Bijbelstudie: “Wees waakzaam!”
Jezus’ rede over de verwoesting van Jeruzalem en over Zijn Wederkomst.
Aan het begin van de studie worden 5 stellingen gegeven, die worden later uitgewerkt.
1.) “Wees waakzaam” is juist voor de gelovigen en niet voor de ongelovigen bedoeld.
2.) Wie, als gelovige, niet let op de tekenen van de tijd is niet wakker.
3.) Wie het Profetisch Woord (Eerste of Oude Testament) niet acht, is niet wakker.
4.) Wie niet heilig leeft (wereldgelijkvormigheid) is niet wakker.
5.) Wie van de Heere Jezus houdt, maar niet let op de tekenen van Zijn komst, niet naar
Zijn woorden hoort, is niet wakker.
Voordat deze 5 stellingen worden behandeld en nagegaan wordt of ze waar of onwaar zijn,
staan hieronder een paar inleidende teksten uit Gods Woord. De genoemde teksten staan in
verband, dat wil zeggen: het gedeelte eromheen hoort er ook bij.
Hand. 3:20. En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is;
21 Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die
God gesproken heeft door den mond van al Zijn heilige profeten van alle eeuw.
- Hier zegt Gods Woord dat de Heere Jezus terugkomt vanuit de hemel, als het herstel van alle
dingen gaat plaats vinden.
Lukas 19:12. Hij zeide dan: Een zeker welgeboren man reisde in een vergelegen land,
om voor zichzelven een koninkrijk te ontvangen, en dan weder te keren. 13 En geroepen
hebbende zijn tien dienstknechten, gaf hij hun tien ponden, en zeide tot hen: Doet
handeling, totdat ik kome. 17 En hij zeide tot hem: Wel, gij goede dienstknecht, dewijl
gij in het minste getrouw zijt geweest, zo heb macht over tien steden.
- De Heere Jezus verteld in deze gelijkenis dat Hij het Koninkrijk van de Vader zal ontvangen
in de hemel en daarna terugkeren. Zalig degene die met zijn pond goed handelt (het Woord
juist brengt, ter rechter tijd, vgl. Mat. 24:45-51), hij zal mee regeren in Jezus’ Koninkrijk.
Jer. 3:17. Te dier tijd zullen zij Jeruzalem noemen, des HEEREN troon; en al de
heidenen zullen tot haar vergaderd worden, om des HEEREN Naams wil, te Jeruzalem;
en zij zullen niet meer wandelen naar het goeddunken van hun boos hart.
- De Heere Jezus zal te Jeruzalem tronen, Hij zal van daar uit de Koning der koningen zijn.
Op. 11:15. En de zevende engel heeft gebazuind, en er geschiedden grote stemmen in den
hemel, zeggende: De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van Zijn
Christus, en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid.
- Het herstel van alle dingen zal zijn, als alle Koninkrijken van de Heere en Zijn Messias
Jezus zijn geworden. De hemel ziet er naar uit. U ook?
Stelling voor stelling wordt behandeld.
1.) “Wees waakzaam” is juist voor de gelovigen en niet voor de ongelovigen bedoeld.
Lettende op de gelijkenis van de 10 maagden (Matt. 25), zien we aan het woord ‘maagden’,
hun taken en het tegemoet gaan van de Bruidegom dat het hier om gelovigen gaat. Het gaat
uiteindelijk om de reserves. Deze reserves worden olie voor de lamp genoemd. Uw Woord is
een lamp voor mijn voet. Deze olie en de lamp hebben te maken met Gods Woord, met geloof
(Het geloof is uit het horen van het Woord) en Gods Geest (die het uit het Woord zal nemen).
2.) Wie, als gelovige, niet let op de tekenen van de tijd is niet wakker.
Luk 12:54 En Hij zeide ook tot de scharen: Wanneer gij een wolk ziet opgaan van het westen,
terstond zegt gijlieden: Er komt regen; en het geschiedt alzo. 55 En wanneer gij den
zuidenwind ziet waaien, zo zegt gij: Er zal hitte zijn; en het geschiedt. 56 Gij geveinsden, het
aanschijn der aarde en des hemels weet gij te beproeven; en hoe beproeft gij dezen tijd niet?

