
Zitten we nu in de eindtijd? https://www.youtube.com/watch?v=uWg_DC-BSXQ 
Ja! De tijd van Pinksteren tot aan de wederkomst is de eindtijd. We zitten dus in de eindtijd.  
 
In Openbaringen 22, het laatste hoofdstuk van de Bijbel, staat drie keer: Zie ik kom spoedig. 
In deze hele eindtijd van bijna 2000 jaar zal iedere christen op zo’n manier geloven en leven dat Christus elk moment kan 
komen. Wanneer je door Christus gered bent, dan wil je Hem geen verdriet doen in wat je wel of niet doet. En is dat wel het 
geval, dan wil je Hem dat belijden. Om die reden zegt Jezus steeds, dat we zullen bidden en waken. Dat we niet van de 
weg afgaan. Dat je je niet van de weg af laat brengen. 
Is de corona-epidemie een teken dat Christus’ wederkomst dichtbij is? Waarom is deze vraag  opeens zo belangrijk voor 
mensen? Jezus zegt toch, dat je elke dag moet rekenen met de spoedige komst?  
Dat we elke dag zullen waken en bidden. Lukas 21 vers 36 tot 38.  
 
Wat is de bedoeling van de tekenen van de tijden ? 
In Mattheüs 24 worden veel tekenen van de tijden genoemd: tekenen die kenmerkend zijn voor de tijd tussen Pinksteren en 
de wederkomst. Er zullen verleidingen komen. En zullen natuurrampen komen, hongersnoden, oorlogen. Tekenen die 
kenmerkend zijn voor de tijd op deze tijd. Voor de wereld waarin wij leven. Deze tekenen zijn er sinds de hemelvaart van 
Christus. Ze zullen volgens de evangeliën niet afnemen maar toenemen. Veel gebeurtenissen worden veroorzaakt door 
mensen. Denk maar aan het stikstof probleem. De opwarming van de aarde. Overstromingen. Uitsterven van diersoorten.  
Oorlogen. Mensen menen het goede te zoeken en veroorzaken het kwade. Mensen eten vleermuizen die gevaarlijke 
virussen dragen. (Leviticus 11) Bewust of  door verleiding. Ze vertellen ons dat deze aarde niet de toekomst heeft. 
 
Het is goed dat mensen dijken aanleggen, de Deltawerken. Dat ze alles doen om natuurrampen te voorkomen. Dat er de 
Universiteit van Wageningen is om te werken aan het wereldvoedselprobleem. Dat er medicijnen worden ontwikkeld tegen 
malaria en tegen virusziekten. Dat we gezond eten om lang te kunnen leven.  
 
Er is één groot maar: er zullen altijd tekenen van de tijden zijn. En de tekenen van de tijden zullen heftiger worden tegen 
het einde. De boodschap van Jezus is: wij kunnen van deze wereld geen paradijs maken. We kunnen ons inspannen, maar 
wetenschappers, politici, burgers brengen geen aarde tot stand zonder oorlogen, rampen, hongersnoden, epidemieën. Veel 
tekenen van de tijden worden veroorzaakt door mensen. Denk maar aan het eten van vleermuizen wat met nadruk wordt 
ontraden in Leviticus 11. Denk maar aan de stijging van het water door de opwarming van de aarde.  Denk ook aan ziekten 
die met gedrag hebben te maken. Andere door krachten in de aarde. Denk maar aan de spanningen in de aardkorst. 
 
We begrepen dus dat deze tekenen er altijd al waren. Dat ze niet zullen verdwijnen maar dat ze toe zullen nemen.  
Waarom spreken de profeten dan over de tekenen van de tijden? Waarom neemt de Here Jezus dit spreken toch 
over? 
 
