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Mattheüs 24 en 25
Vraag: Wat zijn de hoofdlijnen van de profetische mededelingen van de Heer in Mattheüs 24
en 25?
Antwoord:
1. In 24:1-44 hebben we de komst van de Heer voor de Joden.
2. In 24:45 tot 25:30 Zijn komst in verbinding met de belijdende Christenheid.
3. In 25:31-46 Zijn komst in verbinding met de volken.
Hoofdstuk 24:15 geeft een belangrijk punt dat plaats zal vinden na de opname van de
Gemeente. Het is hoogst belangrijk hiermee rekening te houden als we de profetische
toekomst begrijpen willen en ook de data waarop verschillende dingen zullen gebeuren. Als
we het vergelijken met Dan. 12:11 is het duidelijk dat het toekomst is. Ook merkt het volk
Israël dan duidelijk het begin van de verschrikkelijke tijd van Jakobs verdrukking.
De verzen 16-28 beschrijven de verschrikkelijke toestand in Israël gedurende het laatste
halfjaar van Daniëls 70e jaarweek, de tijd van de grote verdrukking. De verzen 29-44 geven
de gebeurtenissen die volgen op het einde van de verdrukking; de persoonlijke komst in
heerlijkheid van de Zoon des mensen en morele waarheid gericht tot de gewetens van de
discipelen - de voorstelling van hen die lijden onder het beest en de antichrist.
De drie gelijkenissen die volgen - de boze slaaf, de tien maagden, de talenten - tonen de
verbinding tussen dienst in de Gemeente, de verwachting van Christus en dienst in de
wereld. Ze zijn waard om goed overdacht te worden door iedere gelovige en iedere
dienstknecht van God.
Het oordeel van de volken door de Zoon des mensen is een rustig en ernstig toneel. Je hoeft
het alleen rustig en zorgvuldig te lezen en te bedenken in welk verband het staat, om de
gedachte dat het hier gaat over het laatste oordeel volkomen te verwerpen.
H.L. Heijkoop

