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                                    Studie in het Evangelie van Mattheüs 

 

                                             www.midactstruth.com 

 
                                                                 Vertaald door L. H. Meijer. 

 

                                                        Mattheüs 

 

                           Alle teksten komen uit de Statenvertaling van 1946 

 

Mattheüs is geschreven om ons de voortgang te tonen van Gods profetisch programma voor 

Israël. Mattheüs presenteert Jezus als Koning en laat de voorbereiding zien die plaats vindt 

vóór het Duizendjarig Koninkrijk (het Koninkrijk der Hemelen) dat zal worden opgericht op 

aarde. Hiervoor was de tijd van de Wet en de profeten. 

 

“Lukas 16:16: De wet en de profeten zijn tot op Johannes; van dien tijd af wordt het 

Koninkrijk Gods verkondigd,……………………….”. 

 

 

De inhoud van dit boek: 

 

Blz. Les          Tekstplaats       Omschrijving 

    

(004)--Les 1                                  Waarom vier Evangelieën 

(007)--Les 2  Matth.1:1  Overzicht genealogie;. 

(009)--Les 3  1:1-16     Genealogie. 

(011)--Les 4  1:18-25  De ontvangenis van Christus.   

(014)--Les 5  2:1-23   De  kindertijd van Christus. 

(016)--Les 6  2:1-23   Vervolg kindertijd van Cristus. 

(019)--Les 7  3:1   De tussenliggende jaren van Christus. 

(022)--Les 8  3:1-6   Johannes de Doper. 

(027)--Les 9  3:4-12   De bediening van Johannes. 
  

     

(032)--Les 10  3:13-17  De doop van Jezus. 

(034)--Les 11  4:1-17    De verzoeking van Jezus. 

(040)--Les 12  4:12-25   Het begin van Jezus zijn bediening. 

(044)--Les 13  5:1-12    Bergrede-inleiding zaligsprekingen.  

(046)--Les 14  5:1-12    Bergrede-zaligsprekingen. 

(052)--Les 15  5:13-16   Bergrede-zaligsprekingen. 

(055)--Les 16  5:17-19   Bergrede-Het Koninkrijk en de Wet. 

(058)--Les 17  5:20-48   Bergrede-De Verheerlijking van de Wet. 

(064)--Les 18  6:1-18   Bergrede - Aalmoes, gebed, vasten. 

(067)--Les 19  6:1-18    Bergrede-Aalmoes, gebed, vasten deel 2. 

(073)--Les 20   6:16-18   Bergrede-Vasten. 

(076)--Les 21  6:19-34   Bergrede-De twee meesters. 

(079)--Les 22  7:1-6      Bergrede-Oordelen. 

(081)--Les 23  7:7-12    Bergrede-Vragen-zoeken-kloppen. 

(084)--Les 24  7:13-28   Bergrede-Samenvatting. 

(086)--Les 25  8:1-13    Wonderen en tekenen 1 

(089)--Les 26  8:5-22    Wonderen en tekenen 2. 

(092)--Les 27  8:23-27   Wonderen en tekenen 3. 

(093)--Les 28  8:28 t/m 9:13    Wonderen en tekenen 4. 
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(096)--Les 29  9:14-15   Toekomstig huwelijk. 

(099)--Les 30  9:16-34   Meer wonderen en tekenen. 

(101)--Les 31  10:1-5    De bediening van de Twaalven. 

(103)--Les 32  10:5-20   De twee opdrachten. 

(106)--Les 33  10:5-23   De zending van de 70 discipelen. 

(109)--Les 34  10:21-22   Instructies voor de discipelen. 

(111)--Les 35  10:24-37   Instrukties voor de discipelen. 

(114)--Les 36  10:38-42   Instrukties voor de discipelen. 

(116)--Les 37  11:1-6    De werken van Christus. 

(118)--Les 38  11:7-14   Johannes de Doper. 

(121)--Les 39  11:16-24   Gods oordeel en Rechtvaardigheid. 

(124)--Les 40  11:25t/m12:1    Een oproep aan de Kleine Kudde. 

(126)--Les 41  12:1    Een “Rust” voor Israël. 

(128)--Les 42  12:1-21   Heer van de Sabbat. 

(130)--Les 43  12:14-24   Afwijzing door de Joodse leiders. 