De Here Jezus maakt wil ons duidelijk maken dat al die rampen en ziekten blijven kenmerkend zijn geworden voor het 
leven op aarde na de grote ramp in het paradijs. Nadat de mensen zelf wilden bepalen wat goed en kwaad was. Vanaf die 
tijd lijden we in de wereld door elkaar en door de overste van deze wereld de Satan. 
Toch was God bereid om het kwade tegen te houden met het oog op hen die bij God willen blijven door het geloof in Jezus 
Christus. Door van Hem te leren wat goed en kwaad is. Door te leren wat de gevende en dienende liefde is. Door zout te 
zijn en licht te zijn. Door goed op de aarde te passen. Jezus voorzag ook dat het geloof in Jezus Christus als redder en 
verlosser zou afnemen. Daardoor geeft God voor beperkte perioden meer ruimte aan het kwaad wat nu eenmaal zo 
kenmerkend is voor deze wereld. 
 
Waarom neemt het geloof in God de schepper en in Jezus Christus als verlosser dan af ? 
Tegen het eind van de 19e eeuw en aan het begin van de 20e eeuw was er een enorm optimisme dat men met behulp van 
de wetenschap de meeste problemen zou kunnen oplossen. In diezelfde 20e eeuw waren er twee wereldoorlogen. De 
eerste wereldoorlog veroorzaakte 60 miljoen doden uit 32 landen. De tweede wereldoorlog 65 miljoen doden uit 40 landen. 
In onze 21e eeuw gaat de medische wetenschap nog steeds met sprongen vooruit. Maar wie had gerekend met de enorme 
opstanden in de Arabische wereld met miljoenen vluchtelingen? De VN stond machteloos. Wie had gerekend met een 
pandemie die zich zou uitstrekken naar de meeste landen van de wereld? De WHO kon het niet voorkomen. Deze tekenen 
van oorlogen, ziekte en honger blijven kenmerkend voor onze wereld. Onze wereld is ondanks alle vooruitgang niet 
maakbaar. Vooruitgang brengt atoomenergie en de atoombom. Internet en internetcriminaliteit. Virussen veranderen zich 
voortdurend. 
Het evangelie zegt ook dat ze telkens voor een beperkte tijd worden toegelaten. Allereerst om Christenen terug te roepen 
naar het geloof in God als onze schepper, in Christus als onze verlosser en leidsman. Maar ook om alle mensen toe te 



roepen dat ze zullen stoppen met het bestrijden van God. Daarover lezen we in Openbaring 16. De mensen lasterden God 
wanneer hij tijdelijk tegenslagen toelaat terwijl het de bedoeling is dat ze naar Hem terugkeren bereid tot bezinning, berouw 
en genade. De mensen blijven maar reageren met  opstand en laster tegen God. Op. 16 vers 11. 
Zouden we dit niet bespreekbaar kunnen maken met onze medemensen? 
  
Zij die wel geloven lijden daar ook onder. Hoe moet je dat dan zien ? 
Tegelijkertijd zijn deze zelfde dingen barensweeën. Tijdelijke perioden van lijden. Er komt een nieuwe wereld. Tijdens een 
bevalling heeft een verloskundige de leiding. Zoals de Here Jezus voor de christenen ook de Verloskundige wil zijn te 
midden van al deze tekenen van de tijden. 
 
Zijn er dan geen tekenen die wel over de wederkomst van Christus gaan? 
Onder de tekenen van de tijden zijn er enkele die een buitengewone betekenis hebben. Voordat Jezus terugkomt moet het 
evangelie aan alle volken verkondigd zijn. Wanneer alle volken het evangelie hebben ontvangen dan gaat de volheid van 
de heidenen in. Dat is bijna het geval. Gedurende die tijd zou Israël buiten haar eigen land verblijven. Luc. 21: 24. 
Een ander buitengewoon teken is de terugkeer van Israël naar het land van de aartsvaders. Israël was bijna 2000 jaar 
verdreven uit haar land. Na de tweede wereldoorlog is aan de Joden de mogelijkheid gegeven om terug te keren naar het 
land wat God hen ooit gegeven had. Luc. 21: 24. God heeft een ommekeer gebracht in het lot van zijn eigen volk Israël. 
1948. Inmiddels is Israël weer bijna 70 jaar in haar land. Nog een teken van de tijd zal het zijn wanneer in Israel onder de 
Joden een plotselinge groei zal ontstaan van het geloof in Jezus Christus. 
 
