
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leidingdeel Heilsfeiten - Schets 6 
Advent 

 
A) Doel 
1. Betekenis benoemen 

Advent betekent komst. In het Oude Testament gaat het dan om de verwachting van de komst 
van de Heere Jezus. Om deze reden is de adventtijd voor Kerst. Samen met de kerk van het 
Oude Testament zien we uit naar Zijn komst. Wij leven echter vandaag na de eerste komst van 
de Heere Jezus. Ook wij verwachten Hem echter, wij verwachten Zijn wederkomst. Advent is 
dus ook uitzien naar de wederkomst van Christus.  
 

2. Actualiteit aangeven 
Wij leven tussen de eerste en tweede komst van Christus. De Bijbel beschrijft deze tijd als 'het 
laatste der dagen'. Heel onze tijd staat in het perspectief van de wederkomst van Christus, daar  
zijn we naar op weg. Daarom moeten we Hem dienen en in Hem geloven, nog even en Hij komt 
terug.  De signalen die Zijn wederkomst aankondigen zijn al hoorbaar!  
 

3. Christus centraal stellen 
 Wij verwachten dat de Heere Jezus terugkomt naar de aarde. Op dit moment is Hij in de hemel 
 en vanuit de hemel zorgt Hij voor ons en regeert Hij over ons als een Koning. Juist omdat Hij bij 
 Zijn eerste komst de overwinning heeft behaald en eens zal terugkomen, juist daarom moeten 
 we Hem dienen als Koning en in Hem geloven als onze Verlosser en Zaligmaker.  
 
 
B) Achtergrondinformatie 
 
Wat verwachten we? 
De handreiking gaat over de verwachting die wij hebben voor de wederkomst van Christus en over 
de dingen die daarvoor gebeuren. In de adventtijd gaat het echter meestal in de prediking over de 
verwachting die de mensen in het Oude Testament hadden voor de eerste komst van Christus. Het 
is goed om dit onderscheid duidelijk te maken.  
 
Mattheüs 24 
In de week voor Zijn sterven heeft de Heere Jezus een uitgebreide toespraak gehouden voor Zijn 
discipelen. Deze toespraak vinden we in Mat. 24 en 25 en staat bekend als de eschatologische rede. 
In deze rede spreekt de Heere Jezus over de toekomst. Het is een lastig te begrijpen toespraak 
waarbij Jezus zowel spreekt over de komende verwoesting van de tempel in het jaar 70 als over de 
tijd voor de wederkomst. Dit laatste kan je ook weer indelen in drie fases. Het is goed om dit 
gedeelte met behulp van de kanttekeningen goed door te lezen.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suggesties voor verdieping 

 Bijbel: Mat. 23-25 ; 2 Petr. 3: 1-18; Op. 5-20. 

 Geloofsbelijdenis: HC Zondag 19; NGB art. 37. 

 Literatuur:  J.H. Bavinck – En voort wentelen de eeuwen – Uitgeverij Kok, Kampen  
J. van Genderen – De Bijbel en de toekomst – Uitgeverij Jongbloed, 
Heerenveen  

 
 
C) Suggesties voor de avondinvulling 
 

Niveau 1 Niveau 2 

Alternatieve startopdracht 
Bespreek de casus op bladzijde 36. Laat 
iedereen dit eerst voor zichzelf opschrijven. 
Toepassing: als je daar blijft zitten dan val je in 
het ijskoude water, dat overleef je niet. Je moet 
op zoek naar redding.  
 

www.lcj.nl/verwerkingplus16   
www.hhjo.nl/verwerkingplus16 

Alternatieve startopdracht 
Laat iedereen opschrijven wat voor verwachting 
men heeft voor de toekomst. Hoe ziet de 
toekomst eruit? Welke plannen hebben we? 
Bespreek van hieruit de Bijbelse 
toekomstverwachting. 
 

www.lcj.nl/verwerkingplus16   
www.hhjo.nl/verwerkingplus16 

Bijbel 
Lees Mat. 24: 4-13, dit is een wat eenvoudiger te 
begrijpen gedeelte. Laat deze vragen altijd aan 
de orde komen. 
1. Wie worden bedoeld met de 'velen' in vers 

5? (zie ook vers 11) 
2. Wat zie je vandaag van vers 6 en 7? 
3. Vers 8: wordt je daar niet bang van? 
4. Vers 9 gaat over christenvervolging. Is het 

niet beter om geen christen te zijn? (zie ook 
vers 13). 

 

Bijbel 
Laat deze vragen altijd aan de orde komen 
1. Wat is er gesproken door de profeet Daniël (vs. 

15)? Zoek dat eens op. 
2. Wat wordt bedoeld met vers 22? 
3. Vanaf vers 23 gaat het over valse profeten.  We 

komen ze ook tegen in vers 5 en 11. Waarom is 
dit zo'n groot gevaar? Hoe herkennen we die 
mensen?  

