Zingen:
• Psalm 104: 16 en 17
Lezen:
• Matthéüs 24: 1-14
___________________________________________________________________________
Onderwerp: Aardbeving Haïti
Er is deze keer geen inleiding over Titus, maar we willen een soort interactieve avond houden
over de ramp in Haïti. Bij veel jongeren leven er veel vragen rondom dit onderwerp. Waarom
heeft de Heere dit toegelaten? Wat betekent dit voor mijn leven? Hoe kunnen we hen helpen?
Om het gesprek hierover op gang te brengen en ook Bijbelse lijnen uit te zetten rondom dit
thema heeft de organisatie van de HHJO een handreiking aangeboden met het thema ‘De
voetstappen van Koning Jezus’.
Haïti, je kunt de naam van dat land niet meer noemen zonder te denken aan die verschrikkelijke aardbeving. Het is trouwens geeneens de meest recente aardbeving meer. Zoals jullie
weten zijn er ook aardbevingen in Chili en Turkije geweest. Maar Haïti voert toch wel de boventoon. Beelden vol chaos, verbijstering, verdriet en puin staan op ons netvlies. Een vreselijke ramp!
Wat was jou reactie toen je het hoorde? Misschien wilde je wel graag helpen en heb je iets
gegeven. Maar misschien voelde je je ook wel heel machteloos. Hoe kan ik ooit helpen om
die grote nood te verminderen? Misschien vraag je je af hoe dit heeft kunnen gebeuren. Ben je
soms op zoek naar de hand van de Heere hierin? Waarom moest dit zo gaan?
Wat je reactie ook is, de Bijbel laat ons zien dat deze aardbeving jou en mij iets te zeggen
heeft. De Heere Jezus heeft ook gesproken over aardbevingen. Aardbevingen als aanwijzingen van zijn komst.
Een hoorbare voetstap van Koning Jezus. Hebben we zo geluisterd naar het nieuws uit Haïti?
In Mattheüs 24 is de Heere Jezus in gesprek met zijn discipelen. Hij vertelt hen wat er gebeuren zal, vóór Gods toekomst, en het einde van de wereld, aan zal breken. Die ‘laatste dagen’ is
de tijd voor de wederkomst. De Heere Jezus leert dat je die tijd kunt herkennen aan vier dingen: verleiding, verwoesting, vervolging en verkondiging.
Ik wil deze 4 punten met jullie gaan behandelen. Na elk punt heb ik een aantal vragen of stellingen.
Laten we eerst lezen met elkaar. Mattheüs 24:1-14.
Verleiding
Het eerste waar de Heere Jezus voor waarschuwt is de verleiding. Er komen mensen die zeggen dat ze de Christus zijn. Ze doen alsof, met de bedoeling verwarring te zaaien onder de
christenen, en in de kerk. Het is een list van de duivel, hij probeert zo mensen bij de Heere
weg te trekken. En met succes, want er staat: ‘zij zullen er velen verleiden’. Veel mensen zullen in de valstrik van de duivel stappen en voor eeuwig verloren gaan. Wat een waarschuwing! Pas op, laat je niet verleiden. Blijf dicht bij de Heere, bij Zijn Woord. Luister naar wat
Hij, door Woord en Geest, te zeggen heeft. Vraag Hem of Hij je vast wilt houden, of Hij je
bewaren wilt voor de verleiding. ‘En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den
boze’.

