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KONINKRIJK. SUPPLEMENT 16 
 

[DE GELIJKENISSEN VAN JEZUS] 

DE UITSPRUITENDE VIJGENBOOM en DE WAKENDE SLAVEN 
 

 “De gelijkenis van de uitspruitende vijgenboom” in Matteüs 24:32-35 

en de gelijkenis van de wakende slaven” in Lukas 12:35-40 zijn gelijkenissen over 

WAAKZAAMHEID IN GODS KONINKRIJK. 
 

 

A. DE UITSPRUITENDE VIJGENBOOM 
 

Lees Matteüs 24:32-35.  
 

1. Begrijp het natuurlijke verhaal van de gelijkenis. 
 

Introductie. De gelijkenis wordt met figuurlijke woorden verteld en de geestelijke betekenis van de gelijkenis wordt 

hierop gebaseerd. Daarom bestuderen wij eerst de woorden en de culturele en historische feiten van de achtergrond van 

het verhaal.  

Bespreek. Wat zijn de levensechte elementen van het verhaal? 

Aantekeningen. 
 

Deze gelijkenis is meer een illustratie dan een verhaal.  
 

Bomen. Wat Jezus over de vijgenboom zegt, kon Hij ook over andere bomen zeggen, met uitzondering van bomen die 

altijd groen blijven. (Lukas 21:29).  
 

Bladeren die uitspruiten. Wanneer een boom begint om nieuwe twijgjes en blaren uit te spruiten, dan weet iedereen 

dat de zomer nabij gekomen is.  
 

 

2. Bestudeer het verband en bepaal de elementen van de gelijkenis. 
  

Introductie. Het verband van het “verhaal” van de gelijkenis kan bestaan uit “de achtergrond” en “de uitleg of 

toepassing” van de gelijkenis. De achtergrond van de gelijkenis verwijst naar de aanleiding om het verhaal te vertellen, 

of beschrijft de omstandigheden toen het verhaal verteld werd. De aanleiding wordt gewoonlijk vóór het verhaal 

gevonden en de uitleg of toepassing wordt gewoonlijk ná het verhaal gevonden.  

Ontdek en bespreek. Wat is de aanleiding, het verhaal en de uitleg of toepassing van deze gelijkenis?  

Aantekeningen.  
 

 (1) De aanleiding van de gelijkenis staat in Matteüs 24:1-31.  

Matteüs 24 en 25 bevatten het onderricht van Jezus over de laatste dingen. De boodschap van deze twee hoofdstukken 

is dat christenen waakzaam moeten zijn met betrekking tot de wederkomst van Jezus Christus als de Ene Die oordeelt 

en Die beloont. De profetieën in deze hoofdstukken hebben betrekking op de gebeurtenissen in de nabije toekomst en 

op gebeurtenissen in de verre toekomst aan het einde van de geschiedenis. Het naderende oordeel over Jeruzalem (door 

de Romeinen in 70 n.C.) en het laatste oordeel over de hele wereld (bij de wederkomst van Christus) worden met elkaar 

verstrengeld tot één onderricht over “de laatste dingen”. De naderende catastrofe van Jeruzalem dient als een type (een 

illustrerend voorbeeld) van de catastrofe kort voor de wederkomst van Christus.  
 

Matteüs 24:1-3. De aangelegenheid. De aangelegenheid voor dit onderricht waren de twee vragen die de discipelen 

aan Jezus stelden: Wanneer zal de tempel van Jeruzalem vernietigd worden? En wat is het teken van de wederkomst van 

Christus, dat wil zeggen, het teken van de voleinding van de wereld.  
     

Matteüs 24:4-14. Het begin van de weeën. Verschillende soorten van beproevingen als oorlogen, hongersnoden en 

aardbevingen zullen de verkondiging van het evangelie aan alle volken in de wereld begeleiden. Al deze gebeurtenissen 

moeten plaatsvinden vóór het einde.  
 

