
 
“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, 

dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet 

vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel 

zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het 

schriftelijke onderwijs.” 

 

Zoals in de dagen van Noach 
 

Tijdens Zijn onderwijs in Mattheüs 24-25, wat de rede op de Olijfberg is gaan heten, vergelijkt Jesjoea 

(Jezus) de dagen die voorafgaan aan Zijn terugkeer met de tijd van Noach. Dit is wat Hij zegt: 

 

Mattheüs 24:37 

Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 

 

Dus de komst van de Zoon des mensen zal zijn als "in de dagen van Noach". Wat betekent dat? 

 

Welnu, we weten dat het verhaal van de zondvloed van Noach, in de eerste eeuw, een veel voorkomende 

analogie was voor het laatste oordeel van God. Petrus maakt dezelfde vergelijking in zijn tweede brief (2 

Petrus 2:5; 3:6-7). Dit thema komen we, naast de Bijbel, ook tegen in de Joodse literatuur uit de Tweede 

Tempelperiode, zoals het Boek van Henoch (1 Henoch 1-16). Het moet ons daarom niet verbazen dat 

Jesjoea deze veel gebruikte metafoor heeft gebruikt om over het komende oordeel te spreken. 

 

Maar waarom gebruikte Hij juist deze vergelijking? Hoe staan de dagen van Noach model voor de komst 

van de Zoon des mensen? Nou, zoals bij alle Bijbelse profetie die met de eindtijd te maken heeft, wordt 

er veel over gespeculeerd! 

 

Sommigen zeggen dat, precies zoals de tijd van Noach werd gekenmerkt door extreme goddeloosheid, de 

eindtijd eveneens een tijd van goddeloosheid en verdorvenheid zal zijn. Vaak halen mensen voorbeelden 

aan van het toenemende kwaad en het verval van moraliteit in Nederland en de rest van de wereld, om te 

suggereren dat we het einde naderen. 

 

Anderen zeggen dat, net zoals er een groot oordeel plaatsvond in de tijd van Noach - dat wil zeggen de 

zondvloed - de laatste dagen ook zullen worden gekenmerkt door een groot oordeel. Mensen wijzen vaak 

naar natuurrampen die over de hele wereld plaatsvinden om te suggereren dat onze huidige generatie de 

laatste moet zijn. 

 

Anderen gaan zelfs zover door te zeggen dat de analogie van Jesjoea impliceert dat de gevallen engelen 

en de mysterieuze Nephilim weer zullen verschijnen in de eindtijd! Volgens een veelgebruikte 

interpretatie van Genesis 6:1-4 geloven velen dat de Nephilim de nakomelingen zijn van gevallen engelen 

en menselijke vrouwen.  



Het boek Henoch spreekt over de gevallen engelen in de tijd van Noach, die de mensen onderwezen over 

magie en wapens, en die de mensheid geweld en volledig vrije seks hebben bijgebracht (zie 1 Henoch 6:1-

2; 7:1-2). Daarom speculeren sommigen dat de gevallen engelen uiteindelijk weer zullen verschijnen. 

Misschien worden ze gezien als buitenaardse wezens, die de mensheid opnieuw naar allerlei soorten van 

slechtheid zullen leiden. Bovendien, aangezien de Nephilim blijkbaar het resultaat waren van een 

verboden vermenging van zaad - dat wil zeggen van gevallen engelen en mensen - zouden we zoiets 

wederom kunnen verwachten naarmate we het einde naderen. Mensen zullen vaak wijzen op genetische 

experimenten met hybride wezens als bewijs dat we deel uitmaken van de laatste generatie. 

 

Voor meer informatie over hoe we met het Boek van Henoch moeten omgaan, verwijzen we je naar onze 

studies: "Toetsen van het boek van Henoch" en "De Zoon des mensen in het Boek van Henoch". 

 

Hoewel het absoluut verleidelijk is om deze speculatieve wegen te bewandelen, is het niet nodig. De 

sleutel om te begrijpen wat Jesjoea heeft bedoeld met deze uitspraak, ligt in het zorgvuldig doorlezen van 

deze passage, samen met de daaropvolgende passages, die Zijn uitspraak duidelijk zullen maken. 

