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De uitdrukking “Dit geslacht” 
MV, uit http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Rede-Laatste-Dingen.pdf - Appendix  

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Harziene Statenvertaling (HSV) 
 
 

Vraag:  
Heeft de uitdrukking “dit geslacht” – in Mattheüs 24:34, Markus 13:30 en Lukas 21:32 – te maken 
met een tijdperk van één geslacht of generatie? Sommigen – waaronder Amir Tsarfati1 – rekenen 
immers een tijdsspanne van één generatie vanaf 1948 (begin fysisch herstel van Israël) tot aan de 
Opname van de Gemeente. Klopt dit? 
Dit klopt niet. Uit de volledige opzoeking in het Nieuwe Testament volgt dat de uitdrukking “dit ge-
slacht”, in Mattheüs 24:34, Markus 13:30 en Lukas 21:32, enkel refereert naar het Joodse volk 
als zodanig, niet een periode van één generatie. 

Zie hierna de context van de uitdrukking “dit geslacht”: 

1. De uitdrukking “dit ... geslacht” 
Mattheüs 11:16 (ongelovige Joden in Jezus’ tijd);  
Mattheüs 12:41, 42, 45 (ongelovige Joden in Jezus’ tijd);  
Mattheüs 23:36 (ongelovige Joden in Jezus’ tijd);  
Mattheüs 24:34 (het Joodse volk, tot aan Jezus’ komst). 
Markus 8:12 (ongelovige Joden in Jezus’ tijd);  
Markus 9:29 (demonen);  
Markus 13:30 (het Joodse volk, tot aan Jezus’ komst) 
Lukas 7:31 (ongelovige Joden in Jezus’ tijd);  
Lukas 11:29 (ongelovige Joden in Jezus’ tijd), 30 (ongelovige Joden in Jezus’ tijd), 31 (ongelo-
vige Joden in Jezus’ tijd), 32 (ongelovige Joden in Jezus’ tijd), 50-51 (ongelovige Joodse volk); 
Lukas 17:25 (ongelovige Joden in Jezus’ tijd);  
Lukas 21:32 (het Joodse volk, tot aan Jezus’ komst) 
Handelingen 2:40 (ongelovige Joden in de tijd van Pinksteren) 
Hebreeën 3:10 (ongelovige Joden in de woestijn) 

Maar ook de uitdrukking “geslacht”, zonder aanwijzend voornaamwoord (die/dat) wordt gebruikt. 
Merk dan op dat enkel Mattheüs 1:17 van “geslachten” spreekt als voortplantingsreeks binnen een 
familie, met name binnen het geslachtsregister van Jezus Christus. Dit staat echter geheel buiten 
elke betekenis van “geslacht” in de rest van het Nieuwe Testament, en kan dan ook niet gelieerd 
worden aan de betekenis van “dit geslacht”. 

Zie hierna de betekenis van de uitdrukking “geslacht”: 

2. De uitdrukking “geslacht...” 
Mattheüs 1:1 (familie);  
Mattheüs 1:17 (voortplantingsreeks binnen een familie);  
Mattheüs 12:39 (ongelovige Joden in Jezus’ tijd);  
Mattheüs 16:4 (ongelovige Joden in Jezus’ tijd);  
Mattheüs 17:17 (ongelovige Joden in Jezus’ tijd);  
Mattheüs 19:28 (stammen van Israël);  
Mattheüs 24:30 (volken) 
Markus 8:38 (zondige mensheid);  

