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ENKELE UITSPRAKEN VAN JEZUS OVER DE EINDTIJD
HJMS Sales
Geliefde broeders en zusters, regelmatig passeert op deze website de term “eindtijd” en u
heeft inmiddels geleerd, dat bijbelonderzoekers met de term eindtijd doorgaans de tijd
bedoelen in het laatste der dagen, waarin een bepaalde reeks van gebeurtenissen zich zal
voordoen welke de Wederkomst van Jezus inleiden. In die predikingen waarin het (geheel of
gedeeltelijk) over de eindtijd ging, staan uiteraard reeds de relevante bijbelteksten vermeld.
Desondanks leek het mij goed, om gewoon eens enkele uitspraken en lessen over de
eindtijd van onze Here Jezus Christus Zelf op een rijtje te zetten. Want dan zal ons opvallen
hoe váák en met welke grote ernst Hij over de eindtijd sprak.
Jezus waarschuwde ons om de tijden te onderkennen
Jezus zei allereerst, dat wij de tijden – en dus ook de eindtijd – moeten onderkennen. We
horen het weerbericht en we houden er rekening mee. Evenzo moeten wij letten op wat God
nu doet en daar ook rekening mee houden in ons geestelijk leven, in ons handelen en in ons
denken. Zodat ons geestelijk leven, zowel persoonlijk als in onze lokale gemeenten, gericht
wordt op de grote dag van Zijn Wederkomst. Jezus adviseerde Zijn geliefde discipelen, maar
ook de Hem navolgende scharen en de Hem voortdurend bekritiserende schriftgeleerden in
steeds weer opnieuw: “Let op de tekenen der tijd”.
Matt. 16:1-4 – “En de Farizeën en Sadduceën tot Hem gekomen zijnde, en Hem verzoekende, begeerden van Hem, dat Hij hun een teken uit den hemel zou tonen. Maar Hij antwoordde, en zeide tot hen: Als het avond geworden is, zegt gij: Schoon weder; want de hemel is
rood; En des morgens: Heden onweder; want de hemel is droevig rood. Gij geveinsden! het
aanschijn des hemels weet gij wel te onderscheiden, en kunt gij de tekenen der tijden niet
onderscheiden? Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken; en hun zal geen teken
gegeven worden, dan het teken van Jona, den profeet. En hen verlatende, ging Hij weg.”
Matt. 24:32-33 – “En leert van den vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder
wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is. Alzo ook gijlieden,
wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur.”
Luk. 12:54-56 – “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. En wanneer gij den
zuidenwind ziet waaien, zo zegt gij: Er zal hitte zijn; en het geschiedt. Gij geveinsden, het
aanschijn der aarde en des hemels weet gij te beproeven; en hoe beproeft gij dezen tijd
niet?”
Eens sprak Jezus ook woorden van gelijke strekking tegen de inwoners van Jeruzalem.
Luk. 19:41-44 – “En als Hij nabij kwam, en de stad zag, weende Hij over haar, Zeggende:
Och, of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag, hetgeen tot uw vrede dient! Maar nu is
het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen, dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen, en zullen u omsingelen, en u van alle zijden benauwen;
En zullen u tot den grond nederwerpen, en uw kinderen in u; en zij zullen in u den enen
steen op den anderen steen niet laten; daarom dat gij den tijd uwer bezoeking niet bekend
hebt.”
Het Joodse volk had de tijd niet bemerkt, dat God hen had bezocht en Zich om hen had
bekommerd. Die tijd was voor hun ogen verborgen geweest. Zij hadden niet opgemerkt dat
Degene, Die hen ware vrede zou kunnen geven, vlák voor hen stond. Daarom zouden ze
door hun vijanden worden overweldigd, hetgeen inderdaad in het jaar 70 na Christus
gebeurde en hetgeen in de eindtijd vlak voor Jezus’ Wederkomst wederom zal gebeuren
(Zach. 12:2-3; 14:2).
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Maar broeders en zusters, is ook de gemiddelde christen wel op de hoogte van Gods raadsplan met betrekking tot de eindtijd? Zijn wij wél op de hoogte van hetgeen God nu in deze tijd
