Markus 13:1-8 (kerntekst vers 8d)
Het wordt nog erger
We kunnen de toespraak van Jezus in dit hoofdstuk wel een tijdrede over de toekomst noemen. Een
van de discipelen is onder de indruk van de schoonheid van de tempel. Het is ook een prachtig
Godshuis, waarin marmer en goud overheersen. Maar Jezus maakt duidelijk dat er niets van zal
overblijven. Dit moet de discipelen verbijsterd hebben. Als ze even later op de Olijfberg zitten, met
uitzicht op de stad en de tempel, willen de discipelen weten wanneer dat zal gebeuren, en welk
teken eraan vooraf zal gaan. De Heere gaat in op hun vragen en openbaart veel meer dan alleen
waar ze om vroegen. Hij kijkt verder dan de verwoesting van de tempel en de stad. Zijn antwoord
gaat over de hele periode die voorafgaat aan Zijn wederkomst. Hij waarschuwt voor verleiders. Er
zullen mensen komen die doen alsof ze een messias zijn. Velen zullen hen geloven. Bij die verleiding
komen natuurrampen en onrust in de wereld onder de volken, zowel politiek als economisch.
Het is voor iedereen duidelijk dat deze dingen op dit moment in de wereld gebeuren. De corona
pandemie wakkert op alle vlakken ook de onrust in ons land aan. Aan het eind van vers zeven staat:
dit is nog niet het einde. En in vers acht: dit is het begin van de weeën. Het is het begin van de
geboorte van Gods nieuwe schepping. Wij zijn ook vatbaar voor de verleidingen en voor de angst die
dit alles met zich meebrengt. Wij hoeven ons niet te laten verschrikken als we vertrouwen op Hem
die ons deze dingen voorhoudt. Je bent zalig als je met je hart mee kunt zeggen: wat de toekomst
ook mag brengen, de hand van de Heere leidt ook mij.
Markus 13: 9-13 ( kerntekst vers 13)
Volharden
Als de Heere de discipelen iets verteld heeft over de verleiding en verschrikkingen die het kenmerk
zijn van de eindtijd, vestigt Hij de aandacht op henzelf. Waar moeten zij zich op voorbereiden? Past u
op uzelf! Zij moeten verantwoording kunnen afleggen van de hoop die in hen is. Zij worden straks de
wereld ingezonden om van die hoop te getuigen en de wereld zal hen dwingen zich te
verantwoorden. Ze zullen het zwaar te verduren krijgen omwille van Zijn Naam. Joden en heidenen
haten Hem, maar zullen ook Zijn volgelingen haten. Zelfs je familie kan zich tegen je keren. Wat
horen we dat nu ook vaak uit landen waar mensen vervolgd worden om hun geloof. Toch zal de
evangelieverkondiging doorgaan tot aan het einde van de aarde. En zij hoeven niet bezorgd te zijn.
De Heilige Geest zal met hen zijn. Zij getuigen, maar Hij overtuigd. Het Woord zal vrucht dragen. Zo
bemoedigt Hij deze volgelingen om het van Hem te verwachten als er verantwoording gevraagd
wordt. Wat zien we dat bijvoorbeeld in de Handelingen terug in diverse toespraken van Petrus en
Stefanus. Hen werd gegeven zo te spreken. Dat konden ze niet van zichzelf. De oproep die Jezus doet
aan Zijn discipelen komt vandaag tot jou: pas jij op jezelf. We kijken nogal eens naar anderen, hoe zij
het ervan af brengen. Maar bij de Heere Jezus ontkom je er niet aan. Het wordt heel persoonlijk. Hoe
is het met jou? Hoe bereid jij je voor op Zijn komst? Er wordt volharding gevraagd. Volharding in het
dienen van de Heere, in het uitkomen voor Zijn Naam, het lezen van Zijn woord, het samenkomen
onder Zijn woord op Zijn dag. Moeilijk in een tijd waarin weinig mensen nog rekening houden met
Hem. Hij geeft er een belofte bij: je zult zalig worden. Onmogelijk voor jou om te volharden? Doe je
mond wijd open en Ik zal hem vervullen!

