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Yeshua warned His disciples not to misinterpret 
wars and natural disasters as the signs of an 
imminent end to the age. 
 

Birth Pangs of the Messiah 
 
During his last few days in Jerusalem, Yeshua took 
His disciples up on the Mount of Olives and 
prophesied of the destruction of the Temple. 
They asked him, “When will these things happen, 
and what will be the sign of Your coming, and of 
the end of the age?” (Matthew 24:3). He 
answered: 
 

You will be hearing of wars and rumors 
of wars. See that you are not frightened, 
for those things must take place, but 
that is not yet the end. For nation will 
rise against nation, and kingdom against 
kingdom, and in various places there will 
be famines and earthquakes. But all 
these things are merely the beginning of 
birth pangs. (Matthew 24:6-8) 

 
The rabbis refer to the troubled times preceding 
the advent of the Messiah as the chevlei 
Mashiach, “the birth pains of Messiah.” The 
expression arises from the prophets who 
employed birthing imagery, often comparing 
times of distress and the trials of the day of the 
LORD to the travails suffered by a woman in 
labor. The Talmud contains several passages 
warning about the time of suffering that will 
mark Messiah’s coming. Rabbinic legend predicts 
seven years of tribulation before the coming of 
the Messiah amidst signs from heaven: 
 

In the year in which King Messiah will be 
revealed, all the kings of the nations of 
the world will provoke each other … and 
pangs will take hold of them like unto 
the pangs of a woman in childbirth. And 
Israel will tremble and fear, and they will 
say: “Where shall we come and go, 
where shall we come and go?” (Pesikta 
Rabbati) 
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Yeshua waarschuwde Zijn discipelen om oorlogen en 
natuurrampen niet verkeerd te interpreteren als de 
tekenen van een naderend einde van het tijdperk. 
 

Geboortesmarten van de Messias 
 
Tijdens zijn laatste dagen in Jeruzalem, nam Yeshua zijn 
discipelen mee naar de Olijfberg en profeteerde over 
de vernietiging van de Tempel. 
Zij vroegen Hem: "Wanneer zullen deze dingen 
gebeuren, en wat zal het teken zijn van Uw komst, en 
van het einde der tijd?" (Matteüs 24:3). Hij 
antwoordde: 
 

U zult horen van oorlogen en geruchten van 
oorlogen. Ziet toe, dat gij niet verschrikt 
wordt, want deze dingen moeten geschieden, 
maar dat is nog niet het einde. Want volk zal 
tegen volk opstaan en koninkrijk tegen 
koninkrijk, en op verschillende plaatsen zullen 
er hongersnoden en aardbevingen zijn. Maar 
al deze dingen zijn slechts het begin van de 
geboortepijnen. (Matteüs 24:6-8) 

 
De rabbijnen noemen de onrustige tijden die vooraf-
gaan aan de komst van de Messias de chevlei Mashiach, 
"de geboortepijnen van de Messias". De uitdrukking 
komt voort uit de profeten die vaak geboortetaal 
gebruikten, om de tijden van benauwdheid en de 
beproevingen van de dag van de HEER te vergelijken 
met de barensweeën van een barende vrouw. De 
Talmoed bevat verschillende passages waarin gewaar-
schuwd wordt voor de tijd van lijden die de komst van 
de Messias zal markeren. De Rabbijnse legende voor-
spelt zeven jaren van beproeving vóór de komst van de 
Messias te midden van tekenen uit de hemel: 
 

In het jaar waarin Koning Messias zal worden 
geopenbaard, zullen alle koningen van de 
naties van de wereld elkaar provoceren ... en 
benauwdheden zullen hen overvallen als de 
benauwdheden van een vrouw in het kraam-
bed. En Israël zal beven en vrezen, en zij zullen 
zeggen: "Waar zullen wij komen en gaan, 
waar zullen wij komen en gaan?" (Pesikta 
Rabbati) 



 
Yeshua warned His disciples that “there will be 
great earthquakes, and in various places plagues 
and famines; and there will be terrors and great 
signs from heaven” (Luke 21:11), yet the 
disciples were not to let wars and rumors of war, 
famines and earthquakes, false messiahs and 
persecutions convince them that the end of the 
age is imminent. “These things are merely the 
beginning of birth pangs” (Matthew 24:8). “They 
must take place, but that is not yet the end” 
(Matthew 24:6). 
Every generation experiences political upheavals, 
wars, natural disasters, plagues, famines, and 
earthquakes. In every generation, those looking 
for prophetic “fulfillments” will interpret current 
events as the fulfillment of biblical prophecies. 
Yeshua warned His disciples not to engage in that 
type of end-times sensationalism. 
Wars and natural disasters might signify the 
beginning of the end, like the first faint contraction 
of a mother going into labor, but they are no cause 
for panic. A woman might experience early labor 
pains days, even weeks before she actual
birth. As the hour of birth draws nearer, a 
woman’s labor pains increase in intensity and 
frequency until certainty about the impending 
birth is unmistakable. Such would also be the case 
with the fall of Jerusalem and the coming of the 
Son of Man. 
 
