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-Valse Christussen.
-Oorlogen en geruchten van oorlogen.
-volkeren en koninkrijken die tegen elkaar op zullen staan.
- hongersnoden en aardbevingen

Mattheus 24
3  Toen Hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen 
alleen tot Hem en zeiden: Zeg ons wanneer zal dat geschieden, en wat 
is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld?
4 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u 
verleide!



Die eerste weeën hebben voor de gelovigen betrekking op:
-overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden,
- gehaat worden om mijns naams wil.
- dan zullen velen ten val komen
- zij zullen elkander overleveren 
- en elkander haten.
- vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden.
- de wetsverachting toeneemt
- de liefde van de meesten verkillen. 02

9 Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden 
en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil.

Dan zullen zij u.
Wie zijn die u?  
Dat zijn wij, u en ik.
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Wanneer gij dit alles ziet.
Wat ziet?

Al de punten die de Here Jezus hier heeft genoemd zijn nu vandaag al 
voor een heel groot deel zichtbaar, aanwezig en kun je bijna dagelijks 
in het nieuws lezen.

32   Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds 
week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de 
zomer nabij is.
33  Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, 
voor de deur.
34  Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, 
voordat dit alles geschiedt.
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Hosea 9:10  Ik vond Israël in de woestijn als druiven en zag uwe 
vaderen als de eerste vijgen aan den vijgeboom;

Leert dan van de vijgenboom deze les
Dat is een opdracht voor alle gelovigen.
Daarbij de vraag wat leert de vijgenboom ons?
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Jesaja 65:20  Daar zal niet langer een zuigeling zijn, die slechts 
weinige dagen leeft, noch een grijsaard, die zijn dagen niet voleindigt, 
want de jongeling zal als honderdjarige sterven, zelfs de zondaar zal 
eerst als honderdjarige door de vloek getroffen worden.
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Hoe lang duurt een geslacht?

Genesis 15  wordt de 400 jaren ballingschap gerepresenteerd door 4 
geslachten.
13 men hen (Israel)  dwingen te dienen, vierhonderd jaar.
16  Maar na vier geslachten zullen zij hier weer komen; 

34  Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, 
voordat dit alles geschiedt.
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37  Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van 
de Zoon des mensen zijn.
38  Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende en 
drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop 
Noach in de ark ging,
39  en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen 
wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.
40  Dan zullen er twee in het veld zijn, een zal aangenomen worden en 
een achtergelaten worden;
41  twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, een zal 
aangenomen worden, en een achtergelaten worden.
42  Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.
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29  En terstond na de verdrukking van die tijd zal de zon verduisterd 
worden,

Wanneer komt de Zoon des mensen?
NA de verdrukking.
Voor wie komt Hij ?
Voor de gelovigen.

Door de verdrukking heen
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Want….  zoals het was in de dagen van Noach,  zo zal de komst van 
de Zoon des mensen zijn.

Met die dagen van Noach bedoelde de Here Jezus, dat de samenleving 
van vandaag er net zo uit zal zien als de samenleving ten tijde van 
Noach

Dan zullen er twee in het veld zijn, een zal aangenomen worden en 
een achtergelaten worden;
twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, een zal 

aangenomen worden, en een achtergelaten worden.
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Een van die kenmerken is de ondermijning van het huwelijk.

Gen 4: 19   En Lamech nam zich twee vrouwen; de ene heette Ada, en 
de andere Silla.

Een aantal kenmerken van de samenleving, uit de tijd van Noach die 
overeenkomen met de tijd waarin wij nu leven.
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Gen 6: 1-4 De zonen Gods, zagen dat de dochters der mensen schoon 
waren, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen.

Judas 6:7 NBV  Net als die engelen pleegden ze ontucht en liepen ze 
achter wezens aan die anders waren dan zijzelf,
De NBG zegt: en ander vlees achternagelopen zijn 

Een tweede kenmerk uit de dagen van Noach is de invloed van het 
occulte , demonie
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Het griezelfeest  Halloween               Glaasje draaien  
Waarzeggerij                                      lezen van horoscoop 
Harry Potter films
Astrologie: waarzeggerij
de toverij van de toverdokter.            Yoga, werken aan je karma, 
Boeddhisme     Taoïsme, 
Reiki en magnetiseren.                      De magnetiseur.
Hypnose                                             New Age
Tarotkaarten                                       paranormale zaken,
Iriscopie                                            Homeopathie
De rituelen van de satanskerk.          Walpurgisch nacht
Het oproepen van geesten Gnostiek
toekomst voorspellen d.m.v. bijvoorbeeld handlezen, sterrenkunde, 
Acupunctuur                                     Satanisme 
Hekserij                                            Wichelroede lopen
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Gen 6:5   de HERE zag, dat de boosheid des mensen groot was op de 
aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen 
tijde slechts boos was,      
De Stv:   gedachten ipv overleggingen

2 Tim 3:1-8 Hun denken is bedorven .
Een aantal kenmerken van een bedorven , boosaardig denken:
zelfzucht , geldgierig, opscheppers, 
Drift, razernij,woede,
Valsheid,geniepig,haat, etc.

Een derde  kenmerk uit de dagen van Noach is Boosaardig 
denken.
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Gen 6: 11   de aarde was vol geweldenarij.
Lamech , de vader van Noach zei, Wie mij verwondt, die sla ik dood, 
zelfs wie mij maar een striem toebrengt

Een vierde kenmerk uit de dagen van Noach is geweld
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Gen 4:21  Jubal; hij is de vader geworden van allen, die citer en fluit 
bespelen.

Ezechiel 28 :13 Stv Het werk uwer trommelen [slaginstrumenten] en 
uwer pijpen [blaasinstrumenten] was bij u; ten dage als gij geschapen 
werd. 

Een vijfde kenmerk uit de dagen van Noach is de invloed van 
Muziek



15

2 Petrus 2: Noach, de prediker der gerechtigheid,  

Judas :14 14  Ook over hen heeft Henoch, de zevende van Adam af, 
geprofeteerd, zeggende: Zie, de Here is gekomen met zijn heilige 
tienduizenden,

Een laatste kenmerk uit de dagen van Noach is de afwijzing van 
de prediking.
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Ef 5:15  Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, 
doch als wijzen,  u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen 
zijn kwaad.

Kol 4:5   Gedraagt u als wijzen ten opzichte van hen die buiten 
staan, en benut iedere gelegenheid.

Wat denken jullie ?  In welke  tijd leven we vandaag ?
Geloven jullie dat de Here Jezus spoedig terug komt ?
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