Matteüs 24:15-28. De grote verdrukking wordt door de verdrukking van Jeruzalem voorspeld. Jezus zegt dat de 

beproevingen van Jeruzalem zullen plaatsvinden wanneer men “de gruwel van de verwoesting zal zien staan op de 

heilige plaats (i.e. de tempel). Dit werd vervuld toen in 70 n.C. de legers van Rome met hun soldaten die afbeeldingen 

van hun keizer als afgod op hun standaarden droegen de tempel binnendrongen en vervolgens de tempel en de stad 

vernietigden (Lukas 21:20).  
 

Maar Jezus zei dat de verwoesting van Jeruzalem nog niet het einde van de geschiedenis zou zijn. De periode van de 

Grote Verdrukking zou een tijd van angst en benauwdheid zijn, ongeëvenaard in de menselijke geschiedenis. Ware 

christenen moeten waken dat valse Messiasfiguren en valse profeten hen niet met hun valse verkondigingen en hun 

doen van wonderwerken misleiden.  
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Matteüs 24:29-31. De verschijning van Christus. De wederkomst van Jezus Christus zal plotseling en geheel 

onverwachts plaatsvinden. Het zal overal zichtbaar zijn evenals de flits van een weerlicht van de ene horizon tot de 

andere gezien wordt. Het zal overal hoorbaar zijn door luid trompetgeschal. De engelen van Christus zullen de 

uitverkorenen (de ware christenen) bijeenbrengen.  
 

Matteüs 24:32-35. De gelijkenis van de uitspruitende vijgenboom. Wanneer de discipelen de serie gebeurtenissen 

zien die zijn climax bereikt met “de verschijning van de gruwel van de verwoesting” die in de heilige plaats (de tempel) 

staat, dan zullen zij weten dat de vernietiging van Jeruzalem en de tempel nabij is. Maar “dit geslacht (dat wil zeggen, 

dit soort mensen als het Joodse volk) zal zeker niet voorbijgaan totdat al deze dingen (tussen de eerste komst van 

Christus tot Zijn wederkomst) gebeurd zijn”. 
 

Matteüs 24:36-44. De noodzaak om altijd waakzaam en gereed te zijn. De zonvloed in de dagen van Noach kwam 

plotseling en onverwachts. De wederkomst van Christus zal eveneens plotseling en onverwachts komen. Het is 

volkomen onvoorspelbaar! Niemand weet de dag of zelfs het uur! Bij zijn wederkomst zal Jezus Christus zeker niet 

iedereen in Zijn eeuwige gemeenschap verwelkomen. De christenen zullen door engelen weggerukt of opgenomen 

worden in de wolken naar een ontmoeting met Jezus Christus in de lucht (1 Tessalonicenzen 4:17) en om Hem bij zijn 

wederkomst te bewonderen (2 Tessalonicenzen 1:10). Maar alle ongelovigen (niet-christenen en naamchristenen) zullen 

achtergelaten worden (Matteüs 24:40-41). Zij zullen geen deel hebben aan de heerlijke en blije verwelkoming van Jezus 

Christus bij Zijn wederkomst, maar later op diezelfde laatste dag door de engelen voor de troon van Christus’ 

heerlijkheid in de lucht gedreven worden om geoordeeld (verdoemd) te worden (Matteüs 25:31-33).  
 

Matteüs 24:45-51. De gelijkenis van de trouwe en ontrouwe rentmeester (Lukas 12:41-48). Waakzaamheid en 

gereedheid betekenen trouw en ijverig in Gods Koninkrijk dienen. 
 

Matteüs 25:1-13. De gelijkenis van de wijze en dwaze meisjes. Elke dag waakzaam en voorbereid zijn is iets wat 

Jezus Christus van elke christen vereist, juist omdat het tijdstip van Zijn wederkomst volkomen onbekend is.  
 

Matteüs 25:14-30. De gelijkenis van de talenten. Jezus Christus vereist ook dat elke christen trouw en ijverig zijn 

door God gegeven vermogens en gelegenheden inzet vóór de wederkomst en laatste oordeelsdag. 
  

Matteüs 25:31-46. De gelijkenis van de schapen en de bokken. Deze gelijkenis beschrijft de laatste oordeelsdag 

van zowel oprechte christenen als niet-christenen bij de wederkomst van Christus.  
 

