
Wat is er gaande? (5 suggesties) 
 
 

A. Intro 
 

1. Je vraagt je misschien af: Wat is er gaande? In wat voor tijd leven wij?  
2. Heb je een gevoel van urgentie? 
3. Jezus vertelt: let op de tekenen van het einde zodat je klaar bent voor de Wederkomst. 

Hij zegt in Matt.24:32-33 “Leer dan van de vijgenboom…” 
4. Is er enige betekenis in wat wij zien en meemaken vandaag? 
5. Als Gemeente hebben we de Adelaarsogen van God (de bijbel). 
6. Mag ik je meenemen omhoog? Kunnen wij voor een moment wegkijken van jezelf, 

naar wat God aan het doen is? Over de muren van ons eigen welzijn naar buiten? God 
wil ons mee Omhoog nemen om vandaar naar beneden te kijken en te zien wat er 
gaande is. 

 
 

B. 5 suggesties:  
 
Ik zie 5 ontwikkelingen om eens te overwegen. 

  
1. Het Joodse volk keert terug naar het land dat altijd van hen is geweest 

en wij hen hebben afgepakt, het land dat God Abraham beloofde en 
zijn nageslacht gaf (Gen.12, Gen.15, Exodus-Jozua), van waaruit het 
evangelie de wereld neemt (Gen.12:1-3, Handelingen), totdat heel de 
aarde vol is van de kennis des Heren, zoals de wateren de zeeën 
bedekken (Jes.11:9, Hab.2:14).  
 
1. Sinds 1948, lijkt er een 3e exodus gaande zoals de Profeten voorspelden 

(Deut.30:4, Jes.43:6, 11:12, Jes.62, Jes.2:2, Eze.37, Hand.15, Amos 9, Sef.3:15-20, 
Jer.16:15, Jes.11:12, Rom.11;25-27, etc.). Lucas 21:24 – “Jeruzalem zal worden 
vertrapt totdat de tijden van de heidenen vervuld zijn…”.  

2. Het volk keert terug, omdat hun Messias hen daar wil ontmoeten. 
3. Dat levert politieke problemen op, en theologisch gesprek, maar dat doet het 

handelen van God wel vaker. 
4. In elk geval, de blindheid daarover gaat weg v/d Kerk. 
5. Let op het Joodse volk / Jeruzalem (vijgenboom, Jer.24, Hosea 9:10) – de navel 

van het universum 
6. Het Millennium zal de vervulling zien van beloften. 
7. Teksten om mee te nemen (overweging) 

a. Het land is/was van God (Jozua 22:14: des Heren eigendom;   הָוהְי תַּ֤זֻחֲא    ) 
b. Hij gaf het aan Abraham (Gen.15) 
c. Mozes ging op weg ernaartoe, Jozua nam het in (Exo-Jozua). 
d. Jeruzalem is waar Melchisedek, Jezus Zijn priesterschap vervulde. 
e. Hij beloofde hun terugkeer (Jes.11:12, 43:6; Ps.107:3, Jes.11:12, Jer.3:19) 
f. Hij beloofde een nieuwe Tempel (Jes.2, Eze.40-41). 



g. Hij beloofde hen het herstelde Land (Eze.42, Gen.15, Gen.17). 
h. Hij beloofde het herstel van hun Stad Jeruzalem (Jes.65). 
i. God heeft Zijn Oudste Zoon niet van het erf gestuurd - nu de Jongste Verloren 

Zoon naar Huis snelt en door de Deur naar binnen glipt in het Feest! De Vader 
wil ook onze oudste Broer, de oudste Zoon, de Eerstgeborene in het Feest 
hebben. Sommigen denken: Onterfd? (Ex.4, Lucas 15) 

j. Gods Vrouw (Jes.50, 54, Jer.3) van wie Hij nooit is gescheiden (Hosea)! 
k. Abraham Zijn vriend (Jes.41, Jak.2) niet ontvriend! 
l. Wormpje Jakob… (Jes.41:14) wiens kop vaak onder de natien is afgehakt, 

maar die steeds weer aangroeit. 
m. Hand.1:6 – Wat Jezus niet ontkende bevestigde Hij. 
n. Hand.15:13-18 - De vervallen hut van David zal weder worden opgericht 

(Amos 9:11-12). 
o. Lucas 1:32-33 – Jezus koning op de troon van David (2 Samuel 7:13) 
p. Rom.11:25-27: “God verhardde eerst de Farao opdat Israël uit Egypte zouden 

uitgaan, nu verblindt/verhardt Hij israel totdat de volheid van de heidenen in 
het Koninkrijk binnengaat. Dan zal “gans israel behouden worden”: Wij 
verwachten nog een opwekking onder het Joodse volk. 

