
 
 

Thema: Let goed op, Jezus komt 
 
 

 

Marcus 13,33-37 

 

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.  

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:  

“Weest op uw hoede, weest waakzaam;  

want gij weet niet wanneer het ogenblik daar is.  

Het is ermee als met een man die in het buitenland vertoeft.  

Bij het verlaten van zijn huis  

heeft hij aan zijn dienaars het beheer overgedragen,  

aan ieder zijn taak aangewezen  

en de deurwachter bevolen waakzaam te zijn.  

Weest dus waakzaam,  

want ge weet niet wanneer de heer des huizes komt,  

‘s avonds laat of midden in de nacht,  

bij het hanengekraai of ‘s morgens vroeg.  

Als hij onverwachts komt  

laat hij u dan niet slapend vinden.  

En wat Ik tot u zeg, zeg Ik tot allen  

weest waakzaam!” 

 

Zo spreekt de Heer. 
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Inleiding:  
Jezus bezoekt met zijn leerlingen de tempel in Jeruzalem. De leerlingen zijn onder de indruk 
van de enorme gebouwen. Jezus waarschuwt dat dit allemaal zal vergaan, maar Zijn woorden 
niet. Want er komt een tijd dat God ingrijpt! 

 
 
HULPVRAGEN BIJ HET GESPREK 
 

 
 
 
 

1. Wie moeten er op hun hoede zijn? 
2. Waarvoor moeten ze op hun hoede zijn? 
3. Wat doet de man die naar het buitenland gaat? 
4. Wat zegt hij tegen de deurwachter? 
5. Wanneer kan de man weer terugkomen? 
6. Wat zegt Jezus dus tegen allen? 
7. Hoeveel keer staat hier ‘waakzaam’? 

 
 
 
 

8. Wat bedoelt Jezus met het “ogenblik” dat vroeg of laat komt? 
9. Wie zou dan de man zijn die op reis gaat en wie kunnen die dienaren zijn? 
10. Waar denk jij aan bij  “het beheren van het huis?” 
11. Waarom staat hier zoveel keer dat je ‘waakzaam’ moet zijn? 
12. Hoe kunnen we waakzaam zijn? 
13. Waarom zou je waakzaam moeten zijn? 

 
 

 
 
 

14. Wat zou het evangelie van vandaag kunnen betekenen voor jouw leven? 
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