






• Wat lees je over de 
discipelen en wat lees je 
over Jezus? Deel dit kort met 
elkaar.

• Welk contrast zie je tussen 
wat de discipelen doen en 
wat Jezus zegt?

• Wat is de betekenis van 
Jezus’ weggaan uit de 
tempel in het licht van 
hoofdstuk 23 vers 29-39? 
Wat hier gebeurt heeft een 
grote symbolische waarde!

• Wat betekent in dit verband 
hoofdstuk 23 vers 39?

• 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? 

• Hoeveel tijd/afstand zit 
er tussen vers 1 en 3? Kijk 
eventueel op het kaartje.

• Welke twee verschillende 
vragen stellen de discipelen?

• Waar verwijzen ‘deze 
dingen’ in vers 3 naar?

• Welke twee 
waarschuwingen geeft de 
Heere Jezus? Zet hier een 
uitroepteken bij. 

• Er heeft tijd gezeten tussen 
de opmerking van Jezus en 
de vragen van de discipelen, 
welke reden kun je hiervoor 
bedenken?

• De Olijfberg is een 
belangrijke plaats. Waarom? 
Kijk hiervoor in Zacharia 
14:3-4 en Handelingen 1:9-12.
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MATTHEÜS 24:1-14Bijbelstudie 1+19

3 En als Hij op den Olijfberg geze-
ten 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.

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.

Volharden tot het einde


