage geschieden, dat Ik zal zoeken te verdelgen alle heidenen, die tegen
Jeruzalem aankomen.
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.
11 Te dien dage zal te Jeruzalem de rouwklage groot zijn, gelijk die rouwklage van Hadadrimmon, in
het dal van Megiddon.
12 En het land zal rouwklagen, elk geslacht bijzonder; het geslacht van het huis Davids bijzonder, en
hunlieder vrouwen bijzonder; en het geslacht van het huis van Nathan bijzonder, en hun vrouwen
bijzonder;
13 Het geslacht van het huis van Levi bijzonder, en hun vrouwen bijzonder; het geslacht van Simeï
bijzonder, en hun vrouwen bijzonder;
14 Al de overige geslachten, elk geslacht bijzonder, en hunlieder vrouwen bijzonder.

Volgende bijeenkomst d.d. 14 februari 2019, zelfde plaats, zelfde tijd.
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