Markus 13:14 -23 (kerntekst vers 19)
Verdrukking
De Heere komt hier terug op de aanleiding van Zijn toespraak. De verwoesting van de tempel is lang
geleden voorzegd. Daniel sprak over de gruwel der verwoesting en die zal zichtbaar worden in de
vernietiging van Israëls heiligdom. Dat is het teken dat de verdrukking voor het Joodse volk
aanbreekt. De Heere laat weten dat in die hele periode, als Israel de tempel moet missen, er grote
verdrukking en vervolging zal zijn. Weer komt er een waarschuwing tegen dwaalleraars. Geloof ze
niet! Ook zullen er mensen komen die het evangelie verkondigen zonder Christus. Dat is in onze tijd
ook actueel. Maar pas op, zegt de Heere, Ik heb alles van tevoren gezegd. Je bent gewaarschuwd.
Daarom ben je bevoorrecht. Valse christussen en valse profeten zijn er overal. Soms is het moeilijk
om ze te herkennen. Bidt daarom om licht en leiding van Gods Geest. Als je je aan Hem toevertrouwt
mag je weten dat Hij je staande houdt. Hij weet wat je aankunt en wat je nodig hebt. Maar als je Zijn
waarschuwing in de wind slaat? In ons land is weinig te merken van vervolging en verdrukking. We
hebben het in onze kerken toch nog redelijk op orde? Zo komt er een valse gerustheid in ons. Als we
niet levend gemaakt Zijn met Christus, moet de verschrikking en angst wel ons hart vervullen. Zodat
we daarmee vluchten tot Hem.
Markus 13:24-27 ( kerntekst vers 24)
Verduistering
We hebben gelezen over verdrukking die zo erg zal zijn dat niemand behouden zou worden als de
Heere die dagen niet zou inkorten. Over dwaalleraars die als het mogelijk zou zijn, zelfs de
uitverkorenen zouden misleiden. Gelukkig lezen we hier waarop die periode zal uitlopen: er zal
verlossing komen! Zijn goedheid is zeer groot. Die verlossing komt niet uit de tempel, maar uit de
hemel. Er zullen grote tekenen in de natuur te zien zijn, veel groter en veelzeggender dan de
barensweeën waar het eerder over ging. Voorafgaand aan de wederkomst van Christus, worden zon,
maan en sterren verduisterd. De hemellichamen, die onze tijdrekening bepalen, verdwijnen. Want
als de Heere terugkomt is de tijd ‘op’. Ook de genadetijd…. Houd je daar rekening mee? De term
wordt vaak gebruikt: we leven nog in de genadetijd. Besef je wat daarmee bedoeld wordt?Vandaag
krijg je nog tijd om de Heere te zoeken. Nu is het nog mogelijk dat er vrede komt tussen God en jou.
Er komt een tijd dat het niet meer mogelijk is. Laat dat je aansporen om nu voor Hem neer te buigen.
Het tijdstip van de komst van de Zoon des mensen op de wolken wordt niet bekendgemaakt.
Duidelijk is dat het door een grote verdrukking heen komt. Dan zullen de engelen de gelovigen
verzamelen. Hoor jij daarbij? Ja, het gaat over de uitverkorenen. Ben ik wel uitverkorenen? Laat dat
je vraag niet zijn. Geloof je in Hem als de Enige die jouw leven kan redden van de eeuwige dood?

Markus 13:28-37(kerntekst vers 28)
Na de winter…lente!
De plek waar de Heere deze tijdrede uitspreekt, de Olijfberg, staat vol met olijfbomen. Hij geeft
aanschouwelijk onderwijs. Daarmee wil Hij zijn woorden onderstrepen. Het bijzondere van deze
boom is dat hij pas laat in het voorjaar bladeren krijgt. Dus als de olijfboom bladeren krijgt weet je
zeker dat het bijna zomer is. En met de zomer de tijd van oogsten. Daarover ging het in vers 27. De
tijd van de grote oogst. Als je ziet dat de tekenen gebeuren die Ik jullie heb verteld, weet dan dat Ik
bijna terugkom. Zo hebben alle mensen in de loop van de eeuwen tekenen gehad die wezen op de
oogsttijd. Niemand weet het exacte tijdstip. Alleen de Vader. Maar de les van de vijgeboom is dat het
niet lang meer duurt. Daarom houdt Jezus ons hier voor: waak en bid. Alleen zo kun je midden in de
verdrukking en verleiding volharden tot het einde. Zorg dat je klaarstaat als Hij komt. Heb je
geprobeerd om te volharden zonder te bidden? Te waken zonder te bidden? Je valt in slaap, zoals de
discipelen, die niet één uur met Jezus konden waken. Je moet leren bidden om te kunnen waken en
waken om te kunnen bidden. Dat kan als Hij ook voor jou Borg is geworden. Dan mag je uitzien naar
Zijn komst, de oogsttijd. Om altijd met Hem te mogen leven.
