
CHRISTUS’ 
KONINGSCHAP N.A.V. 

MATTHEUS 24



Huidige tussenfase
Zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen 

zouden? Volstrekt niet! Door hun val* echter is de 
zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid 

te verwekken. Als dan hun val voor de wereld rijkdom 
betekent en het feit dat zij achteropkomen rijkdom voor de 
heidenen, hoeveel te meer hun volheid! (Rom. 11:11,12) 

* ergens naast vallen of: op dood spoor komen

En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel 
genade op genade. (Joh. 1:16)



“Zeg ons: 
1. Wanneer zullen deze dingen gebeuren? 
2. en wat is het teken van Uw komst? 
3. en van de voleinding van de wereld?” 

(Grieks: aioon=eeuw; niet vergaan v.d. 
wereld)

JEZUS’ EINDTIJDREDE IS EEN 
ANTWOORD OP DRIE VRAGEN VAN 

ZIJN DISCIPELEN IN VS. 3: 



ZOON DES MENSEN

29 keer in het Mattheüsevangelie, 

waarvan 6 keer in Mattheüs 24 
(vs. 27, 30 <2x>, 37, 39, 44). 

Titel staat in relatie staat tot Zijn 
heerschappij over de aarde.



Er kwam met de wolken van de hemel Iemand 
als een Mensenzoon. Hij kwam tot de Oude van 
dagen en men deed Hem voor Zijn aangezicht 
naderbij komen. Hem werd gegeven 
heerschappij, eer en koningschap, en alle 
volken, natiën en talen moesten Hem vereren. 
Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, 
die Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn 
koningschap zal niet te gronde gaan. 

- Dan. 7:13-14 -



Kafas: “Ik bezweer U bij de levende God, dat U 
ons zegt of U de Christus bent, de Zoon van 
God.” 
Jezus zei tegen hem: U hebt het gezegd. Maar Ik 
zeg u: Van nu aan zult u de Zoon des mensen
zien zitten aan de rechter hand van de kracht 
van God en zien komen op de wolken van de 
hemel. 

- Mat. 26:64 -



En ik zag, en zie, een witte wolk, en op de 
wolk zat Iemand als een Mensenzoon, met op 
Zijn hoofd een gouden kroon en in Zijn hand 
een scherpe sikkel. 

- Openbaring 14:14 -



HEBREEUWS: 
BEN ADAM

ZOON VAN ADAM



Adam als eerste aangesteld 
tot heerschappij:

Vervul de aarde en onderwerp haar, en heers
over de vissen van de zee, over de vogels in de 
lucht en over al de dieren die over de aarde 
kruipen! 

- Gen. 1:28 -



• Adam is niet staande gebleven en raakte 

door ongehoorzaamheid zijn heerschappij 

(koningschap) kwijt.

• Na de val van ‘de eerste mens Adam’ zal ‘de 

laatste Adam’ (1 Kor. 15:45) de aarde weer 

onder Gods heerschappij terugbrengen.

“Want Hij moet Koning zijn, totdat Hij alle 

vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd.”

- 1 Kor. 15:25 -



Want Hij heeft de komende wereld (oikoumene), waarover wij 
spreken, niet onderworpen aan de engelen, maar iemand heeft 
ergens getuigd: Wat is de mens, dat U aan hem denkt, of de 
mensenzoon, dat U naar hem omziet? U hebt hem voor korte 
tijd minder gemaakt dan de engelen; met heerlijkheid en eer 
hebt U hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van 
Uw handen; alle dingen hebt U onder zijn voeten onderworpen. 
Want bij het onderwerpen van alle dingen aan Hem heeft Hij 
niets uitgezonderd dat Hem niet onderworpen is. Nu zien wij 
echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij 
zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die voor korte tijd 
minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van 
de dood, opdat Hij door de genade van God voor allen de dood 
zou proeven. 

- Hebr. 2:5-9; verklaring van Psalm 8 -



Het gaat om het 
koninkrijk en 

koningschap over de 
‘komende wereld’! 



TEGENWOORDIGE WERELD IS EEN 
SLECHTE WERELD, ONDER 
HEERSCHAPPIJ VAN SATAN

Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, 
opdat Hij ons zou ontrukken aan de 
tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig 
de wil van onze God en Vader. 

- Gal. 1:4 -

Satan is ‘de vorst van deze wereld’ (Joh. 12:31; 
14:30; 16:11), ‘de god van deze eeuw’ (2 Kor. 
4:4)



AANLEIDING VOOR DE VRAGEN VAN 
DE DISCIPELEN OMTRENT DE EINDTIJD 

EN CHRISTUS’ WEDERKOMST: 

Vs. 1,2: 
En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel; en Zijn 
discipelen kwamen naar Hem toe om Hem op de gebouwen 
van de tempel te wijzen. Ziet u dit alles? Voorwaar, Ik zeg u: 
hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden 
die niet afgebroken zal worden. 



EEN HERHALING VAN WAT DE HEERE 
IN HET OPENBAAR HAD GEZEGD:

Matt. 23:37-38: 
Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie 
naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen 
willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens 
bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild!
Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten.
Want Ik zeg u: U zult Mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt: 
Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere!