57 En waarom oordeelt gij ook van uzelven niet, hetgeen recht is? – De Heere Jezus zegt hier
dat we huichelaars zijn, als we niet op de tekenen van de tijd letten. Immers het weer zien we
aan de wind en de wolken. Hoeveel temeer de tekenen van de Zijn terugkomst aan de dingen
om ons heen, die in Zijn Woord genoemd worden. Wij gelovigen zijn bevoorrecht met de
Bijbel!
3.) Wie het Profetisch Woord (Eerste of Oude Testament) niet acht, is niet wakker.
Als Petrus dit zegt (in 2 Petrus 1:19), denkt hij terug aan de verheerlijking op de berg. Wij
kunnen de toekomst van de Heere Jezus ook ‘zien’, want wij hebben Zijn Woord. In die
dagen was er nog geen Nieuw Testament geschreven. We moeten ons dus verdiepen in de
profeten. Vers 20. Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging; 21
Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door den wil eens mensen, maar de heilige
mensen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. De profeten
schreven door de Heilige Geest geleid. Laten wij dan geen eigen uitlegging geven (en zeker
niet door boeken of films uit de wereld), maar ons door Gods Heilige Geest laten leiden, die
ook in de profeten was. Studie in de profeten zal licht geven op de tekenen.
4.) Wie niet heilig leeft (wereldgelijkvormigheid is) is niet wakker.
Hebr. 12:14. Jaagt s den vrede na met allen, en de heiligmaking, zonder welke niemand den
Heere zien zal. Het zien van de Heere komt na heilig leven. Ef. 5:15 Ziet dan, hoe gij
voorzichtiglijk* wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. Den tijd uitkopende, dewijl de
dagen boos zijn. Daarom zijt niet onverstandig, maar1 Thess verstaat, welke de wil des
Heeren zij. (Rom 12:2). *Voorzichtiglijk betekent: vooruitziend wandelen. 1 Joh 3:2 Maar wij
weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem
zien, gelijk Hij is. 3 En een iegelijk, die deze hoop op Hem heeft, die reinigt zichzelven, gelijk
Hij rein is. Wij behoren zelfs een hemelse wandel te hebben: Fil.3:20 Maar onze wandel is in
de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus;
5.) Wie van de Heere Jezus houdt, maar niet let op de tekenen van Zijn komst, niet naar
Zijn woorden hoort, is niet wakker.
De studie gaat hier verder aan de hand van Matt. 24,25; Mar 13 en Luk 17,21. Opvallend is
dat Lukas 17 op een ander moment en plaats is uitgesproken dan de andere gedeelten, die
Jezus uitsprak op de Olijfberg, vlak voor Hij Jeruzalem zou binnengaan en over haar huilde.
Het is goed om je Bijbel open te doen en mee te lezen.
Matt. 24:4-8: En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat u niemand verleide.
5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij
zullen velen verleiden. 6 En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet
toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde
niet. 7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen
het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiën, en aardbevingen
in verscheidene plaatsen. 8 Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. 9
Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat
worden van alle volken, om Mijns Naams wil.
Na de hemelvaart van de Heere Jezus zijn er in Israel vele valse messiassen geweest. Zelf wel
zo’n 50. Zij verleidden vele Joodse mensen in Jeruzalem. Zoals de Zeloten de tempel
invluchtten en daar afgeslacht zijn door de Romeinen. Anderen, zoals valse messias
Barkochba, verleidden massa’s mensen. Weer anderen zochten ontkoming in de woestijn en
kwamen daar om. De grote aardbeving in Pompeï is in die tijd geweest. Ook werden de
discipelen, tot wie dit gesproken werd, vervolgd, gemarteld en gedood. Dit is allemaal
gebeurd rond en voor de verwoesting van de tempel in het jaar 70 na Christus.
Luk 21:5-19 Spreekt exact van hetzelfde als Matthëus 24:4-13. Echter wordt er hier ook nog
gesproken over tekenen aan de hemel (vs. 11). Geschiedschrijver Flavius Josephus beschrijft
dat er in die tijd een jaar lang een komeet boven Jeruzalem gezweefd heeft. Deze beide

gedeelten beschrijven dus wat er voor de verwoesting van Jeruzalem onder leiding van
generaal Titus in 70 AD gebeuren zou. Als we verder lezen in Matt 24:14. En dit Evangelie
des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen
volken; en dan zal het einde komen. Sommigen gebruiken deze tekst als conclusie dat de
Heere Jezus nog niet terug kan komen. Echter Paulus zegt drie keer dat de hele wereld het
Evangelie al gehoord heeft. (o.a. Kol 1:6; Kol 1:23). Hierover valt te twisten, maar Paulus
noemt het toch wel.
