
 1

Wanneer komt Jezus terug? 
(bij de prediking van 30 juli 2006) 

J.C. Bette 
 
 
 
De komst van het Rijk van God 
Er zijn een aantal bijbelgedeelten die uitvoerig ingaan op de vraag naar de komst van het Rijk 
van God. Te denken valt onder meer aan de woorden van Jezus over de laatste dingen in 
Mattheüs 24 en 25, zijn antwoord aan de Farizeeën en onderwijs aan de discipelen over de 
komst van het Godsrijk in onze gelezen teksten uit Lucas 17:20-34, aan de waarschuwingen 
van Petrus met betrekking tot de dag des Heren in 2 Petrus 3 en wat Paulus over de komst van 
de Here Jezus schrijft in 1Thess. 4. Uit de teksten blijkt steeds duidelijker dat het bij de komst 
van het koninkrijk van God tevens gaat om de wederkomst van de Messias, Jezus Christus.  
 
Komt er nog wat van? 
De Farizeeën stellen aan Jezus een kwasi serieuze, eigenlijk een beetje spottende vraag over 
de komst van dat Godsrijk, waarover Hij steeds spreekt.  Dat ze Hem die vraag stellen is ook 
wel begrijpelijk, want dat (in Hemzelf) gekomen en komende koninkrijk van God is zo’n 
beetje het belangrijkste onderwerp in de verkondiging van Jezus. Hij leert zijn discipelen er 
verwachtingsvol naar uit te zien en gelovig om te bidden: ‘Uw koninkrijk kome’.  Maar 
wanneer zal het aanbreken? Zij vragen Hem nu wanneer het Rijk van God zou komen, dat wil 
zeggen wanneer God zijn koningschap volledig zou gaan uitoefenen, zoals Jezus preekte. Uit 
andere bijbelgedeelten kunnen we opmaken dat zij zich vooral afvroegen, aan welke 
voortekenen zou zijn af te lezen dat het voor de deur stond. Jezus wijst in zijn antwoord hun 
opvatting af, als zou de komst van het messiaanse rijk te berekenen zijn (vgl. 11:29). 
Letterlijk staat er: ‘het komt niet met waarneming’. Jezus gebruikt hier een term die stamt uit 
de medische wereld en die oorspronkelijk betekent: het met zorg letten op de symptomen van 
een ziekte om de juiste diagnose te kunnen stellen. Hij wijst hen erop, dat het tijdstip waarop 
het Koninkrijk van God zal komen niet zo uit waarnemingen valt te berekenen (vs.20). En 
datzelfde geldt voor de plaats waar het Godsrijk zal komen. Niemand zal kunnen zeggen: 
‘Kijk, hier is het, of: kijk, daar is het’. Om dat te verduidelijken voegde Jezus er nog aan toe: 
‘Want zie, het Koninkrijk van God is midden onder u’ of anders vertaald: ‘het ligt binnen uw 
bereik’. Jezus wil er de ogen van de Farizeeën voor openen (‘kijk’, d.w.z. let op), dat het 
Koninkrijk van God ‘gewoon’ onder hen en de mensen aanwezig is, namelijk in Hemzelf 
(vgl. Joh.1:26; 12:35)! 
 