 (2) Het verhaal van de gelijkenis staat in Matteüs 24:32.  

De woorden in deze gelijkenis hebben waarschijnlijk hun wortels in Jesaja 34:4, “Heel het sterrenleger aan de hemel zal 

vergaan. De hemel zal opgerold worden als een boekrol, en heel zijn (sterren)leger zal vallen, zoals bladeren vallen van 

een wijnstok, en zoals vijgen vallen van een vijgenboom.” De stuiptrekkingen van de wereld van de natuur (zie 

Hebreeën 12:26-27) worden vergeleken met het vallen van uitgedroogde bladeren en verschrompelde vijgen van een 

vijgenboom. Jezus sprak over de gewichtige gebeurtenissen kort vóór en tijdens Zijn wederkomst als het schudden van 

de krachten in het universum. Hij vergeleek het met het schudden van een vijgenboom in een stormwind. Nu trekt Hij 

een lering uit een gelijkenis over dezelfde vijgenboom.  
 

 (3) De uitleg of toepassing van de gelijkenis staat in Matteüs 24:33-35.  

In Matteüs 23:37 - 24:3 sprak Jezus over de vernietiging van Jeruzalem met zijn tempel. Zijn discipelen stelden twee 

vragen aan Hem: De eerste vraag was, “Wanneer zullen deze dingen gebeuren?” En de tweede vraag was, “Wat is het 

teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?” Het Griekse woord voor “en” is “kai” en betekent hier “dat 

wil zeggen” (namelijk)(verklarende kai). Het impliceert niet een derde vraag, maar legt uit dat “de komst van Jezus 

Christus” “de voleinding van de wereld” is! De wederkomst van Christus is de allerlaatste gebeurtenis op deze 

tegenwoordige aarde1. De uitleg van de gelijkenis van de uitspruitende vijgenboom staat direct in betrekking tot deze 

twee vragen. Het eerste gedeelte van de uitleg (Matteüs 24:33) is verwant aan de eerste vraag en het tweede gedeelte 

van de uitleg (Matteüs 24:34-35) is verwant aan de tweede vraag.  
 

De eerste vraag van de discipelen was: “Wanneer zullen deze dingen gebeuren?” Het antwoord van Jezus2 op de 

eerste vraag van Zijn discipelen was: “Wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur” 

(Matteüs 24:33). Jezus sprak tot zijn eigen discipelen. De woorden “u (2de persoon meervoud: jullie)(de discipelen) zult 

zien” moeten slaan op de vervulling van de voorspellingen die Jezus in de context maakte, in zo verre Zijn discipelen 

ooggetuigen konden zijn van de vervulling van deze gebeurtenissen! Hij voorspelde dat de stad Jeruzalem met zijn 

tempel verwoest zou worden. Hij voorspelde dat niet één steen op de andere steen gelaten zou worden, maar dat zij 

allen afgebroken zouden worden. Zijn eigen discipelen zouden de volgende gebeurtenissen met hun eigen ogen zien: de 

opkomst van valse Christussen en valse profeten, oorlogen en geruchten van oorlogen, hongersnoden en aardbevingen 

enz. Jezus noemde al deze gebeurtenissen “een begin van de weeën” (Matteüs 24:4-8). 
 

Dergelijke gebeurtenissen hebben al plaatsgevonden vóór en tijdens de val van Jeruzalem in 70 n.C. Zelfs de 

voorspelling over “de gruwel van de verwoesting in de heilige plaats” (Matteüs 24:15-20) werd al vervuld in de dagen 

van Zijn discipelen. Het is een verwijzing naar de Romeinse soldaten die in 70 n.C. met hun standaarden waarop het 

                                                           
1 Bv. een duizendjarige vrederijk (van de bedelingenleer) zal er na de wederkomst van Christus dus niet komen! 
2 Jezus sprak deze woorden uit in 30 n.C. 
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afgodsbeeld van hun keizer waren geplaatst, de tempel binnendrongen (Lukas 21:20). Daarom is het natuurlijk om 

Matteüs 24:33 uit te leggen als: “Wanneer de eigen discipelen van Jezus Christus al deze gebeurtenissen zien, zullen zij 

weten dat val van Jeruzalem en de tempel op handen is! 
 