(133)--Les 44  12:22-32   Afwijzing door het volk Israël. 

(135)--Les 45  12:33-37   Veroordeling van de leiders van Israël. 

(138)--Les 46  12:38-50   Veroordeling van de leiders van Israël. 

(141)--Les 47  13:1-23   Gelijkenis van de Zaaier. 

(143)--Les 48  13:11-43   Gelijkenis van de tarwe en het onkruid. 

(146)--Les 49  13:31-50   Nog vijf Koninkrijks Gelijkenissen.   

(150)--Les 50  13:51-58   Jezus verworpen in zijn vaderstad. 

(153)--Les 51  14:1-24   Afwijzing. 

(156)--Les 52  14:22-33   De Verdrukking. 

(159)--Les 53  14:34t/m15:14  Schijnheilige Farizeeërs. 

(162)--Les 54  15:15-28   Schijnheilige Farizeeërs, gelovige Heidenen. 

(164)--Les 55  15:29 t/m 16:4  Tekenen gegeven, tekenen gevraagd. 

(167)--Les 56  16:5-12   Zuurdesem en geloof. 

(170)--Les 57  16:13-17   Wie is Jezus? 

(172)--Les 58  16:18    De gemeente op de Rots. 

(175)--Les 59  16:19    De sleutels tot het Koninkrijk.   

(177)--Les 60  16:27-28   Jezus voorzegt Zijn dood. 

(180)--Les 61  16:27-28   Bemoediging voor de discipelen. 

(182)--Les 62  17:1-9    De Transfiguratie. 

(185)--Les 63  17:10-21   Voorbereiding op de Verdrukking. 

(188)--Les 64  17:21-27   Voorbereiding op de Verdrukking.   

(190)--Les 65  18:1-4    Nederig als een kind. 

(192)--Les 66  18:5-14   Nederig kind en dwalende schapen. 

(195)--Les 67  18:15-19   Het rechtssysteem in het Koninkrijk. 

(198)--Les 68  18:21-35   Vergeving. 

(201)--Les 69  18:21-35   Meer over vergeving. 

(203)--Les 70  19:1-9    Huwelijk en echtscheiding. 

(206)--Les 71  19:9-22   Huwelijk Overspel en Kinderen. 

(209)--Les 72  19:16-26   Rijk en arm.   

(212)--Les 73  19:30 t/m 20:16  Eerste en laatste. 

(214)--Les 74  20:17-34   Vertrek naar Jeruzalem. 

(216)--Les 75  21:1-9    Glorieuze intocht in Jeruzalem. 

(219)--Les 76  21:10-17   Het reinigen van de Tempel. 

(220)--Les 77  21:18-22   De vijgeboom. 

(223)--Les 78  21:23-46   De autoriteit van Christus. 
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(226)--Les 79  22:1-14   De autoriteit van Christus. (vervolg). 

(228)--Les 80  22:15-33   De reactie van de religieuze leiders. 

(231)--Les 81  22:34-46   Jezus, Jehova en Messias. 

(233)--Les 82  23:1-12   Jezus stelt de religieuze leiders in het licht. 

(236)--Les 83  23:13-33   Acht wee’s voor de religieuze leiders. 

(239)--Les 84  23:29-39   Hardvochtige leiders. 

(241)--Les 85  24:1-2    Geen steen op de andere. 

(244)--Les 86  24:1-2    Profetische moeilijkheden. 

(247)--Les 87  24:3-8    Begin van de barensweeën 1. 

(250)--Les 88  24:3-8    Begin van de barensweeën 2. 

(253)--Les 89  24:9-28   De Verdrukking. 

(255)--Les 90  24:9-28   Grote verdrukking. 

(257)--Les 91  24:9-28   Gelijktijdige oordelen. 

(261)--Les 92  24:9-28      Gog / Magog oorlog. 

(264)--Les 93  24:9-28   Het einde van de Verdrukking. 

(267)--Les 94  24:29-31   Na de Grote Verdrukking. 

(270)--Les 95  24:32-51   Tekenen van Zijn komst. 

(273)--Les 96  25:1-13   De tien maagden. 

(276)--Les 97  25:14-30   Gelijkenis van de talenten. 

(278)--Les 98  25:31-46   Het oordeel over de volken. 

(281)--Les 99  26:1-19   De laatste dagen. 

