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Teken … betekenis

teken: aanwijzing, bevestiging

voorbeelden in de Bijbel:

• natuurlijk

o passief: kindje, in doeken gewikkeld, in een voerbak

o actief: kus Judas, handtekening Paulus

• bovennatuurlijk (wonderen/krachten)

o Jezus’ wonderen: bewijs Wie Hij was (Jh20:30)

o tekenen van een apostel (2Ko12:12)
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• Tekenen der tijden (Mt16:3)

En de Farizeeën en de Sadduceeën kwamen
naar Hem toe om Hem te verzoeken, en zij
vroegen Hem of Hij hun een teken uit de hemel wilde laten 
zien. Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Als het avond 
geworden is, zegt u: Mooi weer, want de hemel is rood; en 
's morgens: Vandaag storm, want de hemel is somber rood. 
Huichelaars! De aanblik van de lucht weet u wel te 
onderscheiden, en kunt u de tekenen van de tijden niet 
onderscheiden? (Mt 16:1-3 HSV)

“lees de krant met de Bijbel in je hand”

• Teken van uw (=Jezus’) komst (Mt24:3)

• Teken wanneer deze dingen zullen gebeuren (Lk21:7)

Teken(en) van … (ivm toekomst)
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Teken: vraag & antwoord (Mt 24:1-4)

aanleiding →

• discipelen: 3 vragen

a. wanneer zal dit gebeuren

b. wat is het teken van uw komst

c. en van de voleinding van de eeuw

• Jezus: geeft antwoord! (vgl. Hd1:7)

➢ laat niemand je misleiden!
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overzicht Jezus’ antwoord (Mt 24)

4 delen

5-14: algemene ‘tekenen’ (oorlogen, vervolging, valse prof.)
→ prediking dit evangelie van het Koninkrijk → einde komt

15-28:gruwel van de verwoesting (Daniël!) → grote 
verdrukking → valse christussen
→ komst Zoon des Mensen

29-31:tekenen aan de hemel → teken van Zoon des Mensen
→ Zoon des Mensen op de wolken

32-34:les van de vijgenboom
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gruwel van de verwoesting (Daniël)

Hij zal een sterk bondgenootschap sluiten met velen, één 
week lang. De helft van de week zal hij offers noch gaven 
laten brengen, en boven op het altaar zal een verwoesting 
brengende gruwel te zien zijn, totdat het aangekondigde einde 
van die verwoestende kracht komt. (Dn 9:27 NBV)
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vrederijk

verschijning
Heer Jezus

opname
gelovigen

grote verdrukking

gruwel
verwoesting

½ jaarweek ½ jaarweek



teken + komst Zoon des mensen

• tekenen aan de hemel (vervulling Joël 2:28-32)

• teken: komst Zoon des mensen op de wolken
(vgl. Dn7:13-14) → oprichting vrederijk!
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les van de vijgenboom

• gebeuren al deze dingen  → nabij, voor de deur!

Afgeleid uit profetisch woord (HC Voorhoeve, 1866):

• volk terug in ongeloof

• herbouw tempel

• herstel offerdienst

• …

We zien het gebeuren! “De zomer is nabij”
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4 waarschuwingen / oproepen

24:36-44: vergelijking met tijd van Noach →
je weet dag/uur niet → waak, wees er klaar voor

24:45-51: wijze of boze slaaf … in zijn hart “Heer blijft uit” →

effect op relatie medediscipelen
➔ voor de boze slaaf komt de Heer onverwacht: oordeel

25:1-13: gelijkenis wijze/dwaze maagden: wel/geen olie →

zorg dat je olie hebt; wees wakker

25:14-30: gelijkenis talenten: goed&trouw of slecht&lui →
* dien de Heer trouw, Hij beloont als Hij komt
* hoe ken je Hem; dien je van harte?
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5 gewetensvragen

• weet je het precies of zie je er ook echt naar uit?

• heb je interesse voor de dingen rond Zijn komst?

• heb je een levende relatie met de Heer?

• verwacht je de Heer Jezus elk moment?

• dien je Hem en je medevolgelingen/medemensen van harte?
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amen, kom,

Heer Jezus!
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