De Bijbelstudies in dit boekje maken gebruik
van de methode die ontwikkeld is in het
project Filippus – samen Bijbellezen. Ze
nodigen uit om samen de Bijbel te lezen en
biddend te vragen naar Gods spreken hierin.
• Bijbel is uitgangspunt
• Christus centraal
• Door de Heilige Geest
• Op het gebed
Allereerst staat het Woord centraal. We nemen
de letterlijke Bijbeltekst als uitgangspunt. Via
drie ‘brillen’ ga je naar de tekst kijken.
Wat staat er? – Deze vragen gaan
over de tekst. Je begint met begrijpen
wat er staat.
Wat betekent het? – In de tweede
stap ga je een beeld vormen van wat
er gebeurt in de Bijbelse situatie.
Wat betekent dit voor de mensen van
toen?
Wat is de boodschap voor jou?
– De derde soort vragen zijn de
toepassingsvragen. Ze richten zich
op jou. Wat heeft de Heere door dit
gedeelte tot jou te zeggen?
De opzet geeft gelegenheid om in te zoomen
op enkele verzen van een hoofdstuk uit de

Bijbel en daardoor dieper in te gaan op de
tekst. Daarom is elke Bijbelstudie opgedeeld
in een aantal blokjes. Om een Bijbelstudie in
te korten kan bijvoorbeeld gekozen worden
om het eerste of laatste blokje weg te laten.
De Bijbelstudies zijn geschreven vanuit
het verlangen om een gesprek op gang te
brengen over een Bijbelgedeelte. Wezenlijk
hierbij zijn het spreken van de Heere
door Zijn Woord en de noodzaak om de
Heere Jezus te leren kennen als Borg en
Zaligmaker. Dit vanuit de overtuiging dat
de Heilige Geest wil werken waar de Bijbel
open gaat.
Er zijn ongetwijfeld ook andere vragen te
bedenken. Doe dit als Bijbelstudieleider
gerust. Dat helpt je, en de groep, om
een nog beter beeld te krijgen van het
Bijbelgedeelte.
Wat blijft is de afhankelijkheid van de Heere
bij het openen van Zijn Woord. Biddende
voorbereiding blijft onmisbaar. Alleen dan
mogen we een zegen verwachten over het
Woord dat open gaat.

Van harte Gods zegen toegewenst bij de
Bijbelstudies.

MATTHEÜS
De Heere Jezus riep Zijn discipelen tijdens Zijn rondgaan op deze aarde. Elke discipel
werd geroepen op een eigen manier. Levi de tollenaar werd geroepen toen hij in zijn
belastingkantoor zat. We weten zo goed als zeker dat hij de latere discipel Mattheüs is.
Mattheüs schrijft zijn evangelie voor de joden. Regelmatig kun je daarom lezen:
Opdat vervuld zou worden… Zo wijst hij terug naar het Oude Testament dat in
vervulling is gegaan door de komst van de Heere Jezus.
De kern van het evangelie van Mattheüs is dat jood en heiden alleen zalig kunnen
worden door het leven, sterven en opstaan van de Heere Jezus. Zo richt Hij Zijn
Koninkrijk op.
In de laatste hoofdstukken schrijft Mattheüs uitgebreid over de komst van
dat Koninkrijk. Hij vertelt wat er voor nodig is om daarop voorbereid te zijn:
Waakzaamheid en gehoorzaamheid. Wie door genade Christus mag volgen, mag
ingaan in dat Koninkrijk. Wie Hem niet volgt zal buitengeworpen worden.
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MATTHEÜS 24:1-14

Bijbelstudie 1

Volharden tot het einde
Starter
In deze Bijbelstudie gaat het over
de tekenen die vooraf gaan aan de
wederkomst. Veel van die tekenen
zijn ‘slecht nieuws’. Welke 2 recente
nieuwsberichten raakten je?

VRAGEN VERS 1-2

• Wat lees je over de
discipelen en wat lees je
over Jezus? Deel dit kort met
elkaar.
• Het lijkt niet zo belangrijk:
Jezus vertrekt uit de tempel.
Welke waarde hechtten
Joden aan de tempel?
Zie hiervoor bijvoorbeeld
Jeremia 7:4 en 14.
• Waarom laten de discipelen
juist nu de indrukwekkende
gebouwen van de tempel
aan Jezus zien?
• Waarom vertrekt Jezus vlak
voor Zijn lijden en sterven
uit de tempel?
• Welk contrast zie je tussen
wat de discipelen doen en
wat Jezus zegt?

1 En Jezus ging uit en vertrok van
den tempel; en Zijn discipelen
kwamen bij Hem, om Hem de
gebouwen des tempels te tonen.
2 En Jezus zeide tot hen: Ziet gij
niet al deze dingen? Voorwaar
zeg Ik: Hier zal niet een steen
op den anderen steen gelaten
worden, die niet afgebroken zal
worden.

3 En als Hij op den Olijfberg
gezeten was, gingen de
discipelen tot Hem alleen,
zeggende: Zeg ons, wanneer
zullen deze dingen zijn, en
welk zal het teken zijn van Uw
toekomst, en van de voleinding
der wereld?
4 En Jezus, antwoordende, zeide
tot hen: Ziet toe, dat u niemand
verleide.
5 Want velen zullen komen onder
Mijn Naam, zeggende: Ik ben
de Christus; en zij zullen velen
verleiden.

VRAGEN VERS 3-8

• Welke twee verschillende
vragen stellen de discipelen?
• Wat vertelt Jezus over de
dingen die gebeuren op aarde?
• Waar verwijzen ‘deze
dingen’ in vers 3 naar?
• Welke twee
waarschuwingen geeft de
Heere Jezus? Zet hier een
uitroepteken bij!
• De Olijfberg lag op de route
van Jeruzalem naar Bethanië
waar Jezus ’s nachts sliep
(Mattheüs 21:17). Toch is
het niet zonder reden dat ze
juist hier gaan zitten. Waar
hebben ze hier heel goed
zicht op?