q. Joel 2:28-32: Dan gehéél vervuld (nog niet geheel vervuld; “op ALLE vlees”: er 
waren 1,2 miljoen Joden in Israël maar 120 ontvingen de Geest; de 
astronomische tekenen waren er ook niet) 

r. Joel 3: God zal nog een rechtszaak met de natiën voeren om wat zij hen 
hebben aangedaan. 

s. 3e exodus – aliyah 
t. Sinds 1948 bloeit het land weer op. Zou God daar een bedoeling mee 

hebben? 
u. Logisch ook: Ezechiel 37 na Ezechiel 36 (NV) (het dal van dorre 

doodsbeenderen ¹ de Gemeente, Col.2:9-10) 
v. Jeruzalem heeft altijd een profetische betekenis gehad (Gen.14). 
w. Melchisedek, Jezus hogepriester naar zijn orde (Heb.5:6, 10, 6:20, 7:1, 10, 11, 

15, 17)  
x. Jeruzalem = Navel van het universum, hoofdstad van de aarde 
y. Israël = eerst onder de natien (Rom.1:16), “hoofd van alle volken”. 
z. “Vele eersten zullen de laatsten zijn” (Matt.19:30, Marcus 10:31) 
aa. Maar ook: Israël 3e naast Egypte en Assur (Jes.19:24) 

 
 
 
2. Wij	voltooien	de	laatste	fase	van	de	Zendingsopdracht	met	de	
apostolische	passie	dat	Jezus	aanbeden	wordt	onder	alle	volken	
(Matt.24:14,	Mal.1:11,	Opb.5:9,	7:9,	Jes.11:9	(aarde	vol).	De	
statistieken	vertellen	ons	dat	wij	er	bijna	zijn,	dat	wij	het	
evangelie	hebben	aangeboden.	De	afgelopen	200	jaar	sinds	
William	Carey,	"de	vader	van	de	moderne	zending",	zijn	de	
meeste	volkeren	bereikt	-	en	het	tempo	gaat	steeds	verder	
omhoog	omdat	er	steeds	meer	beschikbare	mensen	en	middelen	



zijn.	Wycliffe	Bijbelvertalers	is	bezig	aan	de	laatste	groep	
vertalingen	en	de	zendingstheologen	zeggen	ons	dat	wij	
Matt.28:18-20	in	onze	generatie	kunnen	hebben	vervuld.		
	

a. “Dit	evangelie	zal	gepredikt	worden	tot	aan	de	uiteinden	der	aarde	en	dan	
zal	het	einde	gekomen	zijn”	(Matt.24:14).		

b. “Vanwaar	de	zon	opgaat	tot	waar	zij	ondergaat,	zal	de	Naam	des	Heren	
groot	zijn	onder	de	volkeren”	(Mal.1:11).		

c. “De	aarde	zal	vol	zijn	van	de	kennis	des	Heren	zoals…”	(Jes.11:9)		
d. Lees	ook:	“Perspectives”,	het	600	pagina’s	tellende	handboek	van	de	

zending	dat	bol	staat	van	theologie,	strategie	en	historie	van	de	Missio	Dei.	
e. En	Ralph	Winter:	tijdperken	van	400	jaar	heilsgeschiedenis	(p.209-227).	

	
	
	

3. De	beweging	van	Gods	Geest	over	het	zuidelijk	halfrond	en	in	het	
Verre	Oosten	is	in	deze	dagen	ongekend.	Er	komen	elke	dag	
meer	mensen	tot	geloof	dan	ooit	eerder.	Er	wordt	vandaag	
eerder	gesproken	over	exponentiële	kerkgroei	dan	over	
aantallen	individuele	bekeringen.	Dat	betekent	dat	wij	naderen	
tot	het	einde	van	“de	tijden	der	heidenen”	(Lucas	21:24),	een	
term	die	als	tweeling	samengaat	met	de	binnenkomst	van	“de	
volheid	der	heidenen”	voor	God	Israël	als	laatste	thuisbrengt	
(Rom.11:25).		
	

a. Een	interpretatie	van	dit	begrip	is	dat	“de	tijden	van	de	heidenen”	in	Lucas	
21:24	een	politieke	connotatie	heeft,	en	dat	deze	begon	met	de	
ballingschap	van	Israël	(722/586	v.Chr.,	2Kon.17/24)	waarna	Jeruzalem	
door	de	heidenen	is	geregeerd,	en	dat	“de	volheid	der	heidenen”	in	
Rom.11:25	een	evangelistische	connotatie	heeft	wanneer	heidenen	op	
Gods	roep	ingaan	(zie	2).		

b. Jezus	gaf	meerdere	hints	dat	het	evangelie	eerst	n/d	heidenen	zou	gaan	in	
een	tijd	van	grote	gunst	en	genade	(Matt.16,	Jona,	Luc4	alleen	1e	deel	
Jes.61	en	daarna	dat	God	omzag	naar	heidenen	omdat	Joden	her	verbond	
verzaakten).	