doet? Bemerken wij zelf wél de tijd, dat God naar ons omzag en nog steeds omziet? Hebben
wij wél in de gaten hoe groot Gods geduld met ons is ondanks onze lauwheid en wellicht nog
vele zonden? Bemerken wij wél wat God van ons vraagt? Ik denk dat er helaas nog veel
christenen zijn, die zelfs geen idee hebben!
Jezus wees ook op de eindtijdgebeurtenissen vlak voor Zijn Wederkomst
Jezus heeft vele tekenen in Zijn Woord genoemd, opdat wij zullen weten dat de eindtijd
nadert.
Het wellicht belangrijkste teken van de eindtijd dat Jezus noemde, is het teken van de
vijgeboom, dat wil zeggen Israël (Hos. 9:10, Joël 1:6-7). Hij sprak onder andere in Matt.
21:18-19; 24:32-33; Mark. 11:12-21 en Luk. 21:29-33 over de vijgeboom Israël.
Matt. 24:32-33 – “En leert van den vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder
wordt, en de bladeren uitspruite, zo weet gij, dat de zomer nabij is. Alzo ook gijlieden,
wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur.“
Als de takken van de vijgeboom Israël teder worden en de bladeren uitspruiten, zo is de
zomer, dat wil zeggen de eindtijd, nabij. Met andere woorden, als Israël hersteld wordt! Dit is
wellicht het belangrijkste teken van de eindtijd.
Juist in onze tijd worden veel profetieën aangaande Israël vervuld. Dus is de eindtijd nu
begonnen en dus is Jezus’ les over de vijgeboom Israël heel belangrijk om de eindtijdgebeurtenissen te verstaan.
Israël draagt nu nog geen (geestelijke) vruchten, want die tijd is nog niet aangebroken. Israël
kán ook nog geen vruchten voortbrengen, omdat Israël nog in een diepe geestelijke slaap is
verwikkeld. Men verwerpt in meerderheid nog steeds Jezus, de Zaligmaker der wereld. Maar
op dit moment begint de vijgeboom al wel uit te lopen. Inmiddels hebben de Joden zich weer
vast in hun eigen land gesetteld. Het materiële herstel van Israël is begonnen. Weldra zal het
geestelijke herstel volgen. En dus breekt spoedig de eindtijd aan.
Broeders en zusters, met name de massale terugkeer van het Joodse volk in de afgelopen
eeuw naar het land Israël drukt ons met de neus op de feiten. De Heer is bezig om Israël te
herstellen, zoals werd voorzegd in Jes. 43:1-6; Jer. 30:1-3; 10; Jer. 31; Zach. 8.
Maar vervolgens zal Israël, zoals geprofeteerd, in benauwdheid komen. We zien het voor
onze ogen gebeuren. Israël wordt wereldwijd veracht (Num. 23:9). Alle wereldmachten, ja
zelfs alle volkeren waaronder het piepkleine Nederland, bemoeien zich onevenredig veel met
Israël. Dit zou ons niet moeten verbazen, omdat satan, de grote tegenstander van het
Joodse volk en van alle wedergeboren christenen, weet dat zijn tijd bijna voorbij is. Hij weet
dat spoedig het Koninkrijk van Jezus zal aanbreken. En daarom zet hij alles op alles om dat
te verhinderen en te vertragen en nog zoveel mogelijk mensen in het verderf te storten
(Ezech. 17:8-16). En dáárom waarschuwde Jezus in Matt. 24: “Als jullie ál deze dingen
rondom de vijgeboom Israë zullen zien gebeuren, weet dan dat Mijn Wederkomst spoedig
staat te gebeuren.”
Jezus sprak vaak rechtstreeks tegen de Joodse leiders. Omdat zij Hem verwierpen, richtte
Hij Zich juist tot hen. De gewone mensen verwierpen Hem niet zo zeer, zij volgden slechts
(hoewel blind) hun leiders. Zo profeteerde Jezus dat de tempel, het Joodse geestelijke huis,
zou worden verwoest. We weten dat die tempel door de Romeinen werd verwoest in het jaar
70 na Christus. Maar ook het Joodse geestelijke leiderschap was in Jezus’ ogen volkomen
failliet. Matt. 23 is één grote aanklacht van Jezus tegen de geestelijke leiders. En Hij
profeteerde in de verzen 34-36 zelfs dat zij, net zoals hun voorouders, de rechtvaardigen
zouden vervolgen. Maar daarmee was Hij nog niet klaar. Jezus vervolgde Zijn woorden
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tegen Jeruzalem en de Joodse leiders en profeteerde dat zij éérst Zijn Naam zouden moeten