Keuzevragen 
4, 5 

Keuzevragen 
1, 2, 3, studieopdracht 

http://www.lcj.nl/verwerkingplus16
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Overige verwerking 
Verzamel weerberichten of andere berichten 
met voorspellingen van enkele weken terug. 
Ga na in hoeverre deze voorspellingen 
uitgekomen zijn. Wij kunnen slechts raden 
wat de toekomst brengt, God weet het.   

Overige verwerking 
Laat iedereen een aantal teksten uit het OT 
opzoeken waarin er iets voorzegd wordt dat 
ook werkelijk is gebeurd. Je kan dan denken 
aan alle profetieën omtrent de komst van de 
Messias. Als dat allemaal echt is uitgekomen, 
dan toch ook de voorzegging van de 
wederkomst!? 

 
 
D)  Antwoorden en suggesties  

1. (1) Mat. 24:1-8, (2) Mat. 24: 9-28, Mat. 24: 29-35. 
2. a. De duivel kleedt zich vaak als een engel van het licht. Hij verdraait de waarheid en verleidt 

de mensen met een valse voorstelling van zaken. Het is veel fijner om de boodschap te 
horen dat alle mensen naar de hemel gaan, dan de boodschap dat je verloren gaat als je niet 
in Hem gelooft.  
b. Je zou hier kunnen wijzen op het belang om altijd in de Bijbel op zoek te gaan naar wat de 
waarheid is. Het gaat hier om een verleid worden door een verkeerde leer. Ook op andere 
manieren kan de duivel ons verleiden. Hij doet voorkomen alsof het alleen maar gaat om 
plezier en geluk in deze wereld en wil je de toekomst en het Woord van God laten vergeten. 

 
Studieopdracht 

a. Je kunt denken aan mensen die zeggen christen te zijn, maar die toch niet geloven in Jezus 
als de Zoon van God. Ook kun je denken aan de moderne wetenschap die zegt dat men 
bewezen heeft dat God niet bestaat. Dit is niet waar. Alles wat ´de wetenschap´ zegt moet je 
dan ook niet zomaar geloven. In de Bijbel vind je waarheid. Hoe kun je die mensen 
onderscheiden? Belangrijke vraag die je kunt stellen is deze: hoe denkt men over de Heere 
Jezus? Erkent men Hem als de Zoon van God, als Verlosser of niet? 

b. Mensen binnen de Kerk die Christus verloochenen en mensen buiten de kerk die beweren 
dat er geen God is. Je kunt ook denken aan allerlei sekten en religieuze stromingen. 

c. Het moet een belijdenis zijn die ook echt leeft in ons hart, een belijdenis die ons leven 
verandert. Aan de andere kant is er vaak juist wel herkenning bij mensen uit een andere 
traditie, je kunt van hart tot hart spreken. Bij mensen uit de eigen kerk ontbreekt deze 
herkenning ook wel eens. Bepalend is niet: Bij welke kerk hoor je? Maar: Wie is de Heere 
Jezus voor jou? 

d. Mensen kunnen belijden christen te zijn, maar hun leven laat wat anders zien. Als je belijdt 
dat Christus Heere en Koning is, dan moet je Hem ook dienen in je leven. Als je zegt christen 
te zijn maar je spreekt altijd alleen maar over geld en aardse rijkdom, dan 'spreken we uit de 
wereld.' 
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3. We zouden kunnen denken aan de oprukkende Islam. Ook daar gelooft men in één God, 
heeft men een heilig boek en vereert men een profeet. Tegelijk wordt Christus echter 
verloochend en is er veel geweld en haat tegen Joden en christenen. In Nederland komen de 
christenen in een kwaad daglicht te staan door de moslims. (deze laatste zin behoeft nadere 
toelichting; ik wil -mij verplaatsend in de leefwereld van jongeren- een goed argument 
horen voor deze stelling) 
Je kunt ook denken aan alle verleidingen van de consumptiemaatschappij en de cultuur van 
genieten en zelf bepalen wat je goed vindt. Het begrip '#YOLO' is populair op Twitter, het 
betekent 'you only live once', 'je leeft maar één keer.' Verder zie je werken van satan daar 
waar hij jongeren de vernieling in helpt door druggebruik of andere verslavingen; en je moet 
niet vergeten dat satan ook wonderen en tekenen kan doen.  

4. Het is van levensbelang dat je Christus leert kennen als je verlosser en zaligmaker, alleen als 
Hij je zonden vergeven heeft hoef je niet bang te zijn voor de toekomst. Je mag dan een 
leven leiden waarin je Hem verwacht, naar Hem uitziet omdat je Hem lief hebt. In Romeinen 
8: 18-24 en 35-39 horen we hoe Paulus Christus verwacht! 

5. - 
 
Stelling 
Als je om je heen kijkt zie je, of heel veel ellende en pijn, of je ziet een lege wereld waar alles draait 
om lol hebben. Als je omhoog kijkt dan zie je Christus die in de hemel zit, daar regeert, voor ons 
zorgt en eens zal terugkeren. Lees ook Kol 3:1-3.  
 
 
E) Extra voorbereiding 
Zorg voor pennen en papier bij de alternatieve startopdrachten en de extra verwerking. 
 