De tweede vraag van de discipelen was: “Wat is het teken van Uw komst, dat wil zeggen (namelijk), van de 

voleinding van de wereld?” Het antwoord van Jezus op de tweede vraag van Zijn discipelen was: “Voorwaar, Ik zeg 

u: Dit geslacht zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn.”  
 

Het woord “teken” (Grieks: sémaion) verwijst hier naar een gebeurtenis die plaatsvindt in de schepping of in de 

geschiedenis, maar van zichzelf af wegwijst naar de verlossing.3 De discipelen vroegen welke gebeurtenissen in de 

geschiedenis wijzen naar de wederkomst van Jezus Christus en de finale verlossing van Zijn volk. De discipelen hadden 

de woorden van Jezus over de vernietiging van Jeruzalem en in bijzonder de vernietiging van de tempel uitgelegd als 

“het einde van de wereld”. Hun uitleg was gedeeltelijk fout: Jezus zei dat er een lange periode zou komen tussen de 

vernietiging van Jeruzalem met zijn tempel enerzijds en de voleinding van de wereld bij de wederkomst van Jezus 

Christus anderzijds.  
 

Jezus legde uit dat gedurende deze lange periode (inclusief de vernietiging van Jeruzalem en de tempel) en de 

wederkomst (het einde van deze tegenwoordige wereld) christenen vervolgd en gedood zullen worden, en door alle 

volken in de wereld gehaat zullen worden omdat zij een relatie met Jezus Christus hebben! Heel veel valse profeten 

(zelfs vanuit het christendom en vanuit de niet-christelijke godsdiensten en vanuit politieke bewegingen) zullen komen 

en heel veel mensen misleiden. Heel veel naamchristenen zullen van het christelijke geloof afvallen, de kerk verlaten en 

zelfs elkaar verraden. De ongerechtigheid zal toenemen en de liefde zal verkillen. Maar voordat het einde komt, zal het 

evangelie van het Koninkrijk (dat wil zeggen, het koningschap van Jezus Christus) aan elk volk in de wereld 

verkondigd worden (Matteüs 24:14).  
 

Het is duidelijk dat al de gebeurtenissen vanaf de eerste komst van Christus tot zijn wederkomst niet door de kleine 

groep eigen discipelen van Jezus Christus gezien konden worden. De woorden: “Wanneer u (de twaalf discipelen van 

Jezus) al deze dingen zult zien” (Matteüs 24:33) verwijzen alleen naar de dingen die Zijn eigen discipelen met hun 

eigen ogen konden zien. En de woorden “totdat al deze dingen gebeurd zijn” (Matteüs 24:34) verwijzen naar dingen die 

in de lange periode tussen de eerste komst van Christus tot zijn wederkomst zouden gebeuren! Zij verwijzen niet naar 

dezelfde dingen! 
 

Matteüs 24:35 wijst naar het einde van deze tegenwoordige hemel en aarde (de schepping uit Genesis 1). Matteüs  

24:36 - 25:46 verwijst ook naar gebeurtenissen rond de tijd van de wederkomst van Christus. Daarom wijst de context 

dat de woorden “al deze dingen” in Matteüs 24:34 verwijzen naar gebeurtenissen door de eeuwen heen tot de 

wederkomst van Christus en naar de wederkomst zelf!  
 