(284)--Les 100 26:26-29   Het Avondmaal. 

(289)--Les 101 26:20-30   Laatste Pascha Maaltijd.  

(293)--Les 102    Wanneer is Jezus gestorven? 

(296)--Les 103 26:36-57   Jezus gevangen genomen. 

(299)--Les 104 26:57 t/m 27:31  Het “proces” van Jezus. 

(302)--Les 105 26:31-75   De ontkenning van Petrus. 

(307)--Les 106 27:32-54   De kruisiging. 

(310)--Les 107 27:50-66   De begrafenis en opstanding. 

(313)--Les 108 28:1-15   Gebeurtenissen na de Opstanding. 

(315)--Les 109 28:16-20   Laatste instructies. 

 

 

Mattheüs 

 

Inleiding 

 

Les 1: Waarom vier Evangelieën? 

 

Het lijkt efficiënter te zijn om gewoon één Evangelie te schrijven met de activiteiten van 

Jezus in een logisch en lineair formaat. In plaats daarvan hebben we vier evangeliën met de 

eerste drie (Mattheüs, Markus en Lukas) die allen zeer vergelijkbaar van aard zijn met het 

boek Johannes dat duidelijk verschillend is. 

 

Eigenlijk is de term “Evangeliën” misleidend, want er zijn geen vier "goed nieuws" verslagen 

gegeven, in plaats daarvan is er één goed nieuws met vier verschillende beschouwingen van 

het werk van Jezus op aarde en Zijn handelen met Israël. Het goede nieuws van de Evangeliën 

betreft de komst van de Koning, Jezus, en het spoedig op te richten Koninkrijk. 
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Toen de Evangeliën werden geschreven, heeft de Heilige Geest, met het hebben van vier 

versies, geen bronnen verspilt. Er is een zeer specifieke en logische scheiding tussen ieder 

Evangelie. De vier boeken zien Jezus vanuit vier verschillende perspectieven en presenteren 

hem in vier verschillende functies. Mattheüs toont Jezus als Koning, Markus presenteert Hem 

als Dienaar, Lukas als mens en Johannes als God. De Tweede persoon van de Drie-eenheid 

wordt in deze vier aspecten aan Israël geopenbaard in het Oude Testament. Hij wordt ook 

aangeduid als “Spruit” in deze zelfde vier facetten.  

 

Boek Jezus 

voorgesteld                         

als:                            

levende wezens 

Rond de  Troon 

(Ez.1)        

2
de

 persoon van 

de drie-eenheid  

voorgesteld op   

vier manieren                               

Christus als 

Spruit 

Mattheüs     Koning     Leeuw Zech. 9:9 Zie 

uw Koning 

    

Jer. 23:5 

Markus  Dienstknecht     Rund Jes. 42:1 Zie 

Mijn 

Diensknecht  
     

Zach 3:8 

Lukas      Mens     Mens Zach.6:12 Zie 

de Mens 

 

Zach 6:12 

Johannes       God    Arend Jes.40:9 Hier is 

uw God 

    

Jes. 4:2 

 

 

Zelfs in de genealogie zien we deze vier voorstellingen van Christus aan het licht komen. 

Mattheüs verbindt Jezus met Koning David, Markus geeft geen afstamming (slaven hebben 

geen familie), Lukas verbindt Jezus met Adam en Johannes toont geen voorouders, want Hij 

is God. 

 

De Schrijver 

 

De schrijver van Mattheüs is Mattheüs of Levi, de zoon van Alfeüs. Zijn naam betekent 

"geschenk van de Heer." Alvorens hij werd gekozen als één van de 12 Discipelen was hij een 

tollenaar en daarom gehaat door zijn Joodse verwanten. Een tollenaar ‘inde’, in die tijd, 

belastingen voor Rome en hij ‘inde’ extra voor zijn eigen salaris. Ze werden gezien als 

verraders die hun eigen land de rug toekeerden ter ondersteuning van de gehate Romeinen. 

Jezus riep Mattheüs in zijn dienst toen hij in het tolhuis zat (Mattheüs 9:9). 