 

Dit wil niet zeggen dat sommige parallellen, tussen de tijd van Noach en de laatste generatie, niet van 

toepassing zouden kunnen zijn. Het valt absoluut niet te ontkennen dat de wetteloosheid enorm zal 

toenemen vóór de eindtijd. En het is duidelijk dat de eindtijd gepaard gaat met oordeel. Maar Jesjoea 

gebruikte deze analogie van de zondvloed van Noach om een ander punt duidelijk te maken. Het is de 

eerste van een paar voorbeelden die Jesjoea geeft om aan te tonen wat Hij één vers eerder heeft gezegd. 

 

Maar voordat we dat gaan lezen, laten we eerst de algemene context vastleggen. Het onderwijs van Jesjoea 

op de Olijfberg is het antwoord op de vragen van de discipelen in Mattheüs 24:3. 

 

Mattheüs 24:3 

Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem toe toen zij alleen waren, en zeiden: 

Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de 

voleinding van de wereld? 

 

Jesjoea was net klaar met een profetie over de vernietiging van de Tempel (Mattheüs 24:2). Dus hun eerste 

vraag, met betrekking tot "deze dingen", concentreert zich op de vernietiging van de Tempel. Maar hun 

tweede vraag concentreert zich op het teken van de wederkomst en het einde der tijden. 

 

Het onderwijs van Jesjoea in Mattheüs 24 verwijst zowel naar de vernietiging van Jeruzalem als naar de 

laatste dagen en Zijn wederkomst, maar niet in een specifieke chronologische volgorde. De vernietiging 

van de Tempel wordt vermeld als een profetische voorafschaduwing van de laatste verdrukking die nog 

moet plaatsvinden. Zoals Tim Hegg schrijft: 

 

Jesjoea's profetie over de vernietiging van de Tempel, die kort daarna zou plaatsvinden (70 n.Chr.), 

neemt niet weg dat de tekst vanaf vers 5 nog steeds belangrijk is voor de eindtijd. Ze zijn een 

krachtige aanwijzing voor het soort van verdrukking dat de eindtijd zal markeren en de 

eindtijdgebeurtenissen die nog zullen komen. 

 

-Tim Hegg, Commentary on the Gospel of Mattheüs (Tacoma, WA: TorahResource, 2013), Vol. 

5, blz. 1089 

  



Hoewel Jesjoea de vraag van Zijn discipelen - wanneer deze dingen zullen gebeuren - niet rechtstreeks 

beantwoordt, geeft Hij wel waarschuwingen over waar ze op moet letten. Deze waarschuwingen waren 

zeker belangrijk voor de generatie van in de tijd van Jesjoea, vooral in het licht van de verwoesting van 

Jeruzalem, die in hun tijd plaatsvond. Maar deze waarschuwingen zijn ook belangrijk voor elke generatie 

daarna, naarmate we het einde der tijden naderen. 

 

In antwoord op de vragen van Zijn discipelen waarschuwt Jesjoea voor valse profeten, die mensen op een 

dwaalspoor brengen, voor oorlogen en geruchten over oorlogen, hongersnoden, aardbevingen, vervolging, 

wetteloosheid, enzovoort. 

 

Daarna zal de Zoon des mensen eindelijk, met macht en heerlijkheid, op de wolken aan de hemel 

verschijnen. 

 

Maar dan doet Jesjoea deze uitspraak in vers 36, net voor Zijn vergelijking met de zondvloed van Noach: 

 

Mattheüs 24:36 NBG 

Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook aan de engelen der hemelen niet, ook de Zoon 

niet, maar de Vader alleen. 

 

Het punt dat Jesjoea hier duidelijk wil maken is vrij eenvoudig: niemand kan Zijn komst voorspellen, 

omdat niemand, behalve de Vader, weet wanneer het zal gebeuren. Dus elke poging om een definitieve 

datum voor de wederkomst te berekenen, is uiteindelijk zinloos. We kunnen het gewoon niet weten. 

 

In het licht van Jesjoea’s uitspraak in vers 36, zijn de tekenen die Hij eerder in dit hoofdstuk aangaf, niet 

bedoeld om een tijdschema te geven, zodat we data kunnen vastleggen en de timing van de eindtijd kunnen 

voorspellen. In plaats daarvan wil Jesjoea ons aansporen om voortdurend alert en waakzaam te zijn, zodat 

we deze tekenen herkennen, als ze zich voordoen. De rest van de rede van Jesjoea op de Olijfberg maakt 

dit duidelijk. 