Wanneer de tekenen van de tijden zich voordoen wat zullen we dan doen? 
Wanneer de discipelen in Lucas 21 vragen naar de tekenen van de tijden, stelt Jezus het antwoord uit. De tekenen van de 
tijden, zoals de profeten er al over gesproken hadden, zullen er altijd zijn. Ze zijn er in Israel voorafgaand aan de 
verwoesting van de tempel in het jaar 70. Ze zullen er ook zijn voorafgaand aan de wederkomst van Christus. 
 
Lukas 21 
8. Laat je niet verleiden. Laat je niet afleiden. 
9. Blijf niet steken in angst of schrik. Jezus zegt tot de discipelen. 
13. En dit zal u overkomen, opdat u zult getuigen. 
14. Neem u dan in uw hart voor niet van tevoren te bedenken hoe u zich moet verdedigen. 
15. Want Ik zal u mond en wijsheid geven die al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerspreken of weerstaan. 
Jezus gebruikt de gelegenheid om hen erop te wijzen dat ze bij Hem en Zijn opdracht moeten blijven.  Zonder zich te laten 
verleiden. Zonder zich bang te laten maken. Zoiets is voor ons dus ook mogelijk. Met zijn hulp. 

In Lukas 12: 41 – 48 lezen we:  Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn heer komt. Ik verzeker jullie: hij zal 
hem aanstellen over alles wat hij bezit. Maar als die dienaar bij zichzelf zegt: Mijn heer komt maar niet, en als hij de 
knechten en dienstmeisjes gaat slaan, zich volvreet en zich bedrinkt, dan komt de heer van die dienaar op een dag waarop 
hij het niet verwacht en op een tijdstip dat hij niet kent, en dan zal hij hem straffen en hem het lot van de trouwelozen doen 
ondergaan.   
 
Christenen spreken bij rampen en epidemieën zo gauw over oordelen over ons land en oordelen over de wereld. 
Waarom is dat jammer? 
 
1 Petrus 4:17 
17. Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God; en als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn 
van hen die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn?  Daniel 9. 

Studiebijbel. Wat bedoeld Petrus met het oordeel. Hij bedoelt niet het laatste oordeel. Hij bedoelt de tegenslagen en 
rampen die God toelaat allereerst om het volk van God weer terug te roepen naar God. God heeft het toegelaten dat de 
eerste tempel in Jeruzalem werd verwoest.  Om het volk te reinigen van ongehoorzaamheid in geloof en levenswandel. 
Vergelijk: Ez. 9. Mal. 3. Dezelfde gedachte. Deze gedachte brengt Petrus over op de gemeente van Christus. De tekenen 
van de tijden, de barensweeën, zijn allereerst bedoeld om de gemeente van Christus; het huis van God in het nieuwe 
testament te reinigen. in 1 Joh. 4: eens-6 staat te lezen: de heilige Geest woont in de gelovige. Door heilige Geest kunnen 
we ons aan Christus vasthouden. De heilige Geest is ook de weerhoudende kracht in de gemeente tegen de dogma’s en 
de wetten van de wereld. Door te blijven bij Jezus Christus en zijn onderwijs worden we daarvan gereinigd. Weer zout en 
licht. 
Lees Lukas 6 vers 36 tot 38. Niet oordelen. Inkeren tot jezelf. Niet jezelf dienen maar de Here en elkaar.  



In de map videoboodschap treft u ook een pdf aan met als titel : elkaar helpen. 
Op dit moment zitten ouders met schoolgaande kinderen wel in een hele bijzondere situatie. Onder instructie van de 
leerkrachten en met behulp van de computer proberen ouders zo goed en zo kwaad het gaat hun kinderen te instrueren en 
te helpen met hun huiswerk. Petje er voor af. Sommige kinderen pakken dit makkelijk op. Voor andere kinderen is het 
wennen. Zeker ook voor de jongeren van de middelbare school die examen moeten doen. 