 

Wanneer geschreven 

 

Het is niet precies bekend wanneer de Evangeliën werden geschreven. De datum van het 

schrijven van Mattheüs wordt geplaatst in de vroege jaren '50 tot de vroege jaren '80. Als de 

vroege datum juist is dan is Mattheüs geschreven tijdens Paulus zijn tweede zendingsreis, 

ongeveer dezelfde tijd dat hij 1 & 2 Thessalonicenzen schreef, dat was ongeveer 15 jaar na 

zijn bekering. Als de latere datum juist is dan zou het geschreven zijn nadat Paulus overleden 

was. 
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Dit veroorzaakt enige consternatie voor sommige dispensationalisten en geeft munitie voor 

anti-dispensationalisten omdat Mattheüs zijn geschriften dan geplaatst zouden worden nadat 

de verborgenheid werd geopenbaard aan Paulus en het Lichaam van Christus werd gevormd. 

Ze redeneren dat Mattheüs zou hebben geweten aangaande de openbaring aan Paulus gegeven 

en Mattheüs zou deze informatie in zijn geschriften hebben opgenomen. Mattheüs zijn 

geschriften lijken dan net zo relevant voor ons vandaag als de brieven van Paulus. 

 

Het duidelijkste antwoord hierop is dat het niet uitmaakt wanneer een boek werd geschreven 

maar aan wie en waarom. Een boek dat schrijft over de gebeurtenissen in de Tweede 

Wereldoorlog zal geen informatie bevatten over onze oorlog tegen het terrorisme. Het boek 

over de Tweede Wereldoorlog zal zich uitsluitend  richten op wat er is gebeurd in de jaren 

1940, alhoewel het boek 60 jaar later werd geschreven. Hetzelfde kan gezegd worden over het 

boek Mattheüs. Mattheüs schreef alleen over gebeurtenissen die betrekking hadden op Gods 

programma voor Israël, in het bijzonder het oprichten van het beloofde Koninkrijk. Het doet 

er helemaal niet toe dat, toen Mattheüs werd geschreven, Israël alreeds (tijdelijk) terzijde was 

gesteld en dat Gods plan, verborgen in de voorbijgegane eeuwen, nu geopenbaard werd aan 

Paulus.  

 

Terugkerende zinnen 

 

1. Zoon van David (verwijzing naar Christus die zich bevindt in de koninklijke lijn) 

 

2. Koninkrijk der Hemelen (Een verwijzing naar een tijd waarin de aardse regering zal 

voldoen aan hemelse normen) 

 

3. Geween en tandengeknars (voor degenen die het Koninkrijk niet ingaan). 

 

4. Vervulling (Oud Testamentische profetieën vervuld in Jezus). 

 

 

De vijf redevoeringen 

 

Mattheüs kan worden onderverdeeld in vijf redevoeringen van Jezus. Deze tonen een 

progressie aan in het programma van het Koninkrijk. 

 

Redevoering 1: De Bergrede (Mattheüs 5). Jezus legt de grondwet vast van het spoedig op te 

richten Koninkrijk. 

 

Redevoering 2: Instructies voor de Discipelen (Mattheüs 10). De Discipelen kregen de macht 

om zieken te genezen, doden op te wekken en demonen uit te drijven. Dit was allemaal ter 

voorbereiding op het Koninkrijk, waar geen ziekte meer zal zijn en de invloed van Satan 

tijdelijk zal worden uitgeschakeld. 

  

Redevoering 3: De leer betreffende het Koninkrijk der Hemelen (Mattheüs 13). Waar zal dit 

hemelse koninkrijk op aarde op gelijken en wat te denken van degenen die zich verzetten 

tegen het Koninkrijk? 

 

Redevoering 4: Onderwijs betreffende het oordeel in de kerk van het Koninkrijk (Mattheüs 

18). De Koninkrijks kerk (gelovig Israël) heeft de functie om op aarde krachtig te oordelen 

over goed en kwaad. 
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Redevoering 5: De rede op de Olijfberg (Mattheüs 24). Jezus beschrijft wat ze moeten 

doorstaan vóór ze het Koninkrijk binnengaan. 

 

Mattheüs is een boek van voortgang betreffende Gods profetisch programma. Het is het 

overgaan, van Israël, van de Wet en profeten naar het programma van het Koninkrijk. Als we 

ons door het boek van Mattheüs heenwerken zullen we goed in gedachten moeten houden dat 

elk woord aan Israël is geschreven om hun Koning te introduceren en om hen voor te bereiden 

op het komende Duizendjarig Rijk. 