Dan gaat het gedeelte verder in Matt. 24:15. 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 Judéa zijn, vlieden op de
bergen; Door vele gelovigen wordt aan deze tekst de theorie van de antichrist regerende
vanuit de tempel te Jeruzalem afgeleid. Laten we Lukas 21:20,21 ernaast leggen:
20 Maar wanneer gij zien zult, dat Jeruzalem van heirlegers omsingeld wordt, zo weet
alsdan, dat haar verwoesting nabij gekomen is. 21 Alsdan die in Judéa zijn, dat zij
vlieden naar de bergen; en die in het midden van dezelve zijn, dat zij daaruit trekken;
en die op de velden zijn, dat zij in dezelve niet komen.
Deze tekst laat duidelijk zien dat beiden om de belegering van Jeruzalem gaan in 70 AD,
zoals in Daniel 9:27 geprofeteerd stond. Deze 70 jaarweken worden verderop nog besproken.
Dus: als de discipelen en de gelovigen te Jeruzalem dit allemaal zullen meemaken en zien:
Vlucht! En bid dat je vlucht niet in de winter of op de shabbat zal zijn. Gods raamwerk staat
vast, maar de gelovigen mogen God bidden om de details van Zijn plan ten goede voor Zijn
kinderen te laten uitkomen. Hierbij is ook het beeld mooi, dat God aan het roer van ons
levensschip staat en dat wij, de gelovigen, wel mogen roeien, vertrouwend op de Stuurman
die alle dingen overziet. En inderdaad zijn tienduizenden gelovigen tijdens een korte
mogelijkheid die ontstond gevlucht naar Pella en hebben de verwoesting van Jeruzalem
overleefd. Omdat ze acht gaven op de woorden van de Heere Jezus! Vlak daarna werden de
Romeinse vaandels toen in de tempel gezet en is later geen steen op de andere gebleven.
Dan gaan Matt. 24: 21-26 en Lukas 21:24-26 over de afgelopen 1930 jaar. Waarin vervolging
van het Joodse volk (in Matt 24:22 ‘de uitverkorenen’ genoemd, gezegd tegen de discipelen).
Grote verdrukking, van vervolging, kruisiging, inquisitie en uiteindelijk de Holocaust. En niet
alleen het Joodse volk, maar ook alle ware gelovigen. Het boek der martelaren schrijft er
onder andere over. Men schat dat pauselijk rome zo’n 70.000.000 Joden en gelovigen heeft
vermoord op de meest gruwelijke manieren.
Pas na deze gedeelten gaat de rede van de Heere Jezus over naar de tijd voorafgaand aan Zijn
wederkomst. Te lezen: Matt. 24:26-44; Luk 21: 25-36 en Luk 17:23-37.
Hierin komt een gelijkenis naar voren met de verwoesting van Jeruzalem, te weten:
 Tekenen voorafgaand aan de verwoesting van Jeruzalem (A)
 Het oproepen tot waakzaamheid (B)
 De verwoesting van Jeruzalem en ontkoming daarvan door waakzame gelovigen. (C)
 Tekenen voorafgaand aan de wederkomst (A’)
 Het oproepen tot waakzaamheid (B’)
 De verwoesting van een (derde) deel van de aarde en ontkoming daarvan door
waakzame gelovigen. (C’)
…En uiteindelijk de terugkomst van de Messias, de Heere Jezus en de komst van Zijn
Koninkrijk op aarde! Misschien begrijpen we nu waarom de Heere Jezus deze 2 verhalen aan
elkaar verbindt: Het is een grote parallel. En zo waar als het toen geschiedde (en wij weten
het), zo waar zal het ook nu weer zijn. Dus waakt! De tekenen waarop wij moeten letten staan
beschreven in: Mar 13:24-29; Matt 24:27-33 Luk 17:26-37 & Luk.21:25-36
Een paar dingen komen hier sterk naar voren: De dagen voor de verwoesting zullen zijn zoals
het ging in de dagen van Jeruzalem, zoals in de dagen van Noach en in de dagen van Lot.

