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Matteus 24-25

Jezus’ voorspelling van de verwoesting van
Jeruzalem in 70 na Ch (Matt 23:34-24:33)

- “Die generatie” Matt 23:36
- “Abnormale tijden gaan vooraf” Matt 24:4-13
- “In die dagen” Matt 24:19,22,29
- “Zij zullen het weten” Matt 24:15,33
- “Tijd om te vluchten naar de bergen” Matt 24:16

Vgl Matt 24 met Mark 13:1-37
en Luk 21:5-36

“… opdat over u kome al het
rechtvaardige bloed, dat
vergoten werd op de aarde
van het bloed van Abel, de
rechtvaardige, tot het bloed
van Zacharias, … Voorwaar,
Ik zeg u: Al deze dingen zullen
komen over dit geslacht …
Zie, uw huis wordt aan u
overgelaten” Matt 23:34-36,38

- “Beperkt, plaatselijk oordeel over het volk Israel” Matt 24:15-22
- “Op voorhand waarschuwingen” Matt 24:32-33
- “Spoedig te komen oordeel” Matt 24:15-16

- “Al de volken” Matt 25:32
- “Normale tijden” Matt 24:37-42
- “Op die dag” Matt 24:36,42,44,50; 25:13
- “Zij zullen het niet weten” Matt 24:36,42,44,50; 25:13
- “Geen tijd om te vluchten” Matt 24:39
- “Universeel oordeel over alle volken der aarde” Matt 25:31-46

“Voorwaar, Ik zeg u, dit
geslacht zal geenszins
voorbijgaan, voordat dit alles
geschiedt” Matt 24:34

- “Oordeel op aarde” Matt 24:15-18

“Zodra gij nu Jeruzalem door legerkampen omsingeld ziet, weet
dan, dat zijn verwoesting nabij is. Laten dan die in Judea zijn,
vluchten naar de bergen, en die binnen de stad zijn, de wijk
nemen, en die op het land zijn, er niet binnengaan, want dit zijn de
dagen van vergelding, waarin alles wat geschreven is, in vervulling
gaat. Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen! Want er
zal grote nood zijn over het land en toorn over dit volk, en zij zullen
vallen door de scherpte des zwaards en als gevangenen
weggevoerd worden onder alle heidenen” Luk 21:20-24

Jezus’ voorspelling van Zijn wederkomst op de
oordeelsdag (Matt 24:35-25:46)

- “Geen waarschuwing” Matt 24:43-44
- “Uitgesteld oordeel” Matt 24:48-50; 25:5,19
- “Oordeel in de hemel” Matt 25:31

Nadat Jezus Zijn discipelen
had gezegd dat geen steen
van de tempel op de andere
zou worden gelaten (Luk 21:56) vragen zij Hem: “Meester,
wanneer zal dit dan
geschieden? En wat is het
teken, dat deze dingen zullen
gebeuren ?” Luk 21:7

“immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zo komt, als
een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen: het is alles vrede en rust,
overkomt hun, als de weeen een zwangere vrouw, een plotseling
verderf, en zij zullen geenszins ontkomen” 1 Tess 5:2-3
Vgl met 2 Petr 3:7-13; 2 Kor 5:10; 2 Tess 1:7-10.