Verwoesting
Oorlogen, hongersnood, ziekten en natuurrampen zijn er altijd al geweest. Geen eeuw in de
wereldgeschiedenis is vredevol verlopen. Toch zal het in de eindtijd ook anders zijn. Nog
meer oorlogen, nog heviger geweld. Maar de Heere Jezus zegt: ‘Wordt niet verschrikt, want al
die dingen moeten geschieden’. Wees niet bang, het loopt de Heere niet uit de hand. Zo moet
het gaan, vanwege de zonden van de mensen. Daarom overkomt de schepping, de wereld, de
mensen dit. Er gebeurt nog meer: volken die tegen elkaar opstaan, hongersnoden, erge ziekten
en aardbevingen. Haat in plaats van liefde; oorlog en onrust in plaats van vrede; ziekte en
dood in plaats van genezing en heelheid. De hele wereld is in beroering. Al die rampen zijn
voetstappen die laten horen dat de Koning van deze wereld komt. Hij komt, om te oordelen.
Hij komt, om vrede te brengen. Hij komt, om alles nieuw te maken. Zijn werk gaat door,
dwars door alle rampen heen. Hij komt! Hoor je Zijn voetstappen?
Vervolging
Al die vreselijke rampen is nog maar het begin. Het zal veel erger worden. Er zal geen plaats
meer zijn voor de kinderen van God. Christenen zullen vervolgd worden, verdrukt, gevangen
en zelfs gedood. Gehaat door alle mensen. En waarom? Om Gods Naams wil. De Heere Jezus
is gehaat tijdens Zijn leven op aarde. Het kostte Hem Zijn leven. Daarom zullen allen die
Hem waarlijk volgen, ook gehaat en vervolgd worden. Liefdeloos, kil en hard wordt de wereld. Waar de Heere niet gediend wordt, is geen liefde maar haat. Meer en meer onrecht zal er
gedaan worden. Oneerlijk, koud en hard zijn de harten. Hopeloos. Maar gelukkig niet uitzichtloos! Want: ‘Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden’. God gaat door met Zijn
werk. Er zullen mensen zalig worden. Daarvoor is de Heere Jezus gestorven, om zondaren
zalig te maken. En Hij zal ervoor zorgen, dat ze zullen volharden. Dat ze het vol kunnen houden. Om in geloof, geleid door de Heilige Geest, staande te blijven.
Verkondiging
Nog is het einde er niet. Dat betekent dat het nog steeds genadetijd is. Moeten we eens op ons
in laten werken..! Tijd om tot inkeer te komen! Wonderlijk dat de Heere die tijd nog geeft.
Wonderlijk dat de Heere geen punt gezet heeft na Genesis 3. Wonderlijk dat de Heere ons nog
steeds roept om tot Hem te komen. Dat willen Zijn voetstappen ook vertellen. Hij komt eraan,
haast je omwille van je leven!
Niet alleen tot jou en mij, maar tot de hele wereld zal deze boodschap uitgaan. Heel de wereld
moet het weten. In alle landen, volken en talen zal Gods Woord gebracht worden. En als de
hele wereld het Evangelie heeft gehoord, dán zal het einde komen. Dan zal de Koning van
deze wereld, Koning Jezus, Zijn laatste voetstap zetten en terug komen. Dan zal deze wereld
vergaan, dan zullen die nieuwe hemel en de nieuwe aarde komen. Dan zal het oordeel definitief zijn: ieder die Zijn voetstappen en woorden genegeerd heeft, zal voor eeuwig gestraft
worden in de hel. Maar wie in geloof uitgezien heeft naar zijn komst, zal dan voor altijd bij de
Heere mogen zijn. Een eeuwigheid, zonder oorlogen, zonder ziekten, zonder aardbevingen.

Vragen
Verleiding
De Heere Jezus begint met de waarschuwing tegen verleiding.
• Waarom is verleiding zo gevaarlijk?
• Herken je deze verleiding vandaag? Noem eens voorbeelden.
• Ben jij beschermd tegen deze verleiding? Lees hierbij Efeze 6:10-20 en HC zondag
52.
Verwoesting
1.
• Noem eens enkele dingen waarin je de voetstap van de Koning herkent
• Bijbelstudie: Genesis 3 en Romeinen 8:22
Wat hebben deze bijbelgedeelten en een ramp als Haïti met elkaar te maken?
• Hij komt om te oordelen. Wat betekent dat? En wat betekent dat voor jou?
2.
• Wat doet het met jou als je denkt aan de wederkomst van Christus?
• Bijna aan het eind van artikel 37 van de NGB staat: ‘Daarom verwachten wij die grote
dag met groot verlangen…’ Hoe kan een christen spreken over een groot verlangen?
(Lees hierbij Zondag 19 vraag en antwoord 52 en Mattheüs 5:10-12. Herken je dit?
3.
• Wat zou je zeggen tegen iemand die zegt: ‘Hoe kun je nou in God geloven als Hij zo’n
grote ramp toelaat?’)
Vervolging
• Ervaar je de haat van de wereld?
• Is het goed teken als we nooit iets van haat of verzet merken bij anderen?
Stellingen:
• Vervolging is een belangrijke les voor een christen.
• De verhalen en getuigenissen van vervolgde christenen bemoedigen mij.
Verkondiging
• Waarom komt de Heere Jezus nú nog niet terug?
Zie Petrus 3:9: De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar
is lankmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.
•
Slot
•

In geloof uitkijken naar Jezus’ komst: hoe doe je dat?
Lees ook 2 Petrus 3:11-14

Schrijf de belangrijkste les op van vanavond.