Het woord: “dit geslacht” hoeft niet noodzakelijk beperkt te worden tot een groep tijdsgenoten die in de tijd van Jezus 

leefden of die in de eenentwintigste eeuw leven. Het kan verwijzen naar een betekenis die veel verder gaat: namelijk, 

naar “dit soort van mensen”, bijvoorbeeld: “de Joden die in elk eeuw leven” (Deuteronomium 32:5,20; Psalm 12:7; 

78:8; Handelingen 2:40; Filippenzen 2:15; Hebreeën 3:10). Daarom kan het woord “geslacht” (generatie) in Matteüs 

24:34 ook deze betekenis hebben. Jezus verklaarde dat het Joodse volk niet voorbij zal gaan totdat al deze 

gebeurtenissen tot de wederkomst van Jezus Christus hebben plaatsgevonden (Jeremia 31:36)! Israël had ten spijten van 

al haar voorrechten toch haar Messias verworpen en gekruisigd. Daarom zou het natuurlijk kunnen lijken dat Israël als 

volk uitgeroeid kon worden. Jezus Christus doet dus een duidelijke voorspelling dat het Joodse volk zou voortbestaan 

tot Zijn wederkomst.  
  

Ook de apostel Paulus voorspelde dat er in elke eeuw een uitverkoren deel (overblijfsel) uit het volk van Israël 

behouden (verlost, gered) zou worden, evenals een uitverkoren deel uit alle heidense volken behouden zou worden 

(Romeinen 11:1-2,25-26). Hoewel de eigen discipelen van Jezus Christus al deze gebeurtenissen niet zouden zien, 

zullen zij heel zeker plaatsvinden! Hoewel de tegenwoordige hemel en aarde (het tegenwoordige geschapen universum) 

zal voorbijgaan, zullen de woorden van Jezus Christus nimmer voorbijgaan (Matteüs 14:35)! De woorden van Jezus 

Christus zijn het fundament waarop de kinderen van God hun geloof bouwen!  
 

Conclusie: Matteüs 24:33 is het antwoord van Jezus Christus op de vraag van zijn discipelen in Matteüs 24:3a. En 

Matteüs 24:34 is het antwoord van Jezus Christus op de vraag van Zijn discipelen in Matteüs 24:3b.  
 

Er is een verschil tussen de uitleg en toepassing van Matteüs en Markus enerzijds en dat van Lukas 

anderzijds. Terwijl Matteüs en Markus spreken over de val van Jeruzalem als een type van de val van de hele wereld in 

de eindtijd, maakt Lukas een onderscheid tussen de val van Jeruzalem (Lukas 21:20-24) en de val van de wereld in de 

eindtijd (Lukas 21:25-28). Terwijl in Matteüs en Markus de woorden “de grote verdrukking” (Matteüs 24:21,29; 

Markus 13:19,24) een dubbele betekenis hebben, namelijk, als een verwijzing naar de gebeurtenissen bij de val van 

Jeruzalem (Matteüs 24:15-20; Markus 13:14-18) en naar de gebeurtenissen kort voor de wederkomst van Christus 

                                                           
3 De tekenen in het Evangelie van Johannes: de verandering van water in wijn was een teken dat Jezus de Bron van het eeuwige leven is (Johannes 2:11; 4:14), de genezing  

  van zieken was een teken dat Jezus de Knecht van de HEERE is (Johannes 6:2; Matteüs 8:17), de wonderlijke spijziging was een teken dat Jezus het Brood des levens is  

  (Johannes 6:14,26), de genezing van de blindgeborene was een teken dat Jezus het Licht der wereld is (Johannes 9:16), de opwekking van Lazarus was een teken dat  

  Jezus de Opstanding en het Leven is (Johannes 11:47), het binnengaan door gesloten deuren was een teken dat Jezus “de sleutel van David heeft” Die sluit en niemand  

  opent en Hij geeft een geopende deur die niemand kan sluiten” (Openbaring 3:7-8) (zie Johannes 20:30-31).  



© 2016 DOTA  Handleiding 12     Supplement 16. De uitspruitende vijgenboom en de wakende slaven 4 

(Matteüs 24:21-31; Markus 13:19-27), verwijzen deze woorden in Lukas alleen naar de gebeurtenissen bij de val van 

Jeruzalem (Lukas 21:23)!  
 