Moeilijke tijden zullen komen 
Dan gaat Jezus hierover met zijn leerlingen in gesprek en begint er op te wijzen, dat er voor 
hen een moeilijke tijd zal aanbreken. De omschrijving ‘Er zullen dagen komen’ treffen we in 
dit evangelie vaker aan (zie 5:35; 19:43; 21:6; 23:29). In dit verband zullen we het moeten 
opvatten als een aanduiding van een kritieke periode. In die tijd zullen de discipelen er naar 
verlangen één van de dagen van de Zoon des mensen te zien, maar die wens zal niet in 
vervulling gaan. Het valt op, dat Jezus het nu heeft over ‘de dagen van de Mensenzoon’, 
terwijl Hij even later een paar maal spreekt over ‘de dag van de Zoon des mensen’ (zie vs.24 
en 30). Waarschijnlijk zullen wij dit meervoud moeten toeschrijven aan een analogie van de 
omschrijvingen ‘de dagen van Noach’ (vs.26) en ‘de dagen van Lot’ (vs.28). Bij ‘één van de 
dagen van de Mensenzoon’ zullen we met het oog op wat er staat in vers 23 en 24 moeten 
denken aan de dag van Jezus’ wederkomst. Een aanwijzing in die richting is ook de benaming 
‘Zoon des mensen’, die teruggaat op de profetie uit Dan.7:13-14. Op niet één van de dagen 
die komen, zullen de leerlingen de Zoon des mensen zien en daarom zal het voor hen een 
zware tijd zijn. Een tijd van niet (meer) zien en toch geloven… 
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Laat je niet in de maling nemen 
Maar juist dan moeten zij zich niet laten misleiden. Er zullen mensen zijn die hen in 
verwarring willen brengen. Op grond van één of ander teken zullen die dan menen, dat de 
Messias is gekomen. Met als gevolg, dat deze mensen tegen hen zullen zeggen: ‘Zie, (Hij is) 
hier of zie, (Hij is) daar’ (vgl. Matt.24:23; Marc.13:21 - de Christus). Daarmee zullen zij 
proberen hen op een dwaalspoor te brengen. Jezus kon hun maar één dringend advies geven: 
‘Gaat er niet op af en loopt het niet na’ (vgl. Matt.24:23; Marc.13:21; zie ook Luc.21:8). Het 
zullen immers maar valse voorspiegelingen zijn, waarop zij dan beslist niet moeten ingaan. 
Laten zij daarom voor zulke ‘aanwijzingen’ op hun hoede zijn (vgl. 21:8; Marc.13:23). De 
reden daarvoor geeft Hij in de vorm van beeldspraak. Zoals de bliksem opflitst en licht van 
het ene einde van de hemel tot het andere, zo zal de Zoon des mensen zijn op zijn dag (vgl. 
Matt.24:27). Met dit sprekende beeld wil Jezus met betrekking tot de komst van de Zoon des 
mensen twee dingen duidelijk aangeven: deze zal even plotseling plaatsvinden als de bliksem 
opflitst én zij zal even algemeen zichtbaar zijn als het lichten van die bliksem. Niemand 
verwacht dat komen van de Mensenzoon, maar als Hij komt dan zal iedereen het dadelijk zien 
en weten. Het zal zeker zo zijn dat Jezus er met dit beeld ook op zinspeelt, dat zijn openbaring 
(vs.30) er één zal zijn in glorie en heerlijkheid. 
 
Er moet nog veel gebeuren 
Maar, gaat Jezus verder, eerst moet de Mensenzoon veel lijden en moet Hij door dit geslacht 
verworpen worden. Al eerder wees Jezus zijn leerlingen er op, dat Hij door de oudsten, de 
hogepriesters en de schriftgeleerden verworpen zou worden. Bovendien voegde Hij er die 
keer aan toe, dat Hij ter dood gebracht zou worden en dat Hij op de derde dag zou verrijzen 
(vgl. 18:31vv.). Met ‘dit geslacht’ had Jezus zijn ongelovige tijd- en volksgenoten op het oog 
(vgl. 7:31; 9:41). Met deze uitspraak wil Jezus zijn discipelen duidelijk maken, dat zij zijn 
komst niet op korte termijn moeten verwachten. Hij moet eerst veel lijden. Door zijn eigen 
generatie zal Hij worden verworpen. Hun verwachtingen met betrekking tot zijn komst als 
Koning waren daarmee niet in overeenstemming. Zij zagen eraan voorbij, dat Hij eerst nog de 
rol van de lijdende Knecht des Heren zou gaan vervullen. Als zodanig moest Jezus de weg 
gaan door lijden tot heerlijkheid (vgl. 24:26). Overigens bevestigt Jezus met deze woorden 
tegenover hen wel, dat Hij de Zoon des mensen is en dat Hij in die hoedanigheid zeker zal 
terugkomen! 
 