 
1 In verschillende van zijn YouTube toespraken. 
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Markus 9:19 (ongelovige Joden in Jezus’ tijd) 
Lukas 1:48,50 (alle mensen van alle tijden);  
Lukas 1:61 (familie);  
Lukas 2:4 (familie);  
Lukas 9:41 (ongelovige Joden in Jezus’ tijd);  
Lukas 16:8 (groep van de gelovigen);  
Lukas 22:30 (stammen van Israël) 
Handelingen 3:25 (mensen van alle tijden);  
Handelingen 4:6 (familie);  
Handelingen 7:13, 14, 19 (familie);  
Handelingen 8:33 (afkomst);  
Handelingen 13:26 (familie);  
Handelingen 17:26, 28, 29 (genus);  
Handelingen 26:7 (stammen van Israël) 
Galaten 1:14 (mensen van een zelfde leeftijdsgroep) 
Efeziërs 3:15 (familie); 3:21 (alle mensen van alle tijden) 
Filippenzen 2:15 (zondige mensheid); 3:5 (volk Israël) 
Kolossenzen 1:26 (mensen van alle tijden) 
1 Timotheüs 1:4 (afkomst) 
Titus 3:9 (afkomst) 
Hebreeën 7:3, 6 (afkomst) 
1 Petrus 2:9 (groep, volk) 
Openbaring 1:7 (alle mensen in de tijd van de wederkomst); 5:9 (mensen van alle tijden); 7:4-8 
(volk Israël); 7:9 (mensen van alle volken); 11:9 (mensen van alle volken); 13:7 (mensen van 
alle volken); 14:6 (mensen van alle volken); 21:12 (stammen van Israël); 22:16 (familie) 

Conclusie 
De Schriftuurlijke conclusie kan niet anders zijn dan dat de uitdrukking “dit geslacht” (Mattheüs 
24:34, Markus 13:30 en Lukas 21:32), enkel te maken heeft met het Joodse volk als zodanig en niet 
een bepaald tijdperk van één generatie. 
Pas ná het Gemeentetijdperk, en niet ervóór, zal God de draad met Israël terug opnemen: in de ver-
drukking. Dan pas wordt Israël geestelijk hersteld en komen zij tot bekering. Vóór deze verdrukking 
moeten wij niet “één generatie” van Israël afmeten. Pas in de verdrukking zullen de tekenen der tij-
den duidelijk worden.  
Vóór de verdrukking is er slechts één belangrijke gebeurtenis, en gelijk ook een teken voor Israël en 
de wereld: de Opname van de Gemeente. Dit zal als een totale verrassing komen en aanleiding ge-
ven tot de verdrukking. 
Wel is het waar dat het ‘wereldtoneel’ voor de aanstaande gebeurtenissen in onze tijden wordt op-
gezet, zowel met betrekking tot de volken, de (moslim)vijanden van Israël, de oprichting van de 
staat Israël, de terugkeer van Joden, het gedeeltelijke bezit van Jeruzalem, enz. Maar dit is niet het 
“begin van de weeën” (“beginsel der smarten” - Statenvertaling) van Mattheüs 24:8, waarbij de te-
kenen der tijden duidelijk worden voor de Joden, en die hen ook tot bekering zullen leiden.  
Vóór de verdrukking is er beslist geen tijdperk van “één generatie” van Joden waarop ook maar iets 
van de rede der laatste dingen van de Heer van toepassing is. De Gemeente heeft die tekenen niet 
nodig, en Israël zou ze in haar onbekeerde toestand niet kunnen zien. Er zijn wel twee perioden met 
tekenen over de laatste dingen: 1° de periode 33-70 n.C., en 2° de “zeventigste jaarweek” (de ver-
drukking).  
Zoals reeds betoogd moeten wij vóór de Opname geen tekenen der tijden verwachten, noch voor de 
Gemeente, noch voor Israël. De Schrift wijst eerder op het tegendeel: het leven gaat zijn gewone 



 3

gangetje (Mattheüs 24:38) totdat plots de Gemeente wordt opgenomen (Mattheüs 24:39-41). Daarna 
zal het Joodse volk de tekenen zien die haar toebehoren, en tot bekering komen. 
 

 

 

Lees ook: 
o De Rede over de Laatste Dingen: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Rede-Laatste-Dingen.pdf  
o Rubriek Eschatologie en Profetie: http://www.verhoevenmarc.be/#Profetie  
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