c. Jezus	nu	beschikbaar	als	het	Lam	maar	Hij	komt	naar	beneden	als	de		
Leeuw	van	Juda	(Opb.5).	

d. Redder	en	Rechter.	
e. Als	dit	zo	is,	dan	valt	dit	samen	met	Israëls	herstel	en	dat	Jeruzalem	weer	

wordt	opgericht,	de	hut	van	David	(Hand.15,	Amos	9).	Immers,	het	Nieuwe	
Verbond	is	nooit	met	de	heidenen	gesloten,	maar	met	het	huis	van	Israël	
en	Juda	(Jer.31:31-34).	De	heidenen	zijn	erbij	gekomen,	omdat	Vader	God	
ook	naar	hen	omzag	(Efz.2,	Col.2).		

	
	
	



4. De	frequentie	van	het	aantal	natuurrampen	is	omhooggegaan,	
het	milieu	staat	onder	druk	en	de	voorzieningen	raken	op,	en	de	
mens	heeft	(ondanks	zijn	corrupte	natuur	sinds	Genesis	3),	Gods	
opdracht	om	de	aarde	te	bevolken	en	er	de	regie	over	te	nemen	
vervuld	van	Genesis	1.	We	hebben	ons	vermenigvuldigd	en	de	
aarde	vervuld.	Er	zijn	méér	inwoners	dan	ooit.	En	alle	gebieden	
zijn	vrijwel	onder	onze	regie.	Wij	kunnen	inmiddels	naar	de	
maan	en	zelfs	verder.	Gelet	op	de	andere	ontwikkelingen	zou	dit	
het	einde	kunnen	inluiden.	 

 
a. Dit is voer voor discussie omdat wij niet alles exact weten, maar we kunnen er 

wel over nadenken misschien. De plannen zijn namelijk gereed voor een 3e 
Tempel in Jeruzalem. Wij hebben die Tempel niet nodig, de Gemeente is dat 
immers (1 Petrus 2:5, 9, ook 1Cor.6:19). Maar het Joodse volk heeft die 
wellicht nodig omdat God er nog iets in hun midden wil doen. Is er iets gaande 
in Jeruzalem? 

b. Bovendien zal er ook de gruwel der verwoesting nog een keer plaatsvinden en 
de Antichrist er zich verheffen (Matt.24:15, 2 Thess.2:4).  

c. Omdat de meningen hierover zo verschillen – en wij niet alles precies weten - 
ga ik er liever niet op in maar één ding wil ik wel kwijt vanwege het groter 
perspectief: Waarom zou God een 3e Tempel toestaan als alles al is vervuld, en 
Hij klaar is met Israël? En, waarom zou het Joodse volk naar huis terugkeren? 
Omdat de Messias hen daar wil ontmoeten: in hun stad, in hun thuisland, in 
Jeruzalem. 

d. Ook al hebben wij christenen die 3e Tempel niet nodig voor verzoening en zal 
deze er niet komen zonder slag of stoot van de politieke arm, wellicht enkel 
door een apocalyptisch ingrijpen van de Messias Zelf door een aardbeving 
waarmee de Berg Sion de hoogste wordt in het laatste der dagen:  Jes.2:2 “En 
het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis van des 
Heren vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de 
heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen en vele natien zullen 
optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het 
huis van de God van Jakob, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat 
wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des heren 
woord uit Jeruzalem”  

e. Opmerking: “Sion” ¹ Niet de Gemeente, en “in het laatst der dagen” ¹ niet de 
nieuwe hemel en aarde met het nieuwe Jeruzalem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
C. Wie de schoen past… Wat kun WIJ doen? 

 
 -Na Mattheus 24 (tekenen) komt Mattheus 25 (toepassing) 

-Jezus gaf ons géén exacte agenda - waar wij vaak wel het meest over discussiëren. 
 -Maar Hij zet ons aan het werk. 

-Hij vertelt 3 gelijkenissen: 
 
1e Ben je een wijze maagd?! De Bruidegom komt eraan. Heb je genoeg olie in je 
lamp? De Bruiloft komt eraan. Verwacht je Hem? Ben je klaar ervoor? Heb je een 
bruiloftsgewaad, witte kleren? Ben je een Maagd? Is het Jezus alleen? Of heb je je hart 
verpand aan andere vreemde liefdes, andere goden, zekerheden, die niet kunnen 
helpen? Is je aanbidding voor Hen alleen?! 
 
2e Wat doe je met je van God-gekregen talenten? De Koning komt op aarde om 
Zijn Koninkrijk te vestigen, waarin je met Hem zult regeren. Ben je trouw geweest aan 
wat Hij je aan talenten gegeven heeft? 
 
3e. Kijk je om naar de minsten en naasten in je omgeving?! De rechterstoel van 
Christus komt eraan, en je zult er verantwoording afleggen voor wat je nu doet en 
wie je bent, een schaap of een bok. 


