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Corona – teken van de eindtijd? 

We leven in een bijzondere tijd. Corona zet ons leven op z’n kop – ook voor 

mensen die de oorlog hebben meegemaakt, zijn onze omstandigheden nieuw.  

Vraag: Hoe ervaren wij deze tijd? Moeite, zorg, maar ook de misschien 

onverwachte mooie kanten? 

Deze avond en de komende avonden wil ik vanuit de Bijbel nadenken over 

corona. Veel mensen ervaren corona als een teken van de eindtijd. Dat is niet 

vreemd want heeft Jezus dat zelf niet gezegd in Mt.24:7 – wanneer hij spreekt 

over de dingen die gaan komen:  

“Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk 

tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke 

ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen.” 

Vraag: Hoe zien wij dat zelf? En wat heeft ons dat te zeggen? 

Vanavond lezen wij Mt.24 : 1 – 14. Dit is een gedeelte uit een veel groter 

verhaal van Jezus over de dingen die gaan komen – het beslaat Mt.24 en 25 (als 

je daar tijd en gelegenheid voor kunt vinden, lees deze hoofdstukken in zijn 

geheel eens door) 

Lees in elk geval Mt.24 : 1 – 14 en ter voorbereiding geef ik een aantal vragen. 

1. Lees de eerste drie verzen door. De discipelen stellen een vraag naar 

aanleiding van iets wat Jezus hen zegt. Wat was hun vraag? 

a. Er zijn Bijbeluitleggers die stellen dat het antwoord van Jezus 

alleen ziet op de gebeurtenissen die uitlopen op de verwoesting van 

de tempel (in het jaar 70) Valt daar wat voor te zeggen? Als dat zo 

is, heeft dit gedeelte ons dan niets meer te zeggen? 

 

Jezus gaat in de volgende verzen op een aantal dingen die deze periode 

zullen gebeuren.  

2. Jezus spreekt allereerst over het gevaar van misleiding door valse 

Messiassen (vers 4 en 5) – waar zou je aan kunnen denken? 

3. Daarna spreekt Jezus over de verschillende tekenen – in vers 8 vergelijkt 

hij dat met de (barens)weeën. Wat roept dit beeld op? Wat wil Jezus 

ermee zeggen? 



4. In vers 12 spreekt Jezus over de toename van de ‘wetteloosheid’ en de 

‘verkilling van de liefde’ – wat zou Hij daarmee bedoelen? Zie je dat ook 

in onze tijd? 

5. Jezus spreekt in dit gedeelte tenslotte over ‘volharding’ (13). Hoe doe je 

dat? 

  