Overigens staat in Luk.17:33 verliezen (Apolesei) van het lichaam. Dit woord wordt ook
vertaald met ‘woest gelaten’, het gaat in ieder geval over het lichaam, niet over de ziel.
Noach was al een gelovige, was al behouden, maar moest toch de ark in (gehoorzamen) om de
nieuwe wereld te kunnen zien. Lot moest de stad uit, Sodom verlaten, om het oordeel te
ontvlieden. De wereld los laten dus!
Maar waar komt dan dat oordeel waarvan de Heere Jezus hier spreekt? Luk 17:37: En zij
antwoordden en zeiden tot Hem: Waar, Heere? En Hij zeide tot hen: Waar het lichaam
is, aldaar zullen de arenden vergaderd worden.
Openbaring spreekt van Babylon, dat op 1 dag, in één uur zal vergaan. Ja, Gods rechtvaardig
oordeel komt over Babylon. Op18:8: Daarom zullen haar plagen op één dag komen,
namelijk dood, en rouw, en honger, en zij zal met vuur verbrand worden; want sterk is
de Heere God, Die haar oordeelt.
En de oproep aan ons is in vers 4 van datzelfde hoofdstuk: En ik hoorde een andere stem uit
den hemel, zeggende: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen
gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt.
Wij worden opgeroepen om uit babylon te gaan, net zoals de gelovigen destijds uit Jeruzalem.
Daarbij de wereld los te laten en op het moment van ontkoming, niet vast te zitten aan alle
aardse beslommeringen. Om dan voor de Koning te kunnen komen staan.
Dan rijst nu de vraag: wie is die babylon? Babylon, ook wel antichrist genoemd, werd door
Luther, Calvijn, Spurgeon, Knox, Wesley en Bunyan allen als eenzelfde persoon aangewezen.
Zie: http://www.whitehorsemedia.com/articles/details.cfm?art=44 Wat betreft de antichrist
(wat eigenlijk niet vertaald is uit het Grieks, want in het NL is het 'de vervanger
van Christus'). Volgens deze kerkvaders betreft het de roomse paus, omdat alle teksten die
over de antichrist gaan op hem te plakken zijn. Echter onze eigen gedachte, prediking van
anderen, de huidige wereldgeschiedenis en enkele Bijbelverzen (wellicht niet in verband)
laten vele mensen denken: Hij komt nog en hij gaat in de tempel zitten in Jeruzalem en het
Joodse volk loopt achter hem aan en de hele wereld gaat op een gegeven moment achter hem
aan. Opmerkelijk is dat rome, die in de tijd van de reformatie zo duidelijk aangewezen werd
in een tegenaanval de opnametheorie heeft bedacht. Op grond van de 7e jaarweek in Daniel 9.
Dat zou zijn een verdrukking van 7 jaar zijn, met halverwege de opname van de gemeente. Zo
zeker als wij vanuit de Schrift weten dat de Heere Jezus de echte Messias is, door de details
uit de profeten, zo zeker kunnen wij ook weten wie Zijn 'vervanger' is: door alle details uit
Daniel, Johannes, Thessalonicensen en Openbaringen.
Calvijn zegt bij 1 Joh. 2:8: “Alle tekenen, waarmee de Geest van God de antichrist aanwijst,
blijken duidelijk in het pausdom. Maar de antichrist van drie jaren houdt die dwaze papisten
zo bezig, dat ze ziende niet zien. Laat ons gedenken dat de antichrist niet alleen door Gods
Geest verklaard is, maar dat hij daarnaast ook met zulke tekenen beschreven is, dat men hem
lichtelijk (gemakkelijk) kan onderkennen.”
John Bunyan zei in zijn tijd al: “Voordat de Antichrist definitief gaat vallen (en de
Wederkomst van de Heere Jezus plaatsvindt) zullen vele protestanten weer kruipen in de kooi
van Rome.”
Van de ware gelovigen wordt gevraagd te waken en te letten op de tekenen van de tijd. Maar
ook, om uit te gaan van rome, om aan haar plagen te ontkomen. Tenminste, als u het eens bent
met Luther, Calvijn, Spurgeon, Knox, Wesley en Bunyan.
