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Maranatha 

Samenstelling: Mw. H.J. de Jongste en Mw. M. Quist 

 

Deze woorden krijgen in dit themanummer alle aandacht. 
Maranatha… Jezus komt! Deze woorden moeten niet alleen 
aandacht krijgen in één themanummer, maar in heel ons leven. We 
geven er ook aandacht aan in dit Bijbelrooster. Aandacht voor 
Jezus’ eerste en Zijn tweede komst. Omdat het heilsfeit kerst in 
deze weken valt, staan we ook stil bij Jezus’ geboorte. Maar Hij, 
Die gekomen is, is ook weer teruggegaan naar de hemel. 
En vandaar komt Hij terug op de wolken. De tijd is alleen bij de 
Vader bekend. We horen Zijn stem in de Bijbel en zien de 
voortekens om ons heen. Waakt! Het gedicht van mevrouw 
Groeneweg-de Reuver geeft hier mooi woorden aan: 
 
“Heiland, geef mij in mijn hart 
U, bij dagen en bij nachten, 
in mijn vreugden en mijn smart 
uit de hemel te verwachten. 
’t Maranatha klinkt alom. 
Amen, Heere Jezus, kom.” 
 
Ben je bereid? 
 

19 december Waakt 
Lezen:  Matthéüs 24:36-43 
Zingen:  Psalm 50:1 

➢ Waarom staat er ‘Waakt’ boven deze dag? Denk aan Maranatha. 
➢ Wat leert de Heere Jezus over de tijd die voorafgaat aan Zijn wederkomst? 
➢ Wat zegt jou het woord ‘Maranatha’? 

 
20 december Wees bereid 
Lezen:  Matthéüs 24:44-51 
Zingen:  Psalm 119:69 

➢ Waar vergelijkt de Heere Jezus Zijn wederkomst mee? 
➢ Welke boodschap zit er in voor jou? 
➢ Zit er ook een boodschap in voor ambtsdragers? 

 
21 december Klaar staan 
Lezen:  Lukas 12:35-48 
Zingen:  Psalm 96:6 

➢ Lees eerst de gelijkenis en denk dan na over twee dingen. 
1. Hoe stonden de dienstknechten klaar om hun heer op te wachten? 
2. Hoe behoren wij te leven om de Heere Jezus te verwachten?  

➢ Wat is er nodig om zo te leven? 
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22 december De grote bruiloft 
Lezen:  Matthéüs 25:1-13 
Zingen:  Psalm 25:6 

➢ Waar vergelijkt de Heere Jezus Zijn wederkomst mee? 
➢ Wat gebeurt op weg naar de bruiloftszaal? 
➢ Hoe zijn wij op weg naar onze eeuwige bestemming? 
➢ Vers 13 van Matthéüs 25 wordt wel de kerngedachte genoemd. Wat betekenen deze 

woorden voor jou? 
 
23 december Goed voorbeeld 
Lezen:  Lukas 18:1-8 
Zingen:  Psalm 25:3 

➢ Wat doet de weduwe in deze gelijkenis? 
➢ Welke les zit erin voor ons als we denken aan de tijd die voorafgaat aan de wederkomst? 
➢ Waarom staat er boven: Een goed voorbeeld? 

 
24 december Groot verschil 
Lezen:  Micha 5:1, Openbaring 1:7,8 
Zingen:  Psalm 2:7 

➢ Zoek meer plaatsen op in de Bijbel waarin je het grote verschil leest tussen de eerste en de 
tweede komst van Jezus. 

➢ Wat valt je op? 
 
25 december Hij, Die gekomen is 
Lezen:  Lukas 2:1-7 
Zingen:  Psalm 72:11 

➢ Waarom vernederde Jezus Zich in Zijn geboorte? 
➢ Kunnen we daar iets uit leren als het over Zijn wederkomst gaat? 
➢ Wat denk je? 

 
26 december Ere zij God 
Lezen:  Lukas 2:8-21 
Zingen:  Ere zij God 

➢ Tijdens de kerstdagen wordt het Ere zij God veel gezongen. Past dit lied ook bij de 
wederkomst? 

➢ Maak het eens duidelijk met woorden uit dit lied. 
 
27 december De les van een vijgenboom 
Lezen:  Markus 13:21-31 
Zingen:  Psalm 102:15 

➢ Wat wil de Heere Jezus Zijn discipelen leren over Zijn wederkomst met het voorbeeld van 
de vijgenboom? 

➢ Waar moeten ook wij op letten? Noem eens voorbeelden uit onze tijd. 
 