belijden, vóórdat Hij terug zou komen.
Matt. 23:37-39 – “Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u
gezonden zijn! hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een
hen haar kiekens bijeenvergadert onder de vleugels; en gijlieden hebt niet gewild. Ziet, uw
huis wordt u woest gelaten. Want Ik zeg u: Gij zult Mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen
zult: Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren!”
Omdat het met name de Joodse geestelijke leiders waren, die Jezus verwierpen, zullen het
met name de Joodse leiders moeten zijn, die zich in de eindtijd moeten bekeren. Zij zullen
moeten zeggen: “Gezegend is Hij die komt in de Naam des Heeren.” (Matt. 23:39; Luk.
13:35). Dus vóórdat Jezus zal terugkomen, zullen zij éérst Hem moeten aannemen. En het
Joodse volk zal hun voorbeeld dan volgen. Deze belijdenis en bekering tot de Heer zal in de
eindtijd geschieden, want volgens Zach. 12:10 zal Israël zich dan bekeren en Jezus
accepteren:
“Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest
der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben, en
zij zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklage over een enigen zoon; en zij zullen
over Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene.”
Het zal een diepe bekering des harten zijn, want zij zullen Jezus mogen aanschouwen. Zij
zullen in Zijn liefdevolle ogen mogen blikken en bitter kermen en rouwklagen. Dan zal het
Joodse volk hun schuld gaan beseffen, dat zij Jezus’ Liefde helaas duizenden jaren lang
hebben afgewezen en verworpen. Hos. 5:15 – “Ik zal henengaan en keren weder tot Mijn
plaats, totdat zij zichzelven schuldig kennen en Mijn aangezicht zoeken; als hun bange zal
zijn, zullen zij Mij vroeg zoeken.”
Broeders en zusters, de massale evangelieprediking vlak voor Jezus’ Wederkomst is het
naar mijn mening tweede belangrijke teken van de eindtijd.
Zo verbond Jezus in Matt. 10:23 Zijn Wederkomst met de evangelieprediking in Israël. In
Matt 10:1 e.v. gaf Jezus aan Zijn discipelen de opdracht om van stad tot stad in Israël het
evangelie te prediken, maar in vers 23 verbond Hij plotsklaps die evangelieprediking met Zijn
Wederkomst. Het zal dan een prediking zijn in een tijd van verdrukkingen.
Matt. 10:23 – “Wanneer zij u dan in deze stad vervolgen, vliedt in de andere; want voorwaar
zeg ik u: Gij zult uw reis door de steden Israëls niet geëindigd hebben, of de Zoon des
mensen zal gekomen zijn.”
Maar Jezus wees ook op het teken van de evangelieprediking in wereldwijd verband.
Matt. 24:13-14 – “Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit Evangelie
des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en
dan zal het einde komen.” Leest u ook Mark. 13:10.
In Matt. 24:30-31 sprak Jezus vervolgens over Zijn Wederkomst en de Opname. Deze zullen
pas plaatsvinden als het Evangelie van het Koninkrijk overal is verkondigd. Vóórdat Jezus
terugkomt, wordt eerst het evangelie over de gehele wereld verkondigd, en zoals we net
zagen óók in Israël, hetwelk gepaard zal gaan met de krachtige werken van de Heilige Geest
en met wonderen en tekenen tot een getuigenis voor alle volkeren.
Broeders en zusters, het eerste teken van de eindtijd is dus het herstel van Israël. Het
tweede teken is de wereldwijde evangelieprediking. Uit Psalm 147:2-3,15 blijkt, dat Israëls
herstel en de massale evangelieprediking heel dicht bij elkaar liggen:
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“De HEERE bouwt Jeruzalem; Hij vergadert Israëls verdrevenen. Hij geneest de gebrokenen
van hart, en Hij verbindt hen in hun smarten……………………………. Hij zendt Zijn bevel op
aarde; Zijn woord loopt zeer snel. “
Andere gebeurtenissen die zich in de eindtijd zullen afspelen.
Volgens Jezus’ uitspraken zullen zich in de eindtijd in de wereld nog vele andere waarschuwingstekens voordoen.
•