- citaat uit Ps. 118:26 -



WAARSCHUWING AAN SALOMO, ALS 
HIJ DE TEMPEL HEEFT GEBOUWD:

Maar als u en uw kinderen zich ooit van achter Mij afkeren en 
Mijn geboden en Mijn verordeningen, die Ik u voorgehouden 
heb, niet in acht nemen, maar andere goden gaan dienen en 
zich voor hen neerbuigen, dan zal Ik Israël uitroeien uit het land 
dat Ik hun gegeven heb, en zal Ik het huis, dat Ik voor Mijn 
Naam geheiligd heb, van voor Mijn aangezicht wegwerpen, en 
zal Israël onder alle volken tot een spreekwoord en een 
voorwerp van spot worden. 

- 1 Kon. 9:2, 6,7 -



HERHALING VAN DE 
GESCHIEDENIS:

Hij (Nebukadnezar) verbrandde het huis van 
de HEERE, het huis van de koning en alle 
huizen van Jeruzalem. Ja, alle huizen van de 
aanzienlijken verbrandde hij met vuur. 

- 2 Kon. 25:9 -



1. De tempel van Herodes (verwoest in 70 
naChr.) (vs. 2)

2. De toekomstige tempel van de antichrist, 
waar het beeld (de gruwel der 
verwoesting) zal worden opgericht. (vs. 15)

OVER WELKE TEMPEL 
SPREEKT DE HEERE IN 

MATTHEÜS 24?



Maar die dag en dat uur is aan niemand 
bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, 
maar alleen aan Mijn Vader. 

- Matt. 24:36 -

Geen exacte tijdsaanduiding: 



- U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas 
op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten 
gebeuren, maar het is nog niet het einde. (Matt. 24:6)

- Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. 
(Matt. 24:8)

- En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld 
gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan 
zal het einde komen. (Matt. 24:14)

Wel tijdsindicaties van de 
voortgang van het eindtijdproces 



- Belangrijk markeerpunt: Wanneer u dan de gruwel van de 
verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniël, 
zult zien staan op de heilige plaats… (Matt. 24:15)

- En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon 
verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en 
de sterren zullen van de hemel vallen… (Matt. 24:29)

- En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen 
verschijnen (Matt. 24:30)

- Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal zeker niet voorbijgaan, 
totdat al deze dingen gebeurd zijn. (Matt. 24:34)>



GEEN EXACTE 
TIJDSAANDUIDING, 

MAAR WEL 
14 KENMERKEN:



1. MISLEIDING
vs. 4,5: En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat 
niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder Mijn Naam 
en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden. 

Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben 
wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen 
uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik 
hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u 
die de wetteloosheid werkt! (Matt. 7:22-23)



2. OORLOGEN EN GEWELD
Vs. 6,7a: U zult horen van oorlogen en geruchten van 
oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen 
moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het 
ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene 
koninkrijk tegen het andere koninkrijk; 



3. HONGERSNODEN, 
ZIEKTEN, AARDBEVINGEN…

Vs. 7b: en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten 
en aardbevingen in verscheidene plaatsen. 



4. BESCHRIJVING ALS 
WEEËN

Vs. 8 Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. 

Betekenis weeën:

1. Angstwekkend: 
Vraag toch en zie of een man baren kan? Waarom heb Ik dan 
iedere man gezien met zijn handen op zijn heupen als een
barende vrouw, en waarom zijn alle gezichten lijkbleek 
weggetrokken? Wee! Want die dag is groot, er is er geen als hij. 
Het is een tijd van benauwdheid voor Jakob, toch zal hij daaruit 
verlost worden. (Jer. 30:6)



2. Verwachting van nieuw leven:

Wee! Want die dag is groot, er is er geen als hij. Het is een tijd 
van benauwdheid voor Jakob, toch zal hij daaruit verlost 
worden. (Jer. 30:7)

Wanneer een vrouw baart, heeft zij droefheid, omdat haar tijd 
gekomen is, maar wanneer zij het kind gebaard heeft, denkt zij 
niet meer aan de benauwdheid, vanwege de blijdschap dat een 
mens ter wereld gekomen is. (Joh. 16:21)

Denk ook aan het beeld van de uitspruitende vijgenboom als 
teken van de zomer die nabij is (vs. 32-35).



5. ENORME TOENAME 
VAN ANTISEMITISME

Vs. 9: Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en 
u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam. 

Antisemitisme: haat tegen de Naam (Anti-Sem).



6. VERWARRING, CHAOS EN 
NOODZAAK VAN VOLHARDING 

Vs. 10-13: En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar 
overleveren en elkaar haten. En er zullen veel valse profeten 

opstaan en die zullen er velen misleiden. En doordat de 
wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen 

verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig 
worden.



Geestelijke redding:

zij (Maria) zal een Zoon baren, en u zult Hem 
de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk 

zalig maken van hun zonden. 

- Matt. 1:21 -

BETEKENIS ‘ZALIG’ 
(GRIEKS: ‘SOZO’): 



Fysieke redding: 

En Zijn discipelen kwamen bij Hem, wekten Hem en zeiden: 
Heere, red ons, wij vergaan! (Matt. 8:25)

U Die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlos Uzelf. 
Als U de Zoon van God bent, kom dan van het kruis af! 
(Matt. 27:40)

Maar de anderen zeiden: Houd op, laten wij zien of Elia komt om 
Hem te verlossen. (Matt. 27:49)

En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees
behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen 
die dagen ingekort worden. (Matt. 24:22)



7. PREDIKING VAN HET EVANGELIE 
VAN HET KONINKRIJK

Vs. 14: En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld 
gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal 
het einde komen. 

- de twee getuigen (Opb. 11); 
- de 144.000 (Opb. 7, 14); 
- een engel met ‘eeuwig Evangelie’ (Opb. 14)


