


CHRISTUS’ 
KONINGSCHAP N.A.V. 

MATTHEUS 24



“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: 



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 -



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: 



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)



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. 

Lezen: Luk. 18:31-34; 24:11; 25-26; 45; Joh. 20:9.
Mat. 10:5-8
- de twee getuigen (Opb. 11); 
- de 144.000 (Opb. 7, 14); 
- een engel met ‘eeuwig Evangelie’ (Opb. 14:7)
Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel 
is gekomen. En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de 
zee en de waterbronnen gemaakt heeft 



8. GRUWEL VAN DE VERWOESTING, 
HET AFGODSBEELD

Vs. 15: Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover 
gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige 
plaats – laat hij die het leest, daarop letten! 

Dan zullen er uit hem krachtige armen voortkomen. Die zullen 
het heiligdom en de vesting ontheiligen en het steeds 
terugkerende offer wegnemen en de verwoestende gruwel 
opstellen. (Dan. 11:31)

‘Gruwel’, Hebreeuws: sjikoets = afgodsbeeld 
(Deut. 29:17; 1 Kon. 11:5,7, enz.).



WAAROM 
VERWOESTEND?

En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan 
het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest 
zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van 
het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. 

- Opb. 13:15 -



9. JERUZALEM EN JUDEA 
EPICENTRUM



10. OPROEP TOT VLUCHTEN
Vs. 16: Laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen 

Denk aan Lot, die uit Sodom naar de bergen moest vluchten

En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote 
stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, 
waar ook onze Heere werd gekruisigd. (Opb. 11:8)



11. EEN GROTE VERDRUKKING, 
DIE ZIJN WEERGA IN DE 

GESCHIEDENIS NIET KENT
Vs. 21-22: Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals 
er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu 
toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. En als die dagen 
niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; 
maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen 
ingekort worden.



WIE ZIJN DE UITVERKORENEN?

Vs. 24: want er zullen valse christussen en valse profeten 
opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat 
zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden 
misleiden. 

Vs. 31: En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid 
bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen 
uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen 
tot het andere uiterste ervan. 



Het zal gebeuren, wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking 

die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer ter harte zult 

nemen onder alle volken waarheen de HEERE, uw God, u verdreven 

heeft. En u zult zich bekeren tot de HEERE, uw God, en Zijn stem 

gehoorzaam zijn, u en uw kinderen, met heel uw hart en met heel uw 

ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. Dan zal de HEERE, uw 

God, een omkeer brengen in uw gevangenschap en Zich over u 

ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen de 

HEERE, uw God, u verspreid had. Al bevonden uw verdrevenen zich aan 

het einde van de hemel, toch zal de HEERE, uw God, u vandaar 

bijeenbrengen en u vandaar weghalen. En de HEERE, uw God, zal u naar 

het land brengen dat uw vaderen in bezit hadden, en u zult het weer in 

bezit nemen; en Hij zal u goeddoen en u talrijker maken dan uw 

vaderen. De HEERE, uw God, zal uw hart en het hart van uw nageslacht 

besnijden, om de HEERE, uw God, lief te hebben met heel uw hart en 

met heel uw ziel, zodat u leven zult. (Deut. 30:1-6)



12. ONGEËVENAARDE 
VERSCHIJNSELEN IN ZIENLIJKE 

EN ONZIENLIJKE WERELD
Vs. 23 -28 is een tussenzin, waarna vanaf vs. 29-31 wordt 
beschreven wat er meteen na de verdrukking zal gebeuren:

Vs. 29: 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 en de 
krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. 

(Zie ook o.a. Jes. 13:10; 34:4)



Ja, de sterren aan de hemel en hun sterrenbeelden zullen hun 
licht niet laten schijnen, de zon zal verduisterd worden 
wanneer zij opkomt, en de maan zal haar licht niet laten 
schijnen. (Jes. 13:10)

Heel het sterrenleger aan de hemel zal vergaan. De hemel zal 
opgerold worden als een boek rol, en heel zijn leger zal vallen, 
zoals bladeren vallen van een wijnstok, en zoals vijgen vallen 
van een vijgenboom. (Jes. 34:4)



En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. 

En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. 

En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten 

over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen 

verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. 

En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: a Val op ons en 

verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, 

en voor de toorn van het Lam. Want de grote dag van Zijn 

toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven? (Opb. 

6:14-17)



KRACHTEN VAN DE HEMELEN 
HEFTIG BEWOGEN:

Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar 
tegen de overheden, tegen de machten, tegen de 
wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de 
geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. 

- Efeze 6:12 -



13. TEKEN EN VERSCHIJNING 
VAN DE ZOON DES MENSEN

Vs. 30: En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des 
mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde 
rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op 
de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. 

Antwoord op de vraag in vs. 3: wat is het teken van uw komst?