 

Nu komen we dus aan bij Jesjoea's vergelijking met de zondvloed van Noach: 

 

Mattheüs 24:37-39 

Zoals de dagen van Noach waren, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals ze 

bezig waren in de dagen van de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot 

aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en 

hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 

 

Wat bedoelt Jesjoea als Hij zegt dat de mensen in de tijd van Noach "eten en drinken, trouwen en ten 

huwelijk geven"? Hij zegt eigenlijk dat de mensen gewoon hun dagelijks leven leidden. Ze gingen door 

met hun gewone zaken, en ze waren zich totaal niet bewust dat de zondvloed bijna zou beginnen om hen 

volkomen weg te vagen. Het punt is dit: op dezelfde manier zullen de meesten in het laatste der dagen 

verrast worden. Ze zullen hun leven leiden zonder zich te beseffen dat het oordeel op handen is. 

 

Nogmaals, hoewel we er niet aan twijfelen dat de wetteloosheid zal toenemen in de eindtijd, is dat niet 

wat Jesjoea hier wil benadrukken. Het is uiteraard niet zondig om te eten, te drinken en te trouwen - dit 

zijn de gewone activiteiten van het leven. 

  



Dit is hoe Dr. Craig Keener het formuleert: 

 

Net als de zondvloed zal de komst van de Zoon des mensen (Dan 7:13-14) plaatsvinden als een 

plotseling en onverwacht oordeel, zonder expliciete waarschuwing (Mat 24:37-39; vgl. Luk 17:26-

27). De volgelingen van Jezus herkennen misschien de tekenen van deze voltooiing (vgl. 1 Thes 

5:4-6), maar voor buitenstaanders zouden deze gebeurtenissen heel gewoon zijn. Het belang van 

deze vergelijking is zowel het onverwachte als het plotselinge van deze vernietiging. 

 

-Craig Keener, A Commentary on the Gospel of Mattheüs (Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans 

Publishing Company, 1999), blz. 591 

 

Als we verder lezen wordt alles veel duidelijker: 

 

Mattheüs 24:40-42 

Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. 

Er zullen twee vrouwen malen met de molen; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten 

worden. Wees dan waakzaam, want u weet niet op welke moment uw Heere komen zal. 

 

Opnieuw zien we hier dat de mensen hun normale leven zullen leiden en dat de komst van de Heer 

onverwacht zal zijn. Daarom moeten de volgelingen van Jesjoea "waakzaam blijven". Dit wordt in andere 

vertalingen met "alert blijven" vertaald, en het roept het beeld op van een nachtwaker die op zijn post 

blijft. De volgelingen van Jesjoea moeten voorbereid zijn op Zijn komst, ernaar uitkijken. 

 

Jesjoea gaat verder met een ander voorbeeld: 

 

Mattheüs 24:43-44 

Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had in welke nachtwake de dief komen zou, hij 

waakzaam geweest zou zijn, en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. Wees ook u daarom 

bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen. 

 

Nogmaals, het punt is duidelijk: de tijdstip van de komst van Jesjoea is onbekend. Daarom moeten we er 

altijd klaar voor zijn. 

 

Jesjoea geeft vervolgens een gelijkenis, waarbij Hij de tijd die voorafgaat aan de wederkomst vergelijkt 

met een dienaar die over het huis van zijn meester waakt: 

 

Mattheüs 24:45-51 

Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf, die zijn heer over zijn personeel aangesteld heeft om 

hun het voedsel op de juiste tijd te geven? Zalig die slaaf die door zijn heer bij zijn komst zo 

handelend aangetroffen zal worden. Voorwaar, Ik zeg u dat hij hem over al zijn bezittingen zal 

aanstellen. Maar als die slechte slaaf in zijn hart zou zeggen: Mijn heer blijft nog lang weg, en zou 

beginnen zijn medeslaven te slaan en te eten en te drinken met dronkaards, dan zal de heer van 

deze slaaf komen op een dag waarop hij hem niet verwacht en op een uur dat hij niet weet; 

en hij zal hem in stukken houwen en hem doen delen in het lot van de huichelaars; daar zal 

gejammer zijn en tandengeknars.  