28 december De laatste dagen 
Lezen:  2 Petrus 3:1-10 
Zingen:  Psalm 90:2 

➢ Wat zijn ‘de laatste dagen’? 
➢ Wat lees je in dit gedeelte over spotters in de laatste dagen? 
➢ Wat moeten wij onthouden zonder te twijfelen? 
➢ Wat wordt bedoeld met ‘de dag des Heeren’? 
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29 december De dag nadert 
Lezen:  Hebreeën 10:19-30 
Zingen:  Psalm 92:1 

➢ Wat bedoelt de schrijver van de Hebreeënbrief met ‘de dag nadert’ (vers 25)? 
➢ Wat is dan juist zo nodig (vers 24 en 25)? Breng dit over naar onze tijd. 

 
30 december Het einde van alle dingen 
Lezen:  1 Petrus 4:1-11 
Zingen:  Psalm 96:9 

➢ Wat bedoelt Petrus met ‘het einde van alle dingen’ (vers 7)? 
➢ Ieder moet zijn eigen gaven gebruiken. Op Wie moeten die gaven gericht zijn (vers 10 en 

11)? 
➢ Welke gave heb jij van de Heere gekregen? 
➢ Gebruik je die in de gemeente? 

 
31 december Voor de rechterstoel 
Lezen:  2 Korinthe 5:1-10 
Zingen:  Psalm 62:8 

➢ Wie moeten er voor de rechterstoel van Christus komen? 
➢ Wat komt er dan aan het licht? 
➢ Wie zien er met verlangen uit naar die dag (vers 8, 9)? 
➢ Voor wie is het tot schrik? 

 
1 januari De voleinding der wereld 
Lezen:  Matthéüs 13:36-46 
Zingen:  Psalm 78:1 

➢ Noem een ander woord voor ‘de voleinding der wereld’. 
➢ Welke mensen zal de Zoon des mensen in de vurige oven werpen (vers 41,42)? 
➢ Wie gaan er ‘blinken als de zon’ in het Koninkrijk van hun Vader (vers 43)? 
➢ Wat moeten wij nu doen (vers 43b)? 

 
2 januari Vaders heerlijkheid 
Lezen:  Matthéüs 16:24-28 
Zingen:  Psalm 52:5 

➢ Wat betekent: De Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader (vers 27)? 
➢ Hoe kun je die dag ook noemen? 
➢ Zal het dan uitmaken of je de rijkste van de wereld bent (vers 26)? Praat erover. 

 
3 januari Hij komt met een geroep 
Lezen:  1 Thessalonicenzen 4:13-18 
Zingen:  Psalm 68:9 

➢ Op welke manier zal Christus wederkomen (vers 16)? 
➢ Wie zullen eerst opstaan (vers 16)? 
➢ Wat gebeurt er met de gelovigen die levend overgebleven zijn (vers 17)? 
➢ Wat is de grote troost waarover vers 18 spreekt? 

 
4 januari Blijf standvastig 
Lezen:  2 Thessalonicenzen 1 
Zingen:  Psalm 72:2 

➢ De gelovigen worden opgeroepen standvastig te blijven in de verdrukking. Wat zal de Heere 
met de verdrukkers doen op de oordeelsdag (vers 8,9)? 

➢ In wie zal de Heere Zich verheerlijken in Zijn oordeelsdag (vers 10)? 
➢ Welke waarschuwing klinkt er voor ons? 
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5 januari De antichrist 
Lezen:  2 Thessalonicenzen 2:1-12 
Zingen:  Psalm 119:53 

➢ Waar waarschuwt Paulus de gelovigen voor (vers 2)? 
➢ Welke dingen zullen eerst nog gebeuren voor de Heere wederkomt (vers 3,4)? 
➢ Wie is de grote Overwinnaar (vers 8)? 
➢ Welke lessen liggen erin voor ons om niet zo gauw allerlei dwalingen te volgen? 

 
6 januari Eeuwig thuis 
Lezen:  Psalm 121 
Zingen:  Psalm 121:4 

➢ Welke kracht ligt er in deze psalm voor het leven en het sterven? 
➢ In welke vers kun je lezen: Eeuwig thuis? 
➢ Wat zegt deze psalm jou? 

 
7 januari Maranatha: Ja, kom Heere Jezus 
Lezen:  Openbaring  22:12-21 
Zingen:  Psalm 7:4 

➢ Wat is het antwoord van de gelovigen als Christus zegt dat Hij haastig zal komen? 
➢ Gaan de nodigingen uit vers 17 nu ook nog uit? Noem een voorbeeld. 
➢ Hoe sluit de apostel het Bijbelboek Openbaring af? 
➢ Wat zegt dat jou? 

 
8 januari Profetie 
Lezen:  Psalm 98 
Zingen:  Psalm 98:4 

➢ Vandaag staat er ‘Profetie’ boven. 
➢ Welke profetie zal vervuld worden (vers 9)? Kies uit: 

1. Christus’ eerste komst; 
2. Christus’ tweede komst; 
3. Of allebei. 

➢ Welke troost ligt in dit vers voor de gelovigen die onrechtvaardig behandeld worden? 

 