 

“Lukas 16:16: De wet en de profeten zijn tot op Johannes; van dien tijd af wordt het 

Koninkrijk Gods verkondigd, en een iegelijk doet geweld op hetzelve. 

 

 

Les 2: Mattheüs 1:1 

 

De meeste mensen geloven dat Mattheüs het begin is van het Nieuwe Testament. Dit is niet 

verwonderlijk want de Bijbel is verdeeld in het Oude en het Nieuwe Testament met Genesis 

als het begin van het oude en Mattheüs als het begin van het nieuwe. 

 

Beide aanduidingen zijn onjuist, omdat het Oude Testament (Verbond) niet eerder is 

begonnen dan met het geven van de Wet aan Mozes, ongeveer 2500 jaar na Adam, in Genesis 

1, en 430 jaar nadat Abram Ur verliet.  Er kon geen verbond met Israël worden gemaakt 

voordat Israël daadwerkelijk was gevormd. Omdat het Nieuwe Verbond moest worden 

gemaakt met het huis van Israël en Juda (noordelijk en zuidelijk koninkrijk) werd het Oude 

Verbond gemaakt met dezelfde mensen direct nadat ze uit Egypte kwamen. Dit is het officiële 

begin van Israël als volk. 

 

“Jer.31:31-32: 31 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israel en 

met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken; 32 Niet naar het verbond, dat Ik met hun 

vaderen gemaakt heb, ten dage als Ik hun hand aangreep, om hen uit Egypteland uit te 

voeren,………………..”. 

 

Het Nieuwe Testament (Verbond) werd in werking gesteld aan het kruis. Christus is gekomen 

om de wet te vervullen (Mattheüs 5:17-18). Paulus maakt duidelijk dat het kruis het Oude 

Verbond (Wet)  voor de gelovige beëindigde (Romeinen 6:15; 10:4; Galaten 3:13; Efeziërs  

2:15; Kolossenzen 2:14). Het was door het werk van Christus aan het kruis, dat het mogelijk 

was om de Wet te niet te doen voor degenen die geloven, maar de geestelijke effecten van 

Christus zijn dood aan het kruis waren nog niet volledig geopenbaard totdat de Verborgenheid 

aan Paulus werd geopenbaard. Wij, in het Lichaam van Christus, zijn, zoals Jeremia 31:31 dat 

duidelijk maakt, NIET onder het Nieuwe Verbond. Echter oogsten we wel geestelijke 

voordelen volgens Romeinen 15:27. 

 

Dus begon het Oude Testament eigenlijk al in Exodus met het geven van de Wet op de berg 

Sinaï en het Nieuwe Testament begon toen Christus  zijn bloed vergoot aan het kruis 

(Hebreeën 9:15-16). Dit brengt het grootste deel van het boek Mattheüs onder het Oude 

Testament. 
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De focus van Mattheüs 

 

De eerste zin van Mattheüs legt zijn vertrekpunt uit. Mattheüs brengt Jezus Christus zijn 

afstamming terug naar Koning David en vervolgens naar Abraham. Het was God die een 

onvoorwaardelijk verbond met David sloot en beloofde dat zijn troon voor altijd zou worden 

opgericht (2 Samuël 7:16). Het was Jezus Christus door wie deze belofte vervuld zou worden. 

De wijzen begrepen dit verband van “Jezus op de troon” toen zij zochten naar de pasgeboren 

baby door te vragen: "Waar is de geboren Koning der Joden?" (Mattheüs 2:2). Als Jezus Zijn 

openbare bediening begint zien we Hem het Evangelie (Goede Nieuws) van het Koninkrijk 

prediken. Het woord koninkrijk wordt 55 keer gebruikt in het Mattheüs Evangelie omdat het 

boek geheel gericht is op Jezus Christus als Koning. Als de Koning in hun midden is dan kon 

het Koninkrijk niet ver weg zijn. 

 

De Bijbel bevat vele profetieën die de Davidische lijn met Jezus Christus verbinden. 

 

“Jes.11:1-3: 1 Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isai, en een 

Scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen. 2 En op Hem zal de Geest des HEEREN 

rusten, de Geest der wijsheid en des verstands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest 

der kennis en der vreze des HEEREN. 3 En Zijn rieken zal zijn in de vreze des HEEREN; en 

Hij zal naar het gezicht Zijner ogen niet richten; Hij zal ook naar het gehoor Zijner oren niet 

bestraffen. 