Daarom verwijzen de woorden in Lukas “Wanneer u deze dingen zult zien geschieden” (Lukas 21:31) alleen naar de 

gebeurtenissen met betrekking tot de wederkomst van Christus zoals opgetekend in Lukas 21:25-28 en dat alleen 

mensen die in de eindtijd leven het zullen kunnen zien. Volgens Lukas, wanneer al deze dingen gebeuren, zullen 

christenen die in de eindtijd leven weten “dat het Koninkrijk van God nabij is”, dat wil zeggen, dat het Koninkrijk van 

God in zijn definitieve fase als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde op de punt staat een werkelijkheid te worden. 

Niettemin zeggen alle drie Evangeliën dat “dit geslacht” zeker niet voorbij zal gaan, totdat alles geschied is”, dat wil 

zeggen, dat het Joodse volk niet zal ophouden te bestaan totdat al deze dingen gebeurd zijn.  
 

 

3. Bepaal welke bijzonderheden in de gelijkenis relevant zijn. 
 

Ontdek en bespreek. Welke details in deze gelijkenis (verhaal) zijn werkelijk essentieel of relevant?  

Aantekeningen. Deze gelijkenis is eerder een geïllustreerde vergelijking dan een verhaal waarin sommige details 

relevant kunnen zijn.  

 

4. Bepaal de belangrijke boodschap van de gelijkenis. 
 

Introductie. De belangrijke boodschap (de centrale boodschap of het hoofdthema) van de gelijkenis wordt gevonden in 

de uitleg of toepassing van de gelijkenis of in het verhaal van de gelijkenis zelf. Van hoe Jezus Christus Zelf Zijn 

gelijkenissen uitlegde of toepaste, weten wij hoe we gelijkenissen moeten uitleggen. Een gelijkenis heeft meestal maar 

één hoofdthema, één belangrijke boodschap, één centrale les. Daarom moeten wij niet proberen een geestelijke 

waarheid in elke bijzonderheid van het verhaal van een gelijkenis te vinden. Dus, bepaal de belangrijke boodschap van 

een gelijkenis. 

Bespreek. Wat is de belangrijke boodschap van deze gelijkenis? 

Aantekeningen.  
 

De gelijkenis van de uitspruitende vijgenboom in Matteüs 24:32-35 gaat over “waakzaamheid in Gods 

Koninkrijk”.  
 

De belangrijke boodschap van deze gelijkenis is de volgende: “De profetieën van Christus over de dingen die 

zullen gebeuren gedurende de hele periode tussen de eerste komst van Christus en Zijn wederkomst, zullen zeker 

gebeuren en horen christenen aan te sporen waakzaam en voorbereid te zijn voor de wederkomst van Jezus 

Christus.”  
  

Waakzaamheid is één van de fundamentele kenmerken van Gods Koninkrijk. De ware burgers in Gods Koninkrijk 

geloven in de profetieën van Christus met betrekking tot Zijn wederkomst en zijn daarom waakzaam en voorbereid voor 

Zijn wederkomst.  
 

 

5. Vergelijk de gelijkenis met vergelijkbare Bijbelgedeelten. 
 

Zie les 45.  
 

 

6. Maak een samenvatting van de belangrijkste leerstellingen in deze gelijkenis. 
 

Zie les 45.  

 

B. DE WAKENDE SLAVEN 
 

Lees Lukas 12:35-40.  
 

1. Begrijp het natuurlijke verhaal van de gelijkenis. 
 

Bespreek. Wat zijn de levensechte elementen van het verhaal? 

Aantekeningen. 
 

Laten uw lendenen omgord zijn. Mensen en ook slaven droegen veelal lange wapperende kledingstukken. Als zij 

moesten rennen of werken, bonden zij hun lange kleden hoog om hun heupen met een riem. Zo werd deze hindernis bij 

het rennen en werken weggenomen (Handelingen 7:58). Dit is een symbolische uitdrukking voor: “Wees gereed 

(voorbereid, klaar) om te dienen.”  
 

