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2018-12-31 Liturgie Oudjaardienst 

 

Gezongen votum en zegen 

GK Ps. 90: 1 en 2 

Gebed 

Toelichting op de Schriftlezing 

1e Schriftlezing: Matteüs 24, 15 – 28 door voorlezer(-ster) 

GK Gez. 215: 4 en 5 (De dag van onze Vorst brak aan) 

2e Schriftlezing: Job 39, 27 – 30 door voorlezer(-ster) 

GK Ps. 104: 1 en 5 

Preektekst: Matteüs 24, 28 

Preek 

GK Gez. 228: 1 en 2 (Jezus leeft in eeuwigheid) 

Geloofsbelijdenis van Nice door voorlezer(-ster) 

GK Gez. 177: 1 en 2 (Heer, U bent mijn leven) 

Dankgebed en voorbede door ouderling 

Collecte 

LB 769: 1, 2 en 6 (Eens, als de bazuinen klinken) 

Zegen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting Schriftlezing: 

De hoofdstukken 24 en 25 van het evangelie naar Matteüs vormen één grote oproep aan de 

discipelen en alle latere gelovigen om te rekenen met de wederkomst van de Heer Jezus. 

Denk aan de gelijkenis van de 5 wijze en de 5 dwaze meisjes in hoofdstuk 25 
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De uitleg van Matteüs 24 is lastig omdat er twee momenten door elkaar heen lopen: 

a. de verwoesting van de tempel in Jeruzalem: 

b. de wederkomst van de Heer 

Voor de uitleg is vers 8 heel belangrijk.  

Daar staat dat de verwoesting van de tempel in het jaar 70 het ‘begin van de weeën’ is.  

De verwoesting van de tempel is een onderdeel van de verdrukking. 

Mochten de discipelen denken dat ze aan de vooravond van de wederkomst staan, dan hebben ze 

het mis. 

Er staat hen en de latere gelovigen nog heel wat te wachten in deze wereld. 

We beginnen de Schriftlezing in vers 15. 

In dit en in de volgende verzen gaat het weer over de tempel. 

De verwoesting van de tempel is een signaal van de grote verdrukking die nog komen gaat. 

En in deze tijd moeten de gelovigen zich niet laten verleiden door valse Messiassen / christussen. 

Wanneer de Christus / Messias komt, dan is er geen aankondiging nodig.  

Zijn komst is even duidelijk als een bliksem die de hele hemel verlicht. 

Het is dus wel duidelijk dat de woorden van onze tekst in het teken staan van de wederkomst van de 

Heer. 

Omdat de Heer het beeld van de gier gebruikt, lezen ook nog Job 39, 27 – 30. 

 