Om vanuit de Bijbel te ontvouwen of rome de antichrist is, kunt u bijgevoegd artikel
“Antichrist” lezen. De vraag die overblijft is: bent u al 100% uit babylon / rome gegaan?
Helaas zijn er nog vele sporen van rome in onze kerken te vinden, maar dat zult u wel in het
artikel lezen. Verder is ook bijgevoegd een artikel dat de oorsprong van de opnametheorie
beschrijft. Door rome zelf bedacht, als reactie op de reformatie.
Het positieve aan de tijd vóór de wederkomst, zo lezen we in vele profeten, is de thuiskomst
van het Joodse volk, dat we voor onze ogen zien gebeuren. Maar het vreselijke is het oordeel
over de volken. Over rome en haar invloedssfeer, het westen en haar vaak dode kerk.

Nu wordt hieronder de 70e jaarweek uit Daniël 9 nog kort beschreven.
Daniel 9:
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.
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.
27 En Hij zal velen het verbond versterken één 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.
Door vrijwel alle Bijbelvertalers en kanttekenaars wordt aangenomen dat in deze profetie een
dag staat voor een jaar. Dit is vanuit de Bijbel ook te onderbouwen. Ezechiël. 4:6 is er een
klein voorbeeld van.
Vers 25-27. Gabriël plaatste het begin van de 490 jaar (70 x 7 jaar) "Vanaf het ogenblik dat
het woord zou uitgaan om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen." In 457 voor Christus gaf
koning Arthahsasta dat bevel (Ezra 7:12-26). Daarna zouden "zeven weken en twee en zestig
weken "reiken tot aan" een Gezalfde, een Vorst. (Hebreeuws: Meshiach). De Hebreeuwse
tekst staat toe dat de 7 weken en 62 weken achter elkaar geplaatst worden, zoals ook de
Statenvertaling terecht weergeeft: "...tot op Messias den Vorst, zijn zeven weken en twee en
zestig weken." Negen en zestig weken zijn dan 483 jaar. Toen de Heere Jezus in de Jordaan
gedoopt werd, ontving Hij de zalving van de Heilige Geest. De Heere God erkende Hem als
de Messias. Dit gebeurde in het jaar 27 na Christus: precies 483 jaren na 457 BC. De Heere
Jezus begon toen Zijn openbare bediening. Lukas 3:1 geeft het jaar van een keizer weer: dat
was 27 AD. Vandaar de bekende datum. Bijzonder, dat de Heere God deze datum in Zijn
Woord liet opnemen. Eigenlijk zou men precies op het jaar 30 AD uitgekomen moeten zijn,
maar De Heere Jezus is (volgens onze roomse jaartelling) rond het jaar 5 BC geboren en
daarna is men van 1BC naar 1 AD gesprongen. (Zie elke encyclopedie).
Gedurende ‘1 week’ (7 jaren) werd het verbond van verlossing door Zijn vergoten bloed
bevestigd (gesterkt) onder het volk Israel. Maar ‘in de helft van de week’ (vs. 27) deed Hij
‘slachtoffer en spijsoffer ophouden’. Alle offers, die de Israëlieten brachten, wezen op het
volmaakte offer, het Bloed van onze Heiland op Golgotha, voor de zonden van de gehele
wereld (1 Joh 2:1,2). Toen Hij ‘in de helft (midden) van de week’ stierf, drie en half jaar na
Zijn zalving, werd ons Paaslam geslacht, zoals de apostel Paulus zegt.
Op dat moment verloren de offeranden in de aardse tempel hun betekenis van verzoening.
De bevestiging van het verbond met alleen Israel duurde tot het jaar 34 AD. Toen kwam het
einde van de profetische, zeventigste week. Daarna werd het evangelie namelijk ook aan de
heidenen gebracht (door Paulus en Petrus) en werden ook zij in het nieuwe verbond
betrokken. (In de edele olijf gepland). De 490 profetische jaren zijn dan voorbij.
De Heere Jezus doet nu voorbede voor Jood en heiden (Gal. 3:14, 26-29.) De Messias doet het
werk van de Hogepriester in het hemelse heiligdom. (Hebreen 8, 1 Joh 2:1,2 o.a.).