Deze gelijkenis draagt wederom bij aan wat Jesjoea voortdurend duidelijk wil maken: Hij zal komen 

wanneer de goddelozen Hem niet verwachten. Daarom moeten we niet zijn als de slechte slaaf, maar als 

de getrouwe en wijze slaaf. 

 

Deze gelijkenis beschrijft ook hoe we waakzaam moeten zijn: we moeten het werk doen waartoe onze 

Meester ons heeft opgeroepen. We moeten onze Meester trouw dienen door Zijn geboden te onderhouden 

en anderen te dienen. We moeten niet denken dat we wegkomen met de verkeerde zaken, omdat we 

geloven dat de Messias niet zo snel zal terugkeren. In plaats daarvan zouden we altijd met het werk van 

onze Meester bezig moeten zijn. 

 

Hierna geeft Jesjoea ons de gelijkenis van de tien bruidsmeisjes, die wachten op de Bruidegom (Mattheüs 

25:1-13). Het is dezelfde boodschap. Het tijdstip van de wederkomst van Jesjoea is onbekend; wees 

daarom waakzaam. Wees niet als de dwaze bruidsmeisjes die niet genoeg olie in hun lampen hadden. 

 

De volgende gelijkenis gaat over de ijverige slaven versus de luie slaaf (Mattheüs 25:14-30). Een heer 

gaat op reis en zal op een onbekend tijdstip terugkeren. Ondertussen vertrouwt hij een deel van zijn geld 

toe aan drie bedienden. Bij zijn terugkeer zegent de meester de slaven die het aan hun gegeven geld 

verstandig hebben geïnvesteerd en hij veroordeelt de slaaf die uit angst zijn deel heeft begraven. Dit gaat 

terug naar het idee dat "het gereed zijn voor de terugkeer van de Messias", getrouwheid vereist aan het 

werk waartoe Hij ons opriep. 

 

Ten slotte besluit Jesjoea Zijn onderwijs met een waarschuwing voor het laatste oordeel (Mattheüs 25:31-

46). Jesjoea zal als Koning regeren en de "schapen" van de "bokken" scheiden. Degenen die voor de 

minste hebben gezorgd - dat zijn de hongerige, de vreemdeling, de naakte, de zieken en de gevangenen – 

zullen het Koninkrijk beërven. Degenen die hebben nagelaten om voor de minste van hen te zorgen, zullen 

worden veroordeeld. 

 

Daarom moeten we bereid en waakzaam zijn, om onze Meester op elk ogenblik, door onze naaste te 

dienen: 

 

Mattheüs 25:40 

… Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor één van de geringste broeders van Mij gedaan hebt, 

hebt u dat voor Mij gedaan. 

 

Petrus bekrachtigt het onderwijs van Jesjoea in zijn tweede brief, waarin ook hij de zondvloed benoemt 

(2 Petrus 3: 1-7). Hij zegt dat spotters de gedachte van de wederkomst bespotten: 

 

2 Petrus 3:4 

en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, 

blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. 

 

In de eindtijd zullen de mensen de realiteit van de eindtijd ontkennen. Ze zullen Jesjoea's waarschuwingen 

negeren en blijven leven alsof er geen oordeel komt. Volgens hen lijkt alles hetzelfde te zijn, zoals het 

altijd is geweest, dus wat heeft het voor zin om God te dienen? Maar voor hen zal de dag van de Heer heel 

onverwacht arriveren, "als een dief" (2 Petrus 3:1). En omdat ze weigeren om het Evangelie te geloven en 

in overeenstemming met de Schrift te leven, zoals de mensen in de tijd van Noach, zullen ze bij Gods 

laatste oordeel worden weggevaagd. 

  



Dus wat leren we uit deze passages? 

 

Allereerst onderwijst Jesjoea ons dat we voortdurend alert en waakzaam moeten zijn. Zoals Petrus ons 

waarschuwt, moeten we niet zijn als de spotters die zichzelf voor de gek houden door te denken dat er 

geen gevolgen zijn voor hun daden. In plaats daarvan moeten we ons leven leiden in overeenstemming 

met de wetenschap dat we rekenschap moeten afleggen aan God voor hoe we hebben geleefd. We moeten 

onze tijd besteden aan het werk dat onze Meester ons heeft opgedragen. Zoals Petrus schrijft: 

 

2 Petrus 3:11 

Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en 

in godsvrucht. 

