Samenvatting Bijbelstudie 25oktober 2018

Onderwerp Mattheüs 24 en 25

Korte terugblik Mattheüs 24:1-14
Jezus was uit de tempel vertrokken de Olijfberg op en zittend bovenop de berg stelden de discipelen
Hem enkele vragen.
1. Wanneer zullen deze dingen zijn?
2. Wat is het teken van Uw toekomst1?
3. En wat is het teken van de voleinding der wereld2?
Maar Jezus geeft in eerste instantie nog geen antwoord op hun vragen maar geeft een overzicht van
wat er zal gebeuren in de periode van pakweg 2000 jaren vanaf de opstanding van de Heere Jezus.
Hij roept op waakzaam te zijn en je niet te laten verschrikken: ‘Ziet toe, dat niemand u verleide’. Er
zullen namelijk vele valse christussen en profeten opstaan. Men zal horen van vele oorlogen,
volkeren zullen tegen elkaar opstaan, er zullen hongersnoden, pestilentiën en aardbevingen zijn,
maar dat is nog maar het begin van de verdrukking. De verdrukking zal nog toenemen met
christenvervolging, wetteloosheid en de liefde voor Gods Woord zal afnemen.
Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.
Dit Evangelie van het Koninkrijk zal verkondigd worden in de gehele wereld en dan zal de Heere Jezus
Christus wederkomen vanuit de hemel op aarde en komt er een einde aan alle menselijke
heerschappij.
Vervolgens haalt Jezus de profetiën aan in het gedeelte vanaf vers 15.
Schriftlezing: Mattheüs 24:15-22 ‘De grote verdrukking’.
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.
Jezus kondigt aan dat er in de toekomst iets zichtbaar zou worden, namelijk de gruwel (afgod) der
verwoesting, die opgericht zal worden in Jeruzalem, waarvan gesproken is door Daniël de profeet.
(een ziener i.v.m. de gebeurtenissen in de toekomst) Jezus roept allen op die in Judea (Joodse staat)
zijn te vluchten naar de bergen (Zacharia 14:4,5) omdat er een grote verdrukking zal komen zoals er
nog nooit geweest is en ook nooit meer zal zijn.
Daniël, die weggevoerd is in ballingschap naar Babel, deed schuldbelijdenis voor zijn volk (Daniël 9:4)
en terwijl hij nog sprak kwam Gabriël hem uitleg geven over de zeventig weken (Daniël 9:24,25) die
bestemd zijn over het volk van Daniël, de heilige berg en de stad (Jeruzalem). Als in de Bijbel wordt
gesproken over een week of weken dan worden een jaar- of jaarweken weken bedoeld, 1 week staat
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Paroesia (Grieks) -> toekomst (Uw tegenwoordigheid)
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2 Petrus 1:18
‘En wij hebben het profetisch 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 aanlichtte en de Morgenster opga in uw harten.’

voor 7 jaren. (Leviticus 25:8 – Genesis 29:27,30) Als er over dagen gesproken wordt dan staat dat er
expliciet bij. Een profetisch jaar duurt 360 dagen.
Die 70 jaren beginnen bij de toestemming van koning Arthahsasta aan Nehemia om de muren van
het verwoeste Jeruzalem te herbouwen (Nehemia 2:5-8) en er verstrijken (7+62) 69 weken tot op
Messias de Vorst. (Lukas 19:37-44) Na de dood van de Heere Jezus kwam er nog geen Koninkrijk op
aarde maar werd het Koninkrijk verborgen in de hemel.
Na die 69 weken zal er een vorst komen die de stad en de tempel zal vertreden gedurende 1 week,
en in het midden van die week zal die vorst het verbond dat met het joodse volk gesloten was
verbreken. ( Daniël 9:26) De tempeldienst wordt afgeschaft en het volk overkomt grote rampspoed.
(Daniël 9:27) Die tweede helft van deze week is tot 3,5 jaar ingekort anders zou er geen gelovige jood
deze grote verdrukking overleven. (Daniël 24:22)
Het boek Daniël beperkt zich tot het einde van de 70ste week en het boek wordt gesloten en door
Daniël verzegeld. (Daniël 12:9)
Het verzegelde boek wordt geopend in Openbaring 5:1-5:
1 En ik zag in de rechter hand Desgenen, Die op den troon zat, een boek, geschreven van binnen en
van buiten, verzegeld met zeven zegelen.
2 En ik zag een sterken engel, uitroepende met een grote stem: Wie is waardig het boek te openen,
en zijn zegelen open te breken?
3 En niemand in den hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde, kon het boek openen, noch
hetzelve in zien.
4 En ik weende zeer, dat niemand waardig gevonden was, om dat boek te openen, en te lezen, noch
hetzelve in te zien.
5 En een van de ouderlingen zeide tot mij: Ween niet; zie, de Leeuw, Die uit den stam van Juda is, de
Wortel Davids, heeft overwonnen, om het boek te openen, en zijn zeven zegelen open te breken.
Paulus heeft al deze dingen uitgelegd aan de gelovige Thessalonicenzen en dus ook aan ons. Wij
hoeven niet in onzekerheid te zijn over de gebeurtenissen in de toekomst. God heeft Zijn plan aan
ons geopenbaard in de Schrift. Want wanneer zij (de joden) zullen zeggen het is vrede en geen
gevaar dan zal een haastig verderf hun overkomen. (1 Thessalonicenzen 5:1-3)
Wij zijn niet in duisternis maar kinderen des lichts zegt Paulus in 1 Tessalonicenzen 5:4-8 en roept
ons op waakzaam en nuchter te zijn en ons te wapenen tegen de boze. Daarvoor is nodig dat wij ons
laten onderwijzen in Gods Woord, in heel de Waarheid. (1 Thessalonicenzen 5:8)
Bijbehorende Schriftplaatsen ter onderbouwing:
Zacharia 14:4,5
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!
Daniël 9:4,19
4 Ik bad dan tot den HEERE, mijn God, en deed belijdenis, en zeide: Och Heere! Gij grote en
verschrikkelijke God, Die het verbond en de weldadigheid houdt dien, die Hem liefhebben en Zijn
geboden houden.
2 Petrus 1:18
‘En wij hebben het profetisch 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 aanlichtte en de Morgenster opga in uw harten.’