TEKENEN:

1. Tekenen die Hem tijdens Zijn aardse dienst begeleidden:
Israëlitische mannen, luister naar deze woorden: Jezus de 
Nazarener, een Man Die u van Godswege aangewezen is 
door krachten, wonderen en tekenen, die God in uw 
midden door Hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet, 
(Hand. 2:22)

2. Tekenen, die aan Zijn wederkomst voorafgaan
3. Teken (enkelvoud) van Zijn komst op de wolken:

En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen 
verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde
rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als 
Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en 
heerlijkheid. (Matt. 24:30)



WOLKEN VAN DE HEMEL:

Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, 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. a Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die 
Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn koningschap zal niet te 
gronde gaan. (Dan. 7:13-14)



WOLKEN VAN DE HEMEL:

Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, 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. a Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die 
Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn koningschap zal niet te 
gronde gaan. (Dan. 7:13-14)



WOLKEN VAN DE HEMEL:

Jezus tot de Hogepriester: 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)

Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die 
Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen 
rouw over Hem bedrijven. Ja, amen.  (Opb. 1:7)



‘Al de stammen van de aarde’ (vs. 30), zijn de 
stammen van Israël, anders zou er over ‘volken’ 
(vs. 7,14) gesproken worden. 
Deze stammen zullen deels in het land en deels 
over de aarde zijn verspreid. 
Als het om heidense stammen zou gaan, zouden 
zij geen rouw bedrijven over Hem die zij 
doorstoken hebben (Zach. 12:10).



14. INZAMELING VAN DE 
UITVERKORENEN

BEGIN VAN DE NIEUWE AIOON
Vs. 31: En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid 
bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen 
bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste 
van de hemelen tot het andere uiterste ervan. 



Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, 

toch zal de HEERE, uw God, u vandaar bijeenbrengen en u 

vandaar weghalen. (Deut. 30:4)

Zo zegt de HEERE: Zie, Ik ga een omkeer brengen in de 

gevangenschap van de tenten van Jakob en zal Mij ontfermen 

over zijn woningen. De stad zal herbouwd worden op haar 

ruïne en het paleis zal op zijn rechtmatige plaats gelegen 

zijn. Van hen zal dankzegging uitgaan, en het geluid van vrolijke 

mensen. Ik zal hen talrijk maken, ze zullen niet in aantal 

verminderen. Ik zal hen tot aanzien brengen, ze zullen niet 

veracht worden. (Jer. 30:18-19)



Antwoord op vraag vers 3: “Wanneer zullen deze dingen 
geschieden?” 

Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al 
zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de 
zomer nabij is.
Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het 
nabij is, voor de deur.
Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal zeker niet voorbijgaan, 
totdat al deze dingen gebeurd zijn.
De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden 
zullen zeker niet voorbijgaan. (Matt. 24:32-35)



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)

Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de 
Zoon des mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen 
voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten 
huwelijk geven, a tot aan de dag waarop Noach de ark 
binnenging, en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam 
en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des 
mensen zijn. (Matt. 24:37-39) 



Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en 
de ander zal achtergelaten worden. Er zullen twee vrouwen 
malen met de molen; de één zal aangenomen en de ander zal 
achtergelaten worden. (Matt. 24:40-41)

De twee op de akker en de twee die malen met de molen, 
lijken identiek, maar zijn het niet. 

Zie gelijkenis van het onkruid: Matt. 13:27-30.

De één zal aangenomen worden (het tarwe bijeengebracht in 
de schuur) en de ander achtergelaten (onkruid verzameld voor 
verbranding).



Verklaring Matt. 13:38-43.

De akker is de wereld, het goede zaad zijn de kinderen van het 
Koninkrijk en het onkruid zijn de kinderen van de boze. (Matt. 
13:38)
’Kinderen van het koninkrijk’: die gehoor hebben gegeven aan 
het evangelie van het koninkrijk (Mat. 24:14)

Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon, in het 
Koninkrijk van hun Vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij 
horen. (Matt. 13:43)

Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam 
worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals 
in de hemel zo ook op de aarde. (Matt. 6:9-10)



Belang waakzaamheid geïllustreerd met voorbeelden:

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) <Voorbeeld: zondvloed>

Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw 
Heere komen zal. (Matt. 24:42) <Voorbeeld: nachtelijke 
inbreker>

Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het 
niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen. (Matt. 24:44)
<Voorbeeld: leidinggevende slaaf t.o.v. medeslaven > Ez. 34



Herders van Israël:

Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël, profeteer, 
en zeg tegen hen, tegen die herders: Zo zegt de Heere HEERE: 
Wee de herders van Israël die zichzelf weiden! Moeten de 
herders niet de schapen weiden? U eet het beste op en u 
kleedt u met de wol; u slacht het vetgemeste, maar de 
schapen weidt u niet. (Ezech. 34:2-3)