Wederkomst en oordeel  
Jezus wees zijn volgelingen er op, dat de Zoon des mensen heel onverwacht zal komen. Om 
dat te onderstrepen maakt Hij nu gebruik van twee voorbeelden uit het OT (vs. 27-30). Zo 
maakt Hij om te beginnen een vergelijking tussen de dagen van de Mensenzoon en die van 
Noach (vgl. Matt.24:37-39). Met ‘de dagen van de Zoon des mensen’ doelde Jezus in dit 
verband op de tijd, die aan zijn wederkomst om te oordelen zal voorafgaan. En met ‘de dagen 
van Noach’ (vgl. 1Petr.3:20) zinspeelde Hij hier op de periode vóór de zondvloed, waarin 
Noach de ark bouwde en zijn tijdgenoten het oordeel aanzegde (zie Gen.6:3,14; 2Petr.2:5).  
Omdat het oordeel van God uitbleef, gedroegen de tijdgenoten van Noach zich in die dagen 
zorgeloos en goddeloos (vgl. ‘dit geslacht’ uit vs.25). Zodoende werden zij door de zondvloed 
compleet overvallen. Iets dergelijks zal er ook gebeuren in de ‘dagen van de Mensenzoon’. In 
de dagen van Noach gedroegen diens tijdgenoten zich zorgeloos, want de oordeels-
aankondiging van Noach legden zij naast zich neer. Zij deden alsof er niets aan de hand was. 
Met de dingen die tot het leven van elke dag behoren gingen zij rustig door alsof ze de 
allerbelangrijkste van het leven waren: ‘zij aten, zij dronken, zij huwden en werden 
uitgehuwelijkt’ (vgl. Matt.24:38). Het valt op, dat de Here Jezus in dit verband geen zondige 
dingen noemt (als in Gen.6:12), maar heel alledaagse zaken. Toch kwam deze handelwijze die 
tijdgenoten van Noach duur te staan, zo houdt Jezus zijn leerlingen voor. Doordat zij daarmee 
doorgingen tot op de dag waarop Noach en de zijnen de ark binnengingen (zie Gen.7:7), 
overviel de zondvloed hen plotseling. Door eigen schuld waren zij zodoende op dat oordeel 
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van God in het geheel niet voorbereid. En deze zondvloed betekende voor hen allemaal de 
ondergang: zij werden erdoor te gronde gericht (zie Gen.6:13,17; 7:10,21; 2Petr.2:5). 
 
Om aan te geven dat de komst van de Zoon des mensen heel onverwacht zal plaatsvinden, 
haalde de Here Jezus nog een tweede voorbeeld uit het OT aan. Nu noemde Hij als zodanig 
‘de dagen van Lot’. Daarmee doelt Hij op de tijd, waarin Lot met zijn vrouw en zijn beide 
dochters verblijf hield in Sodom (zie Gen.19:1vv.). De inwoners van die stad gingen toen ‘net 
zo’ te werk als de tijdgenoten van Noach. Zij gingen gewoon door met hun alledaagse leven: 
‘zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden’. Zij deden dat tot 
op de dag, waarop Lot Sodom verliet (vgl. vs.27 - ‘tot op de dag waarop Noach de ark 
binnenging’). Het valt op, dat Jezus nu evenmin melding maakt van de zonden, die de 
inwoners van Sodom bedreven (als aangegeven in Gen.19:5, vgl. 2Petr.2:6-7). Kennelijk was 
het Hem er om te doen te laten uitkomen, dat ook deze mensen zorgeloos leefden, evenals de 
tijdgenoten van Noach (vs.27). Op die manier waren zij net zo min voorbereid op het oordeel 
van God. En daar gaat het om! Toen Lot uit Sodom was weggevlucht, kwam het oordeel van 
God voor de achtergebleven stadgenoten heel onverwacht in de vorm van een regen van vuur 
en zwavel uit de hemel (voor ‘vuur en zwavel’ als beeld voor het gericht van God, vgl. 
Openb.9:17-18; 14:10; 19:20; 20:10; 21:8). God liet dat op die dag heel plotseling en 
onafwendbaar over hen komen (zie Gen.19:24-25, vgl. 2Petr.2:6). Die regen van vuur en 
zwavel verdelgde alle inwoners van Sodom. Zo verging het hun net als de tijdgenoten van 
Noach (zie vs.27, waar hetzelfde werkwoord ‘te gronde richten, verdelgen’ wordt gebruikt). 
 