19 O Heere, hoor! o Heere, vergeef! o Heere, merk op en doe het, vertraag het niet! Om Uws Zelfs
wil, o mijn God! Want Uw stad, en Uw volk is naar Uw Naam genoemd.
Daniël 9:24,25
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.
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.
Leviticus 25:8
8 Gij zult u ook tellen zeven jaarweken, zevenmaal zeven jaren; zodat de dagen der zeven jaarweken
u negen en veertig jaren zullen zijn.
Genesis 29:27,30
27 Vervul de week van deze; dan zullen wij u ook die geven, voor den dienst, dien gij nog andere
zeven jaren bij mij dienen zult.
30 En hij ging ook in tot Rachel, en had ook Rachel liever dan Lea; en hij diende bij hem nog andere
zeven jaren.
Nehemia 2:5-8
5 En ik zeide tot den koning: Zo het den koning goeddunkt, en zo uw knecht voor uw aangezicht
aangenaam is, dat gij mij zendt naar Juda, naar de stad der begrafenissen mijner vaderen, dat ik ze
bouwe.
6 Toen zeide de koning tot mij, daar de koningin nevens hem zat: Hoe lang zal uw reis wezen, en
wanneer zult gij wederkomen? En het behaagde den koning, dat hij mij zond, als ik hem zekeren tijd
gesteld had.
7 Voorts zeide ik tot den koning: Zo het den koning goeddunkt, dat men mij brieven geve aan de
landvoogden aan gene zijde der rivier, dat zij mij overgeleiden, totdat ik in Juda zal gekomen zijn;
8 Ook een brief aan Asaf, den bewaarder van den lusthof, denwelken de koning heeft, dat hij mij
hout geve om te zolderen de poorten van het paleis, dat aan het huis is, en tot den stadsmuur, en tot
het huis, waar ik intrekken zal. En de koning gaf ze mij, naar de goede hand mijns Gods over mij.
Lukas 19:37-44
En als Hij nu genaakte aan den afgang des Olijfbergs, begon al de menigte der discipelen zich te
verblijden, en God te loven met grote stemme, vanwege al de krachtige daden, die zij gezien hadden;
38 Zeggende: Gezegend is de Koning, Die daar komt in den Naam des Heeren! Vrede zij in den hemel,
en heerlijkheid in de hoogste plaatsen!
39 En sommigen der Farizeeën uit de schare zeiden tot Hem: Meester, bestraf Uw discipelen.
40 En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Ik zeg ulieden, dat, zo deze zwijgen, de stenen haast roepen
zullen.
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.
Daniël 9:26,27
26 En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar 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.
2 Petrus 1:18
‘En wij hebben het profetisch 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 aanlichtte en de Morgenster opga in uw harten.’

27 En hij zal velen het verbond versterken een 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.
Mattheüs 24:22
22 En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der
uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden.
Daniël 12:9
9 En Hij zeide: Ga henen, Daniël! want deze woorden zijn toegesloten en verzegeld tot den tijd van
het einde.
Openbaring 5:1-5
1 En ik zag in de rechter hand Desgenen, Die op den troon zat, een boek, geschreven van binnen en
van buiten, verzegeld met zeven zegelen.
2 En ik zag een sterken engel, uitroepende met een grote stem: Wie is waardig het boek te openen,
en zijn zegelen open te breken?
3 En niemand in den hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde, kon het boek openen, noch
hetzelve in zien.
4 En ik weende zeer, dat niemand waardig gevonden was, om dat boek te openen, en te lezen, noch
hetzelve in te zien.
5 En een van de ouderlingen zeide tot mij: Ween niet; zie, de Leeuw, Die uit den stam van Juda is,
de Wortel Davids, heeft overwonnen, om het boek te openen, en zijn zeven zegelen open te
breken.
1 Thessalonicenzen 5:1-3
Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders! hebt gij niet van node, dat men u schrijve.
2 Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen, gelijk een dief in den nacht.
3 Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun
overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden;
1 Thessalonicenzen 5:4-8
4 Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen.
5 Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn niet des nachts, noch der duisternis.
6 Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken, en nuchteren zijn.
7 Want die slapen, slapen des nachts, en die dronken zijn, zijn des nachts dronken;
8 Maar wij, die des daags zijn, laat ons nuchteren zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des
geloofs en der liefde, en tot een helm, de hoop der zaligheid.

Volgende Bijbelstudie D.V. 22 november, in Dorpshuis ‘de Heerd’ te Heerde.

2 Petrus 1:18
‘En wij hebben het profetisch 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 aanlichtte en de Morgenster opga in uw harten.’