Toch is het goed om de zaak in perspectief te zien. In een sfeer van rust en vertrouwen kunnen kinderen veel. Zeker : 
misschien moeten ze over een hobbel geholpen worden. De meeste kinderen willen in hun hart ook wel bij blijven. Juist dat 
kan stress opleveren. Ben ik wel bij. Een andere kan het beter. Dan mogen we onze kinderen ook bemoedigen. Misschien 
wel met hele elementaire dingen. Wanneer we met onze diploma’s en onze baan willen dienen op de manier van de Here 
Jezus, dan zal hij echt het nodige wel geven. In de toekomst zullen kinderen ook weer piekmomenten hebben, afhankelijk 
van de leeftijd en hun innerlijke rust waarin ze veel inhalen of met sprongen vooruitgaan. 

Juist nu is het goed om te denken aan de kinderen in Jemen, in Syrië, in de vluchtelingenkampen die ook graag een goede 
opleiding wilden en een goede baan. We kennen allemaal de interviews met deze kinderen die via de computer onderwijs 
proberen te volgen op website in binnen en buitenland.  

We bidden om bescherming voor onze ouderen en om rust en vertrouwen voor de ouders met schoolgaande kinderen. In 
de video behandelen we een aantal vragen die ouderen, ouders en kinderen kunnen hebben over deze bijzondere en het 
geloof.  In deze lijdenstijd mogen we eraan denken dat Jezus in Marcus 10 de kinderen zegende op de grote verzoendag. 
De gewoonte was, dat de oudsten van de synagoge de kinderen zegenden. Maar Jezus wist van zijn aanstaande lijden en 
sterven. Hij betrok hen op zichzelf als het Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt : voor hen die geloven in 
zijn naam. Het gesprek hierover is voor de kinderen nog belangrijker dan het huiswerk. De tekenen van de tijden zijn 
immers telkens weer een periode van bezinning en verootmoediging. Ken ik de Here Jezus? Woont zijn Heilige Geest in 
mij? Wat doe ik met Zijn woorden en aansporingen. Wat een opluchting wanneer kinderen een verlangen hebben naar 
concrete vergeving en concrete vernieuwing in de relatie tot Christus, tot ouders, tot andere kinderen en tot hun naasten. 

GV2020/4 

Lukas 6 HSV 
28. Zegen hen die u vervloeken, en bid voor hen die u belasteren. 
31. En zoals u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo. 
32. En als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars hebben degenen lief die hen 
liefhebben. 34. En als u leent aan hen van wie u hoopt terug te ontvangen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de 
zondaars lenen aan zondaars, om hetzelfde terug te ontvangen. 36. Wees dan barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig 
is.37. Oordeel niet en u zult niet geoordeeld worden; veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden; laat los en u zult losgelaten 
worden.38. Geef en aan u zal gegeven worden: een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot 
geven, want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden. 

Lukas 6 BGT 
28. Zegen hen die u vervloeken, en bid voor hen die u belasteren. 
31. En zoals u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo. 
32. En als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars hebben degenen lief die hen 
liefhebben. 34. En als u leent aan hen van wie u hoopt terug te ontvangen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de 
zondaars lenen aan zondaars, om hetzelfde terug te ontvangen.36. Wees dan barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig 
is.37. Oordeel niet en u zult niet geoordeeld worden; veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden; laat los en u zult losgelaten 
worden.38. Geef en aan u zal gegeven worden: een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot 
geven, want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden. 

Lukas 12 
35. Laten uw lendenen omgord zijn en de lampen brandend. 36. En u, wees gelijk aan mensen die op hun heer wachten, wanneer hij 
terugkomt van de bruiloft, om hem, als hij komt en klopt, meteen open te doen. 37. Zalig zijn die slaven die de heer bij zijn komst 
wakend zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden en hen aan tafel zal nodigen en bij hen zal komen om hen te dienen. 
38. En als hij komt in de tweede nachtwake of als hij komt in de derde nachtwake en hen zo aantreft, zalig zijn die slaven. 

39. Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had op welk moment de dief komen zou, hij gewaakt zou hebben, en niet in zijn 
huis zou hebben laten inbreken. 40. U dan, wees ook bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen 
komen. 


