De voetstappen van Koning Jezus: de tekenen der tijden
Verwerking -16

Startopdracht
Stel in de groep een rondvraag wie al iets voor de slachtoffers in Haïti gedaan heeft.
Laat iedereen op een post-it het beste actie-idee opschrijven en plak dat op de deur.
Een jury (leiding + verenigingsleden) kiest de beste drie uit. Na een stemmingsronde
wordt het winnende idee uitgevoerd door de verenigingsleden (eventueel als
afsluitende opdracht).

Stellingen
Hulpverlenen aan de slachtoffers in Haïti kan alleen door veel geld te geven.
Geld geven voor Haiti heeft geen zin: het is toch maar een druppel op een gloeiende
plaat.

Haïti, je kunt de naam van dat land niet meer noemen zonder te denken aan die
verschrikkelijke aardbeving. Beelden vol chaos, verbijstering, verdriet en puin staan op ons
netvlies. Een vreselijke ramp!
Wat was jouw reactie toen je het hoorde? Misschien wilde je wel graag helpen, en heb je
iets weggegeven van wat je hebt. Maar misschien voelde je je juist wel heel machteloos. Hoe
kan ik ooit helpen om die grote nood te lenigen? 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. Heb je zo geluisterd
naar het nieuws uit Haïti?
Een bijbelse les
In Mattheüs 24 is de Heere Jezus in gesprek met Zijn discipelen. Hij vertelt hen wat er
gebeuren zal voor 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.
Lees 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, maar ze zijn het natuurlijk niet. Ze doen alsof, met de
bedoeling verwarring te zaaien onder de christenen, in de kerk. Het is een list van de duivel,
hij probeert zo mensen bij de Heere vandaan 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, dicht bij Zijn Woord. Luister naar wat Hij, door Woord en Geest, jou te zeggen heeft.
Vraag Hem of Hij je vast wilt houden, of Hij je bewaren wil voor de verleiding. ‘En leid ons
niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.’
Vraag
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
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 wereld, de
schepping, de mensheid 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 heelheid en genezing. 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 en geweld heen. Hij komt! Hoor je Zijn voetstappen?
Vraag
Denk jij bij het wereldnieuws aan de voetstappen van de Heere Jezus?
Denk met elkaar eens na wat er de afgelopen week in het nieuws voorbij kwam (pak
de krant er eens bij). Hoeveel voetstappen heb jij de afgelopen week gehoord?
En jij?
Wat doe het met jou als je denkt aan de wederkomst van Christus?
Zoek het gevoel dat jij hebt bij de wederkomst en de reden daarvoor bij elkaar.
Gevoelens
Angst…
Verlangen …

Blijdschap…
Verdriet…

Redenen
… want je weet dat de Heere Jezus regeert
en zult dan voor altijd bij Hem zijn.
… want er zijn nog zoveel mensen die de
Heere Jezus niet kennen die dan verloren
gaan.
…want de Heere Jezus komt om te oordelen
en je kent Hem niet.
… want je hebt de Heere Jezus lief en zult
dan voor altijd bij Hem zijn.

Bijna aan het eind van artikel 37 van de NGB staat: ‘Daarom verwachten wij die grote
dag met een 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?
Bijbelstudie
Lees met elkaar eens Genesis 3 en Romeinen 8:22.
Wat hebben deze bijbelgedeelten en een ramp als in Haïti met elkaar te maken?
Wat zou jij zeggen tegen iemand die zegt: ‘hoe kun je nou in God geloven als Hij zo’n
grote ramp toelaat?’

Casus
Martin en Johan praten over de aardbeving in Haïti. ‘Ik denk weleens: kan God zoiets
niet voorkomen? Al dat lijden, dat is toch verschrikkelijk?’ zegt Johan. ‘Maar dan geef
je God eigenlijk de schuld van die aardbeving’ vindt Martin.
Herken je de gedachte van Johan?
Ben je het eens met Martin? Waarom (niet)?
Vervolging
Al die vreselijke rampen zijn nog maar het begin. Nog veel erger zal het 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 Mijns 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,
uitzichtloos? Nee! 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 te zaligen. 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.
Vragen
Ervaar je de haat van de wereld?
Is het een goed teken als we nooit iets van haat of verzet merken bij anderen?
Eventueel kun je een casus voorleggen (situatie dat jongere er niet bij hoort onder
collega’s, omdat hij bidt/zich anders gedraagt/andere keuzes maakt in muziek/vrije
tijdsbesteding).

Stellingen
Vervolging is een belangrijke les voor een christen.
De verhalen en getuigenissen van vervolgde christenen bemoedigen mij.

Verkondiging
Nog is het einde er niet. Dat betekent dat het nog steeds genadetijd is. 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 nog steeds roept tot jou en mij 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 gehoord heeft, dán zal het einde komen. Dan zal de Koning
van deze wereld, Koning Jezus, Zijn laatste voetstap zetten en terugkomen. Dan zal deze
wereld vergaan, dan zullen de 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.
Vraag
Zoek met elkaar eens 2 Petrus 3:9 op. Waarom komt de Heere Jezus nú nog niet
terug?
Wat betekent dat voor jou?
In geloof uitkijken naar Jezus’ komst: hoe doe je dat? (Lees ook 2 Petrus 3:11-14)
Les/kernboodschap van deze schets
Laat jongeren de belangrijkste les van deze avond opschrijven en aan elkaar
doorgeven (voorlezen of op andere creatieve manier?)
Gebed
Laat jongeren gebedspunten noemen aan het einde van de avond.

Extra opdracht (alternatieve startopdracht)
Thony Bristhole (40), voorganger en medewerker van Parole et Action,
parternorganisatie van Woord en Daad in Haïti, was op het moment van de beving
met zijn moeder en zijn 2-jarig dochtertje Rabecca buiten aan het praten toen de drie
verdiepingen flat van hen waar meerdere families woonden, instortte. De familie van
Bristhole woonde op de 2e etage. Drie van de vier kinderen waren in het flatgebouw.
´Ik dacht dat drie kinderen dood waren, maar toen loofde ik God omdat mijn moeder,
Rabecca en mijn vrouw (44 jaar) gespaard waren gebleven. Snel daarna kwamen er
geluiden uit de puinhopen en werden ook mijn twee kinderen Sarah (8) en Madocie
(5) levend onder het puin vandaan gehaald! Onze zoon van 6, Jonathan, heeft het
niet overleefd. Hij is ook niet gevonden tussen de resten.
We slapen in de tuin en ’s avonds bidden en zingen we met elkaar. Veel mensen
komen en er zijn al 35 mensen tot geloof in Jezus gekomen. Soms wil iemand dat we
ophouden, maar de meeste buurtgenoten doen graag mee en bidden en prijzen God
met ons mee. Veel mensen leven niet naar Gods regels, maar door deze ramp
accepteren ze God als hun Verlosser. Dit is een grote troost in deze verschrikkelijke
nachtmerrie.‘ (bron: http://www.samenvoorhaiti.nl/Page/sp2541/ml1/Index.html)
De voorganger uit bovenstaand ooggetuigenverslag schrijft na het meemaken van
deze ramp over het prijzen van God.
Kun je personen uit de Bijbel noemen die ook God prijzen ondanks de moeilijke
situatie in hun leven? Hoe is het mogelijk dat je de Heere looft op de ‘puinhopen’ in
je leven?
Getuigenis
Neem een getuigenis over van iemand uit de vervolgde kerk (bron: Open
Doors/SDOK).
Welke les leren we daaruit?
Zou je bereid zijn te lijden voor de naam van de Heere Jezus?
Hoe kun je dat?

