
Is die oorlog van Rusland teen Oekraïne ‘n teken van die Wederkoms? 
Wat beteken die groot verdrukking?   

Jesus se Olyfberg-profesië! 
Donderdag 24 Maart 2022 

Lees:  Lukas 21; Mat 24; Mark 12,13 
‘n Vraag wat deur baie mense se koppe maal is:   

“Is hierdie oorlog,  Rusland teen Oekraïne, ‘n teken van die eindtyd, die wederkoms van ons 
Here Jesus Christus?” 

 
Ons lees tog in Luk 21 van ses profetiese redes: 

• Die tempel sal afgebraak word.    Luk 21:5-6 
• Rampe en vervolging.   Luk 21:7-19 
• Die verwoesting van Jerusalem.  Luk 21:20-24 
• Die koms van die Seun van die mens. Luk 21:25-28 
• Die gelykenis van die vyeboom.  Luk 21:29-33 
• Vermaning tot waaksaamheid. Luk 21:34-38 

 
Ons lees in Mark 13:3-4 dat Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas op die Olyfberg vir Jesus drie 
vrae gevra het: 
1) Wanneer sal die tempel verwoes word? 
2) Wat sal die tekens wees van die wederkoms? 
3) Wat sal die tekens wees wat die einde van die tye sal inlui? 
 
Die dissipels het gedink hierdie drie gebeure sal kronologies op mekaar volg, maar Jesus 
verduidelik dit anders.  Ja die tempel is alreeds verwoes in 70 nC.  Maar nou sal daar ‘n lang tyd 
verloop voordat die wederkoms plaasvind. 
 
Onthou dat hierdie boodskap gegee is aan Jode aangaande die Joodse nasie se toekoms.    Die 
klem lê op die tempel, Jerusalem en die Jode.  Alhoewel dit sekerlik op vandag toegepas kan 
word, kan ons dit nie klakkeloos as ‘n kronologiese gebeurtenis wil verklaar en veral in die lig 
van wat in die Oekraïne gebeur nie.   Dit gaan nie hier oor die presiese of naastenby bepaling van 
wanneer die wederkoms gaan plaasvind nie.      Net ons Hemelse Vader alleen weet wanneer dit 
gaan gebeur.                                               Mat 24:36 
“Maar niemand weet wanneer daardie dag en uur kom nie, nie die engele in die hemel nie en ook 

nie die Seun nie. Net die Vader weet dit.” 
Die Jode soek ‘n teken.  1 Kor 1:22 
Die kerk soek die Verlosser.  Fil 3:20-21 
 
Maar daar was al baie oorloë waarvan ons nie eers weet nie of van vergeet het.  Ons weet van die 
Eerste en Tweede Wêreldoorloë, ons weet van die Boere-oorloë.  Ons weet van Vietnam, die 
Bosoorlog, maar dit is verseker die intensiteit neem toe.   Die Satan loop rond soos ‘n brullende 
leeu,  1 Petr 5:8. 
 
Maar oorloë en al hierdie negatiewe sake hoef ons nie bang te maak nie.    Hoor wat leer ons 
Here Jesus Christus self aan ons in   Luk 21:28  “As hierdie dinge begin gebeur, staan dan regop 
en lig julle kop op, want dan is julle verlossing naby.” 
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