
‘ Wanneer komt Jezus terug?

WELKE KANT  

GAAT HET OP?13 

•	 Wat	gebeuren	er	
veel erge dingen!
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JE BENT GEWAARSCHUWD
Welke kant gaat het eigenlijk op met deze wereld? Zal het ons lukken 
om te zorgen voor meer vrede op deze aarde? Om de opwarming van de 
aarde tegen te houden? Zullen we erin slagen om de welvaart eerlijker 
te verdelen en de armoede wereldwijd te verminderen? Sommige men-
sen denken dat het inderdaad die kant op gaat. Daar doen ze in ieder 
geval ontzettend hun best voor. Als alle mensen zich ervoor inzetten, 
komt het met deze wereld vanzelf wel goed, denken ze.

In de Bijbel wordt helaas een ander beeld getekend. Het gaat met deze 
wereld niet zomaar de goede kant op, maar juist de verkeerde. Dat 
komt doordat we in de eindtijd leven, of zoals de Bijbel het ook wel 
noemt: ‘de laatste dagen’. Daarmee wordt de periode bedoeld tussen 
Jezus’ hemelvaart en Zijn wederkomst. Het is de periode waarin de 
duivel rondgaat als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kun-
nen verslinden (1 Petr. 5:8). Hij weet dat hij het gaat verliezen, maar 
probeert in de tijd die hem nog gegeven is, zoveel mogelijk schade aan 
te richten en mensen van God af te trekken.

Op verschillende plekken in de Bijbel waarschuwt de Heere God ons 
hiervoor. Wees waakzaam, let goed op! Laat je niet in slaap sussen 
door mensen die zeggen dat het vanzelf wel goed komt. Want het komt 
niet vanzelf goed met deze wereld. Pas vooral ook op voor mensen, 
gedachten en gevoelens die je van God proberen af te trekken. Want die 
zullen er komen; en soms zal hun aantrekkingskracht heel sterk zijn. 
Laat je niet (ver)leiden door de duisternis van deze wereld, maar leef 
als kinderen van het licht (1 Thess. 5:4-5). Je bent gewaarschuwd!

minipreek

Maar ook: wees niet bang als deze dingen zullen 
gebeuren. Deze ‘tekenen van de eindtijd’ be-tekenen ook 
nog iets anders. De Heere Jezus heeft er een belofte aan 
verbonden: ‘Als je deze tekenen ziet, denk er dan aan 
dat Ik terug zal komen.’ Niet mensen zullen de wereld 
tot een goed einde brengen, maar Hij. Daar mag jij nu al 
hoopvolle tekenen van laten zien: door in afhankelijkheid 
van Hem in jouw omgeving het evangelie te verkondigen; 
door te leven als kind van het licht; door te werken 
aan vrede en gerechtigheid; door je in te zetten voor 
een beter milieu; door je naaste lief te hebben. Want 
uiteindelijk gaat het toch die kant op – niet dankzij ons 
maar dankzij Hem!
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TEKENEN VAN DE EINDTIJD
In Mattheüs 24:1-14 vertelt Jezus wat er in de tijd vóór Zijn weder-
komst zal gebeuren, zowel in de wereld als in de kerk. We noemen dat 
wel de tekenen van de eindtijd.

a. Zet op een rij welke tekenen Hij hier noemt.

b.  Zijn er tekenen die jij in je eigen leven tegenkomt? Van welke heb je 
dan het meeste last?

c.  Wat doen deze tekenen met jou? Kies bijvoorbeeld uit de volgende 
woorden: deze tekenen maken mij bang / strijdbaar / verward / 
waakzaam / boos / verwachtingsvol / verdrietig / bewogen / [ander 
woord]. 

leren van de bijbel

Leren  
van de praktijk

NIEUWSFEITEN
Ter voorbereiding van deze les zou je 
eens een paar dagen extra moeten let-
ten op wat er in het nieuws is. Probeer 
je voor te stellen dat jij persoonlijk met 
de belangrijkste nieuwsfeiten te maken 
hebt, waar word je dan blij van? Wat 
maakt je verdrietig of bezorgd?

OM OVER NA TE DENKEN EN TE PRATEN
1.  Inventariseer met elkaar wat jullie 

hebben gevonden. Maak twee lijstjes: 
één met onderwerpen waar je blij van 
wordt en één met onderwerpen waar 
je verdrietig van wordt.

2.  Hoe denk je dat God deze nieuws- 
feiten zou beoordelen? Heeft Hij er 
een mening over?

3.  Hebben jullie nieuwsfeiten gevonden 
die te maken hebben met de kerk? 
Zijn die positief of negatief?Wie volharden zal tot het 

einde, die zal zalig worden.
Mattheüs 24:13
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Leren van de traditie

Hometrainer
Let er de komende week op waar je het positieve 

teken van de eindtijd ziet: de verkondiging en 
verspreiding van het evangelie – in woord  

en/of daad!

GEBED UIT HET DOOPFORMULIER

Wij bidden u, pleitend op Uw grondeloze barmhartigheid, dat U deze 
kinderen in genade wilt aanzien en door Uw Heilige Geest in Uw Zoon, Jezus 
Christus wilt inlijven, opdat zij [-] hun kruis in de dagelijkse navolging van 
Christus blijmoedig mogen dragen en Hem toegewijd zijn met waarachtig 
geloof, vaste hoop en vurige liefde; opdat zij dit leven, dat toch niet anders 
is dan een voortdurend sterven, door Uw genade getroost mogen verlaten 
en dat zij op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus, Uw Zoon 
onbevreesd mogen verschijnen.

Verder lezen: MATTHEÜS 24:36-44  MATTHEÜS 25:1-13  1 THESSALONICENZEN 5:1-11  1 TIMOTHEÜS 6:11-16  2 PETRUS 3:1-7

Tekenen van de eindtijd
 ongeloof / secularisatie

 verdrukking  oorlogen

 rampen  wetteloosheid

 verkilde liefde  wereldwijde zending

TO THE POINT

punaise
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