En dan de toepassing voor onze tijd 
Nu trok de Here Jezus de lijn van de vergelijking door. Zoals het daar in Sodom toeging op de 
dag dat Lot die stad verliet (vs.29), zo zal het ook zijn op de dag waarop de Zoon des mensen 
komt (vgl. Matt.24:39b). Het oordeel van God overviel de mensen in Sodom volledig. 
Hetzelfde zal het geval zijn met de komst van de Mensenzoon, d.w.z.  bij de wederkomst van 
Jezus. Hij zal komen, terwijl niemand dat verwacht. Zijn komst omschrijft Jezus in dit 
verband als een ‘geopenbaard worden’. Daarmee geeft Hij aan, dat God in dat gebeuren de 
hand zal hebben. Het is ook mogelijk hier te vertalen met ‘zich openbaart’ (zo WV, GNB). De 
dag waarop de Mensenzoon terugkomt, is de dag van zijn openbaring (vgl. 1Cor.1:7; 
1Petr.1:7,13; 4:13). En die dag is ook de dag van het grote oordeel (zie 1Petr.2:9; 2Petr.3:7). 
  
Onversneden waarschuwingen  
Met het oog op de onverwachte komst van de Mensenzoon meent Jezus zijn leerlingen nu 
dringend te moeten waarschuwen. Op die dag zullen ook zij met allerlei dingen bezig zijn. 
Het kan zijn, dat zij zich dan op het dak van hun huis zullen bevinden, hetzij om er te rusten 
(vgl. 1Sam.9:26), hetzij om er te bidden (vgl. Hand.10:9). Ook is het mogelijk, dat zij dan aan 
het werk zullen zijn op het veld. Het komen van de Zoon des mensen zal hen daarbij 
overvallen. In verband daarmee wilde Jezus hen nu op een gevaar wijzen. Zo zou wie zich 
dan op het dak van zijn huis bevond ertoe kunnen komen naar beneden te gaan om zijn 
‘spullen’ uit huis te halen. Evenzo zou wie buiten op het veld bezig is in de verleiding kunnen 
komen naar huis terug te keren om wat hij daar achterliet te redden. Maar dat zullen zij op die 
dag nu juist niet moeten doen (vgl. Matt.24:17-18; Marc.13:15-16). Niet hun bezittingen 
zullen hun dan het eerst ter harte moeten gaan. Het is immers hun Heer, die Zich dan 
openbaart (vs.30)!  
Vervolgens wijst Jezus hen op het voorbeeld van de vrouw van Lot. Toen zij met haar man en 
hun beide dochters uit Sodom wegvluchtte, keerde zij zich op een gegeven moment om en 
bleef zij staren op alles wat zij in Sodom had moeten achterlaten. Dat werd haar ondergang. 
Zodoende werd zij door hetzelfde oordeel getroffen als de inwoners van die stad. Wanneer zij 
op de dag waarop de Mensenzoon komt net zo te werk zullen gaan als de vrouw van Lot toen 
deed, zo houdt Jezus zijn leerlingen nu voor, zal hen eenzelfde lot treffen als haar overkwam! 
Waar je schat is, daar ligt ook je hart! Zeer ernstige woorden, ook voor ons! 
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Om Zijn waarschuwing te onderstrepen wijst Jezus de discipelen er vervolgens op, dat wie 
zijn leven probeert te redden het zal verliezen, maar dat wie het verliest het zal behouden. Al 
eerder liet Hij Zich tegenover hen in soortgelijke bewoordingen uit (zie 9:24, vgl. Matt.16:25; 
Marc.8:35, alsook Matt.10:39; Joh.12:25). Het valt op, dat Jezus nu de woorden ‘om 
Mijnentwil’ weglaat. Maar zijn uitspraak heeft nu ook op een heel andere situatie betrekking, 
nl. op de komst van de Mensenzoon en niet op hun discipelschap in de wereld (9:24). Als de 
Zoon des mensen komt, heeft tevens het oordeel plaats. Met het oog daarop herhaalde Jezus 
nog eens wat Hij al eerder tegen zijn discipelen had gezegd. Zeker, zo zal het er voor hen op 
aankomen zich helemaal aan Hem te verliezen en toe te wijden. Wie van hen dat doet, zal zijn 
leven vernieuwen (zo NBG; het werkwoord betekent eigenlijk ‘tot leven wekken’, vgl. 
1Tim.6:13). Maar wie het tegenovergestelde doet, zal zijn leven verliezen.  
 