 
 

 
 

2 

t “there will be 
great earthquakes, and in various places plagues 
and famines; and there will be terrors and great 
signs from heaven” (Luke 21:11), yet the 
disciples were not to let wars and rumors of war, 
famines and earthquakes, false messiahs and 

utions convince them that the end of the 
age is imminent. “These things are merely the 
beginning of birth pangs” (Matthew 24:8). “They 
must take place, but that is not yet the end” 

Every generation experiences political upheavals, 
ural disasters, plagues, famines, and 

earthquakes. In every generation, those looking 
for prophetic “fulfillments” will interpret current 
events as the fulfillment of biblical prophecies. 
Yeshua warned His disciples not to engage in that 

 
Wars and natural disasters might signify the 
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of a mother going into labor, but they are no cause 
for panic. A woman might experience early labor 
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Yeshua waarschuwde Zijn discipelen dat "er grote 
aardbevingen zullen zijn, en op verschillende plaatsen 
plagen en hongersnoden; en er zullen verschrikkingen 
zijn en grote tekenen uit de hemel" (Lukas 21:11). Toch 
mochten de discipelen zich niet door oorlogen en 
geruchten van oorlogen, hongersnoden en aardbe
gen, valse messiassen en vervolgingen laten overtuigen 
dat het einde van het tijdperk ophanden is. "Deze din
gen zijn slechts het begin van de geboortepijnen" 
(Mattheüs 24:8). "Zij moeten plaatsvinden, maar dat is 
nog niet het einde" (Mattheüs 24:6).
Elke generatie kent politieke omwentelingen, oorlogen, 
natuurrampen, plagen, hongersnoden en aardbevin
gen. In elke generatie zullen zij die op zoek zijn naar 
profetische "vervullingen" de huidige gebeurtenissen 
interpreteren als de vervulling van Bijbelse 
Yeshua waarschuwde Zijn discipelen om zich niet in te 
laten met dat soort eindtijd sensatiezucht.
Oorlogen en natuurrampen kunnen het begin van 
het einde betekenen, zoals de eerste zwakke weeën 
van een moeder die gaat bevallen, maar ze zijn gee
reden tot paniek. Een vrouw kan weeën ervaren 
dagen, zelfs weken voordat ze echt gaat bevallen. 
Naarmate het uur van de bevalling nadert, neemt de 
weeënpijn in intensiteit en frequentie toe, totdat de 
zekerheid over de naderende bevalling 
onmiskenbaar is. Zo was het ook met de val van 
Jeruzalem en zal het bij de komst van de Zoon des 
mensen zijn. 
 
 

 

Yeshua waarschuwde Zijn discipelen dat "er grote 
aardbevingen zullen zijn, en op verschillende plaatsen 
plagen en hongersnoden; en er zullen verschrikkingen 
zijn en grote tekenen uit de hemel" (Lukas 21:11). Toch 

cipelen zich niet door oorlogen en 
geruchten van oorlogen, hongersnoden en aardbevin-
gen, valse messiassen en vervolgingen laten overtuigen 
dat het einde van het tijdperk ophanden is. "Deze din-
gen zijn slechts het begin van de geboortepijnen" 

). "Zij moeten plaatsvinden, maar dat is 
nog niet het einde" (Mattheüs 24:6). 
Elke generatie kent politieke omwentelingen, oorlogen, 
natuurrampen, plagen, hongersnoden en aardbevin-
gen. In elke generatie zullen zij die op zoek zijn naar 
profetische "vervullingen" de huidige gebeurtenissen 
interpreteren als de vervulling van Bijbelse profetieën. 
Yeshua waarschuwde Zijn discipelen om zich niet in te 
laten met dat soort eindtijd sensatiezucht. 
Oorlogen en natuurrampen kunnen het begin van 
het einde betekenen, zoals de eerste zwakke weeën 
van een moeder die gaat bevallen, maar ze zijn geen 
reden tot paniek. Een vrouw kan weeën ervaren 
dagen, zelfs weken voordat ze echt gaat bevallen. 
Naarmate het uur van de bevalling nadert, neemt de 
weeënpijn in intensiteit en frequentie toe, totdat de 
zekerheid over de naderende bevalling 

. Zo was het ook met de val van 
Jeruzalem en zal het bij de komst van de Zoon des 