Laten de lampen branden. De heer was niet thuis omdat hij een bruiloft bijwoonde. De huisslaven hadden geen idee 

wanneer hij terug zou keren. Trouwfeesten duurden een paar dagen en konden zelfs een week lang duren (Richteren 

14:17). In dit verhaal verwachtten de huisslaven hun heer die nacht. Daarom bleven zij op en wakker zodat zij hem 

konden dienen als hij terugkeerde. Dat zij hun lampen brandende lieten, wijst ook naar hun waakzaamheid en 

gereedheid. 
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De tweede en derde nachtwake. De Joden verdeelden hun nacht in drie nachtwaken (Richteren 7:19). De Romeinen 

verdeelden hun nacht in vier nachtwaken (Matteüs 14:25; Markus 13:35). Lukas volgde waarschijnlijk de Romeinse 

indeling, omdat hij meestal Matteüs en Markus volgde (Lukas 12:38)4. 

 

De heer zal zijn huisslaven aan tafel nodigen en hen bedienen. Dit is heel ongewoon! In het gewone leven zal een 

heer nooit zijn huisslaven bedienen, maar zullen de huisslaven hun heer bedienen. Tweemaal zegt Jezus, “Zalig zijn die 

slaven” (Lukas 12:37-38)! Ook deze uitspraak is merkwaardig!  
 

De heer des huizes en de dief. Geen huiseigenaar zal een dief toelaten om in zijn huis in te breken als hij weet dat een 

dief komt. Alleen huiseigenaars die geen dief verwachten zullen zich niet gereed maken voor de komst van een dief.  
 

 

2. Bestudeer het verband en bepaal de elementen van de gelijkenis. 
  

Ontdek en bespreek. Wat is de aanleiding, het verhaal en de uitleg of toepassing van deze gelijkenis?  

Aantekeningen.  
 

 (1) De aanleiding van de gelijkenis staat in Lukas 12:13-34.  

Jezus had de gelijkenis van de rijke dwaas verteld. Daarna zei Hij dat men zich geen zorgen moest maken over zijn 

materiële behoeften in het leven, omdat God zorgt voor Zijn mensen op de aarde en Hij heel graag Zijn Koninkrijk aan 

hen geeft! Daarom spoort Jezus hen aan om hun materiële bezittingen te gebruiken om het Koninkrijk van God op deze 

aarde te bevorderen en niet te focussen op aardse schatten, maar op de hemelse schatten. Aardse schatten worden 

gebruikt totdat er niets meer over blijft, of kunnen gestolen of geroofd worden, of kunnen door roest en mot vergaan. 

Maar de hemelse schatten kunnen gewoon niet opraken en ook niet vergaan! Jezus leerde, “Waar je schat is, daar zal 

ook je hart zijn” (Matteüs 6:21)!  
 

Jezus vertelde de gelijkenis van de wakende slaven op dit punt. Deze gelijkenis is het tegenovergestelde van de 

gelijkenis van de rijke dwaas. De rijke dwaas had zijn gedachten en hart gezet op zijn aardse schatten (verworvenheden, 

prestaties), maar de wakende slaven hebben hun gedachten en harten gezet op de eeuwigdurende rijkdom van de hemel 

en de nieuwe aarde!  
 

 (2) Het verhaal van de gelijkenis staat in Lukas 12:35-38. 
 

 (3) De uitleg of toepassing van de gelijkenis staat in Lukas 12:39-40.  

Vers 39 is een gelijkenis binnen een gelijkenis en deel van de uitleg. Hoewel de huiseigenaar niet weet wanneer de dief 

komt, moet hij elk ogenblik gereed zijn om zijn bezittingen te verdedigen. Zo moeten de discipelen van Jezus Christus 

de wederkomst van Jezus Christus blijven verwachten! Jezus Christus komt (heel zeker) op een moment dat geen mens5 

het verwacht!  
 

 

3. Bepaal welke bijzonderheden in de gelijkenis relevant zijn. 
 

Ontdek en bespreek. Welke details in deze gelijkenis (verhaal) zijn werkelijk essentieel of relevant?  

Aantekeningen. Jezus geeft geen detail enige bijzondere betekenis.  
 

Laten uw lendenen omgord zijn en de lampen brandend. Dit detail is relevant, omdat het direct verwijst naar de 

centrale boodschap van de gelijkenis, namelijk, elk moment de wederkomst van Jezus Christus te verwachten.  
 