 

Ten tweede moeten we niet ontmoedigd raken terwijl we wachten op de komst van onze Koning. Net 

zoals de Bruidegom uitbleef (Mattheüs 25:5), zou de wederkomst van de Messias, vanuit ons perspectief, 

ook kunnen uitblijven. Maar het wachten heeft een doel. Zoals Petrus zegt: 

 

2 Petrus 3:9 

De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft 

geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 

 

God geeft ons de tijd om ons te bekeren, omdat Hij wil dat niemand omkomt. Evenzo moeten ook wij 

dezelfde zorg hebben voor anderen. Net zoals Gods hart verlangt naar de ongelovige, moeten ook wij 

verlangen dat iedereen tot bekering komt. Het verkondigen van het Evangelie van onze Koning moet een 

topprioriteit zijn. 

 

De eindtijdboodschap van onze Messias, die wordt herhaald door de apostel Petrus, is bedoeld om ons te 

inspireren om in actie te komen, terwijl we ons midden tussen de anderen bevinden, die gewoon doorgaan 

met hun reguliere leven, en zich totaal niet bewust zijn van wat er gaat komen. Wij moeten ons bewust 

zijn van de werkelijkheid van Gods oordeel. We moeten proberen om een heilig leven te leiden en het 

Evangelie te delen met iedereen die het wil horen. 

 

Terwijl sommige gelovigen de waarschuwingen niet serieus nemen, om waakzaam te zijn, interpreteren 

anderen de uitleg verkeerd – ze missen het belang van deze waarschuwingen. Het is een triest feit dat veel 

gelovigen, die belangstelling hebben voor het bestuderen van de eindtijd, lijken te negeren wat ze met die 

informatie moeten doen. 

 

De belangstelling van mensen voor de eindtijd leidt vaak tot toekomstvoorspellingen en het bepalen van  

een datum, ook al zei Jesjoea dat niemand het tijdstip weet dan de Vader. In plaats van een urgent gevoel 

te hebben om de verloren mensen te bereiken, leiden veel eindtijdstudies ertoe dat mensen geobsedeerd 

raken door hun speculaties over buitenaardse wezens, microchips en andere gelijksoortige dingen – ze 

willen zich enkel daarop concentreren. En hoewel het een goed idee is om je voor te bereiden op 

noodsituaties, raken veel mensen zo geobsedeerd door "het voorbereiden op de verdrukking" en 

"overlevingstechnieken" dat ze zichzelf gaan isoleren van de wereld, waardoor ze geen licht meer zijn 

voor de mensen die dat juist moeten zien. 

 

Zoals we hebben ontdekt, houdt de oproep van de Messias in om "waakzaam" te zijn en trouwe 

dienstbaarheid betonen aan God en onze naaste. Daar moeten we ons op concentreren. Zoals Dr.Craig 

Keener aangeeft: 

  



Klaar zijn betekent niet dat we voedsel en wapens opslaan in de bergen. Klaar zijn betekent dat we 

volledig toegewijd zijn aan Jezus en bereid om voor Hem te getuigen, ongeacht onze situatie. Het 

betekent dat we klaar zijn om op korte termijn voor Jezus te lijden, omdat we beseffen dat we voor 

altijd in Zijn aanwezigheid zullen leven. Het betekent dat we geen teken van trouw aan het Beest 

zullen aannemen - of dat nu figuurlijk of letterlijk is - omdat we een andere Meester toebehoren, 

het Lam. 

 

-Craig Keener and Michael Brown, Not Afraid of the Antichrist: Why we Don’t Believe in a Pre-

Tribulation Rapture (Minneapolis, MN: Baker Publishing Group, 2019), blz. 24 

 

De komst van onze Heer, Jesjoea de Messias, komt naderbij. Wij, die Zijn discipelen zijn, behoren ons 

leven dienovereenkomstig te leven. Mogen we aangemoedigd worden om "waakzaam te blijven" en een 

heilig leven te leiden, in het verlangen om verloren mensen tot bekering te brengen, tot eer van God. 

 

Mattheüs24:42 

Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal. 

 

 

We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. En vergeet niet om alles te onderzoeken. 

 

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God. 

 

Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website www.testeverything.net 
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