De ernst van Jezus’ wederkomst en oordeel  
Uit Jezus’ woorden maken we op dat de dag waarop de Zoon des mensen komt, dat is ook de 
dag waarop het oordeel plaatsvindt. Mensen die nauw met elkaar verbonden zijn, zullen dan 
van elkaar worden gescheiden. Van dat gebeuren geeft Jezus nu voorbeelden (vs. 34-36). Het 
eerste voorbeeld leidt Hij in met een plechtig ‘Ik zeg u’ (op andere plaatsen in dit evangelie 
als een inleiding op een conclusie of een toepassing, zie 7:9; 14:24; 19:26). Het eerste 
voorbeeld heeft betrekking op twee mensen, die dan in één bed zullen liggen. We zullen 
daarbij aan een man en diens vrouw moeten denken, twee mensen die door een huwelijk met 
elkaar zijn verbonden. Het ‘in die nacht’, waarover Jezus het in dit verband heeft, zullen we 
moeten verklaren uit het beeld dat Hij hier gebruikt. Het ging Hem nu niet om het tijdstip 
waarop de Mensenzoon verschijnt, maar om de scheiding die deze tussen de mensen teweeg 
zal brengen. De één zal dan (door God) worden aangenomen en opgenomen in zijn Rijk (vgl. 
Joh.14:3, waar ook hetzelfde werkwoord wordt gebruikt; zie tevens 1Thess.4:17). De ander 
daarentegen zal dan (door Hem) worden achtergelaten, prijsgegeven aan het oordeel. 
 
Als tweede voorbeeld noemt Jezus dat van twee vrouwen, die samen bezig zijn meel te malen 
(vgl. Matt.24:41). Dat het om een tweetal vrouwen gaat, blijkt uit de vrouwelijke 
meervoudsuitgang van de gebruikte woorden. Verder was het malen van meel in het Oosten 
een typisch vrouwelijke bezigheid. Het vond elke dag in de vroege ochtend plaats, zodat er 
weer vers brood kon worden gebakken. Het was zwaar werk, dat dan ook door meer dan één 
vrouw moest gebeuren. In dit voorbeeld betreft het een handmolen, die door twee vrouwen 
moest worden bediend; ze namen afwisselend het handvat van elkaar over om op die manier 
de maalsteen draaiende te houden. Dit werk bindt die twee vrouwen samen. Maar op de dag 
van het oordeel, zo zegt Jezus hier, zullen die twee van elkaar worden gescheiden. De één zal 
(door God) worden aangenomen en de ander achtergelaten. Met deze voorbeelden wil de Here 
Jezus zijn discipelen erop wijzen, dat het bij de wederkomst aankomt op de band die iemand 
persoonlijk met Hem heeft! 
 
Kennelijk bleven zijn volgelingen met een moeilijkheid zitten, toen zij Hem die dingen 
hoorden zeggen. Zij vroegen zich af, waar die scheiding die Jezus in de voorbeelden aangaf 
dan wel zou plaatsvinden. Vandaar hun vraag aan Hem: ‘Waar, Here?’ Daarmee gaven zij 
blijk van een stuk onbegrip, gelet op wat zij op dat punt al van Hem te horen hadden gekregen 
Op deze vraag antwoordt Jezus dan met een cru beeld: ‘Waar het kadaver ligt, daar zullen de 
gieren zich verzamelen’. Mogelijk was het een bekend spreekwoord uit die dagen, dat zoveel 
betekent als: waar rook is, is ook vuur. Waar de aasgieren rondvliegen, daar ligt het dode 
lichaam (vgl. Job 39:33). Eigenlijk wijst Jezus zijn leerlingen op die manier terecht. Zij 
moeten niet vragen waar het oordeel zich zal voltrekken. Zij zullen te zijner tijd wel zien waar 
het kadaver van deze wereld ligt. Waar het voor hen (en ons!) op aankomt, is dat zij van die 
wereld die rijp is voor het oordeel, tijdig afstand nemen. Wie nu niet wil leven voor de 
Mensenzoon, die zal zijn leven verliezen wanneer de dag van zijn glorie en gericht aanbreekt! 
(Voor deze studie heb ik ruim gebruik gemaakt van de uitleg zoals wij die in de Studiebijbel op het NT geven). 