De tweede of de derde nachtwake. Jezus geeft dit detail geen enkel betekenis. Omdat de eerste nachtwake helemaal 

in beslag genomen wordt door het bruiloftsfeest, verwachtten de slaven de terugkeer van hun heer niet eerder dan de 

tweede nachtwake. Niemand op de aarde weet wanneer de wederkomst van Jezus Christus en dus ook het laatste 

oordeel van alle mensen zal plaatsvinden (Matteüs 24:36; Handelingen 1:7; 1 Tessalonicenzen 5:1-3)! 
 

De heer zal hen aan tafel nodigen om hen te dienen. Dit detail is relevant! Hoewel in het gewone leven een heer 

nooit zijn slaven zou dienen, heeft de Heer Jezus Christus dit niet alleen gedaan toen Hij nog bij Zijn eerste komst op de 

aarde was (Markus 10:45; Lukas 22:27; Johannes 13:1-15), maar zal Hij dit ook doen bij Zijn wederkomst naar de 

aarde! Hij zal degenen die trouw waren dienen op een wijze die overeenstemt met zijn heerlijkheid en majesteit! Hij zal 

mensen die trouw waren dienen! Bijvoorbeeld, Hij zal het verlossingswerk dat Hij in elke christen eerder was 

begonnen, helemaal voltooien door hun menselijke geest te veranderen zodat die volkomen gelijk wordt aan zijn 

verheerlijkte menselijke geest en karakter (1 Johannes 3:2; zie 2 Petrus 1:4) en Hij zal hun vernederd lichaam 

veranderen zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijkte menselijke opstandinglichaam (Filippenzen 3:21). En hij 

zal hen naar de nieuwe hemel en aarde leiden, waar zij voor alle eeuwigheid in zijn tegenwoordigheid zullen leven 

(Openbaring 21:1-3)!  
 

De huiseigenaar zal zich gereedmaken voor de komst van de dief. Dit detail is relevant, omdat het direct verwijst 

naar de toepassing van deze gelijkenis.  
 

 

                                                           
4 Het Markus Evangelie werd geschreven door Markus, de medewerker van de apostel Petrus in Rome (1 Petrus 5:13) en was vooral gericht op de Romeinen. Matteüs  

  (63-66 n.C.) en Lukas (60-61 n.C.) baseerden hun Evangeliën op dat van Markus (44-46 n.C.).  
5  Geen zogenaamde “profeet” kan voorspellen wanneer Jezus komt; geen massa medium als de krant of TV kan het aankondigen! 
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4. Bepaal de belangrijke boodschap van de gelijkenis. 
 

Introductie. De belangrijke boodschap (de centrale boodschap of het hoofdthema) van de gelijkenis wordt gevonden in 

de uitleg of toepassing van de gelijkenis of in het verhaal van de gelijkenis zelf. Van hoe Jezus Christus Zelf Zijn 

gelijkenissen uitlegde of toepaste, weten wij hoe om gelijkenissen uit te leggen. Een gelijkenis heeft meestal maar één 

hoofdthema, één belangrijke boodschap, één centrale les. Daarom moeten wij niet proberen een geestelijke waarheid in 

elk bijzonderheid van het verhaal van een gelijkenis te vinden. Dus, identificeer de belangrijke boodschap van een 

gelijkenis. 

Bespreek. Wat is de belangrijke boodschap van deze gelijkenis? 

Aantekeningen.  
 

De gelijkenis van de wakende slaven in Lukas 12:35-40 gaat over “waakzaamheid in Gods Koninkrijk”.  
 

De belangrijke boodschap van deze gelijkenis is dezelfde als de boodschap van de vijf wijze en vijf dwaze 

meisjes. “Christenen moeten elk ogenblik waakzaam blijven, voorbereid en gereed voor de wederkomst van 

Jezus Christus.” 
 

Waakzaam en voorbereid zijn, zijn twee fundamentele kenmerken van Gods Koninkrijk. De ware burgers in Gods 

Koninkrijk zullen voortdurend gereed staan om hun Heer, Jezus Christus, te ontvangen. 
 

 