In Matt. 24:37-39 zei Jezus, dat het zal zijn zoals in de dagen van Noach, toen God
middels de zondvloed de wereld oordeelde. Het zal namelijk een tijd zijn, waarin men
zich niets meer van God aantrekt. Men eet, drinkt, huwt, plant, bouwt, etc. en men
bemerkt niet, dat Gods oordeel voor de deur staat en zelfs reeds is gekomen. Zo zal het
ook in de toekomst (dit is de Wederkomst) van Jezus Christus zijn. Net als toen in Gen.
6:5-6 is de aarde nu vol van boosheid, moord en doodslag en ander geweld, hoererij en
ontucht, diefstal.
Denkt u bij moord maar aan de door de maatschappij als “normaal” aanvaarde abortusen euthanasie-praktijken, die veel levens vergen.
Hoererij en ontucht zijn eveneens topzonden van de eindtijd. Bij ontucht hoeft u maar te
denken aan de vele onreine, eveneens als “normaal” aangekondigde TV-programma’s.
Ook diefstal en bedrog zijn de “normaalste” zaak van de wereld geworden, getuige de
vele fraudezaken, verzekeringoplichtingspraktijken en financiële zelfverrijkingen door
bestuurders en volksvertegenwoordigers.

•

In Matt. 24, Mark. 13 en Luk. 21 zei Jezus dat er in de eindtijd ook vele oorlogen zullen
zijn. En wij weten dat thans overal ter wereld talloze oorlogen en burgeroorlogen worden
gevoerd. Het ene volk staat op tegen het andere volk en men slacht elkander af. We zien
hierin reeds het tweede zegeloordeel met betrekking tot het rode paard zich voltrekken
(Openb. 6:3-4). Het is een oordeel dat over oorlogen spreekt, omdat de vrede van de
aarde is weggenomen.
Voor christenen zijn echter met name de oorlogen in en rond Israël relevant. Oorlogen
die wij in de gaten moeten houden. Volgens o.a. Ps. 83; Joël 3; Zach. 12 en 14; Ezech.
38 en 39 en Openb. 16:14-16 zullen zich regionale en internationale (eindtijd-)oorlogen in
en rond Israël voordoen. Zo leerde Jezus Zijn discipelen, dat Jeruzalem door legers zou
worden omsingeld (Luk. 21:20), hetgeen een dubbele profetie was. In het jaar 70 na
Christus werd Jeruzalem inderdaad door de Romeinen verwoest, doch in de eindtijd zal
dit scenario zich herhalen. Zach. 12:2-3 vermeldt niet alleen, dat er een grote strijd om
(de status van) Jeruzalem zal ontbranden en dat alle volkeren en grote godsdiensten zich
ermee zullen gaan bemoeien, maar ook dat alle volkeren der aarde zich tegen Jeruzalem
zullen gaan verzamelen en de stad zullen gaan belegeren.
Naast Jeruzalem is ook het aloude gebied Judea en Samaria, de zogenaamde Westbank, een ander strijdtoneel. De Westbank wordt opgeëist door de Palestijnse Autoriteit
en de gehele wereld wil dat daar een Palestijnse staat wordt gevestigd. Ezechiël heeft
over de situatie in de Westbank, welke hij de bergen Israëls noemt, geprofeteerd (Ezech.
36:1-15).