Jezus zegt het tegen allen, ook tegen jou: wees waakzaam!

Markus 14:32-36 (kerntekst vers 34)
Angst en droefheid
De afgelopen dagen ging het over ons. Dingen die wij mee kunnen maken in de tijd die we op aarde
zijn. Nu gaat het over Jezus. Zijn hele leven op aarde was een lijdenstijd. Het meest de laatste
periode. Midden in de nacht, na de paasmaaltijd, gaat Jezus met drie discipelen de Olijvenhof in.
Jezus wordt ontdaan en zeer angstig. Hij zegt het ook tegen Zijn discipelen. Hij wordt overmand door
angst. Jezus beleeft een zware gebedsworsteling. Het uur komt eraan dat de Zoon de beker van Gods
toorn gaat leegdrinken. Daarom breekt het angstzweet Hem letterlijk uit. Wat Zijn lijden zo erg
maakte, was dat Hij precies wist wat Hij zou moeten ondergaan. Hij had de gesel, de doorns, het
kruis en de vreselijke dood voor ogen. Het offerlam in de tempel herinnerde Hem er steeds aan dat
Hij het Lam van God was en als een slachtoffer zou worden geofferd.
Nu roept Hij tot Zijn Vader, maar onderwerpt Zich ook aan Hem. Door naar Hem te kijken, in dit
zware lijden, leer ik de ware aard van mijn zonden kennen. Als Hij zó bang was voor de straf op de
zonde, zou ik dan niet bang worden voor de zonde zelf? Het mag ons ook leren bidden: niet mijn wil,
maar Uw wil geschiedde. Zodat ik God niet vertoorn en bedroef. Wat voelen we ons soms sterk,
maar de Heere weet dat we zwak zijn. Daarom klinkt het vandaag weer: waak en bid. Want misschien
wil je leven tot Gods eer, maar je bent te zwak om het zonder Mij te kunnen.

Markus 14: 43-52 (kerntekst vers 50)
Alleen
Daar gaat het in onze tijd ook veel over. Al voor de coronamaatregelen was er veel eenzaamheid. Dat
wordt nu mogelijk nog versterkt. Misschien heb jij er ook last van. Omdat je niet naar school kunt en
de meeste kerkelijke activiteiten afgezegd zijn. We lezen hier veel over het alleen zijn van Jezus. Hij
weet dat Judas eraan komt. Het past in het plan van God, en daaraan heeft Hij Zich net weer
onderworpen. Daarom kan Hij Judas en de menigte met zwaarden en stokken rustig tegemoet
treden. Hij was angstig voor de toorn van God over de zonde, maar niet voor de haat van mensen.
Dat is iets om over na te denken. Waar ben jij het meest bang voor? Ik pas mijn gedrag nog weleens
aan omdat ik wil dat mensen positief over mij denken. Ik wil erbij horen. En realiseer me later pas dat
ik me niet afvroeg wat God ervan zou vinden. Voor de discipelen is het duidelijk. Als Christus geen
verzet biedt, verlaten ze Hem. Weer is Hij alleen.
Zijn discipelen slapen als Hij dodelijk bedroefd is. Vandaag lezen we dat Zijn discipelen Hem allemaal
verlaten als het erop aan komt. Ze vluchten. Petrus had zo’n grote mond gehad. Ook hij vlucht. Die
vlucht van de Zijnen heeft Zijn lijden verzwaard. Wat is het onbegrijpelijk dat we in de bijbel lezen dat
Hij de Zijnen lief heeft gehad tot het einde. Aan het kruis beleefde Hij zelfs verlaten te zijn van Zijn
Vader. God van God verlaten, wie kan dat verstaan? We kunnen het niet begrijpen, wat dat is
geweest. Maar we mogen wel de vrucht ervan genieten. Dat lezen we in het avondmaalsformulier:
opdat wij tot God zouden genomen en nooit meer van Hem verlaten worden. Dat heeft Hij verdiend,
door alleen te lijden en te sterven. Ook al voelen we ons van alle mensen verlaten, wij mogen altijd
de Toevlucht nemen tot God. Zo alleen als Jezus aan het kruis hoeven wij nooit te zijn. Als je God
zoekt, in al je zielsverdriet: houd aan, grijp moed, je hart zal vrolijk leven!