•

Jezus sprak ook over geloofsafval. Zo waarschuwde Hij in Matt. 24:12 dat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden en dat tengevolge hiervan de liefde van velen zal
verkillen. In onder andere 2 Thess. 2:3 en 1 Tim. 4:1 sprak ook Paulus over geloofsafval
in de eindtijd. Dit kan ook niet anders, broeders en zusters. Want de grote hoer van
Babylon, de bruid van de Antichrist, moet worden gereed gemaakt (Openb. 17:1-6).
Maar prijst God dat er in de eindtijd ook een andere bruid wordt toebereid, namelijk de
Bruid des Lams, de Gemeente van waarachtige, wedergeboren kinderen Gods, die
Jezus met hun gehele hart liefhebben en volgen (Openb. 19:7-8; 21:2). In zekere zin is
de totstandkoming van de Bruid het grootste geestelijke teken van de eindtijd. Maar
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helaas is de Bruid voor vele ongelovige mensen op aarde onzichtbaar en in die zin is het
voor hen dan ook geen teken.
•

In Matt. 24, Mark. 13 en Luk. 21 sprak Jezus nog over aardbevingen, pestilentiën en
andere vreselijke rampen in de eindtijd. Ik hoef u niet te vertellen hoezeer dit slaat op
juist onze tijd. Er gebeuren zoveel rampen, dat de mensen welhaast blasé worden.

•

Jezus sprak ook nog over de verontreiniging door de Antichrist van de heilige plaats (een
nieuw te bouwen tempel) in Jeruzalem (Matt. 24:15). Ook dit teken zien we nu in onze tijd
langzamerhand gestalte krijgen. Want terwijl de gigantische wereldproblemen (milieu,
economie, terrorisme, etc.) boven hun hoofden uitgroeien, worden de overheden steeds
goddelozer. Uiteindelijk zullen zij uitgroeien tot de goddeloze regering van het wereldrijk
van de Antichrist (Openb. 13:1,8,12), menende slechts op deze manier aan al de
problemen het hoofd te kunnen bieden. De Antichrist zal op zeker moment zijn intrek
nemen in een nieuw gebouwde tempel in Jeruzalem.

Geliefde broeders en zusters, al met al is het een lijst met gebeurtenissen waar we niet
vrolijk van worden. Wellicht zullen sommigen zeggen, dat er altijd al aardbevingen, oorlogen
en andere rampen zijn geweest. Dat klopt in z’n algemeenheid, doch de frequentie ervan
neemt steeds meer toe. Als het gaat om de vijgeboom Israël en de wereldwijde evangelieprediking, dan staat het vast dat nú de takken van de vijgeboom uitspruiten en dat nú overal
ter wereld het evangelie wordt verkondigd. Laten we daarom Jezus’ waarschuwingen ernstig
ter harte nemen. Want alle geprofeteerde eindtijdgebeurtenissen zullen moéten geschieden!
Een bekend spreekwoord luidt: “Een gewaarschuwd mens telt voor twee!” Schuil dicht bij
Jezus en laat Zijn rust uw hart vullen (Matt. 11:28-29). En wees gereed voor Zijn Komst.
Matt. 24:6b – “ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar
nog is het einde niet.”
Matt. 24:34 – “Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze
dingen zullen geschied zijn.”
Matt. 24:4 – “En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat u niemand verleide.”
Matt. 24:33 – “Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij
is, voor de deur.”
Matt. 24:42 – “Waakt dan; want gij weet niet, in welke ure uw Heere komen zal.”
Matt. 24:44 – “Daarom, zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon
des mensen komen.”
Moge onze Heiland u en mij deze week rijkelijk zegenen. Amen.