 

“Jer.23:1-5: 1 Wee den herderen, die de schapen Mijner weide ombrengen en verstrooien! 

spreekt de HEERE. 2 Daarom zegt de HEERE, de God Israels, alzo van de herderen, die 

Mijn volk weiden: Gijlieden hebt Mijn schapen verstrooid, en hebt ze verdreven, en hebt ze 

niet bezocht; ziet, Ik zal over u bezoeken de boosheid uwer handelingen, spreekt de HEERE. 3 

En Ik zal het overblijfsel Mijner schapen Zelf vergaderen uit al de landen, waarhenen Ik ze 

verdreven heb; en Ik zal ze wederbrengen tot hun kooien, en zij zullen vruchtbaar zijn, en 

vermenigvuldigen. 4 En Ik zal herderen over hen verwekken, die ze weiden zullen; en zij 

zullen niet meer vrezen, noch verschrikt worden, noch gemist worden, spreekt de HEERE. 5 

Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal 

verwekken; Die zal Koning zijnde regeren, en voorspoedig zijn, en recht en gerechtigheid 

doen op de aarde. 

 

Deze laatste profetie laat niet alleen zien dat Jezus Christus zou komen uit de lijn van David 

en voor eeuwig regeren op zijn troon, maar het toont ook aan dat deze verstrooide schapen 

naar hun land terug zullen worden gebracht. Deze verstrooide schapen zijn de andere schapen 

van Johannes 10:16. De kleine kudde van Lukas 12:32 zijn de niet verstrooide, gelovige 

Israëlieten die in Jeruzalem zijn gebleven. Schapen in de Schrift hebben altijd betrekking op 

Israël. Sommige mensen denken dat we als gelovigen schapen zijn met Jezus als Herder. Dat 

houdt geen stand wanneer je je realiseert dat Jezus naar de VERLOREN schapen van het huis 

Israëls kwam (Mattheüs 15:24). Het Oude Testament is consequent in het gebruik van 

schapen aangaande Israël. Ezechiël 34:20-31 toont het richten tussen de gelovige en 

ongelovige schapen binnen Israël. 

 

Aan de andere kant kunnen we veel troost putten door er op te letten hoe God zorgt voor Zijn 

schapen. Wij zien, in Psalm 23 en in vele andere passages, Zijn grote liefde voor de gelovigen 

in Israël. Diezelfde liefde is royaal uitgestort op het Lichaam van Christus. 
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Vanaf David kijkt Mattheüs verder terug naar Abraham, de Vader van het volk Israël. Hieruit 

zien we dat Jezus, nationaal gezien, een Israëliet was. Jezus maakt aanspraak op de nationale 

beloften van Israël, evenals de wettelijke rechten op de troon. 

 

Merk op dat de Schrift Christus portretteert op een fysieke troon, op een fysieke aarde in de 

fysieke stad Jeruzalem.  Er is absoluut geen ruimte voor het vergeestelijken van deze dingen, 

bijvoorbeeld dat het zou betekenen dat Jezus regeert op de troon van mijn hart en alle 

gelovigen samen het geestelijk Koninkrijk van de Hemel vormen. Ja, de gelovigen zijn in 

Gods Koninkrijk (Kolossenzen 1:13), maar dit moet niet verward worden met het aan Israël 

beloofde Koninkrijk. 

  

Er is ook een verband tussen Abraham en David. Beiden werd beloofd dat hun nageslacht 

deel zou uitmaken van het toekomstige grote volk  Israël. Abraham kreeg Izak toen God op 

wonderbaarlijke wijze beide lichamen, van Abraham en Sara, had geregenereerd, zodat ze 

konden ontvangen. Izak is een beeld of een type van Christus, geboren door tussenkomst van 

God, hij droeg het hout waarop hij zou worden geofferd, ging gewillig als een lam naar de 

slachtbank, werd door Abraham als dood beschouwd, en werd weer tot leven gebracht toen 

God voorzag in een ram om die te offeren (Genesis 22; Hebreeën 11:17-19). David zijn 

beloofde nakomeling was Jezus Christus. 

 

 

De twee afdelingen in Mattheüs 

 

Het boek Mattheüs is verdeeld in twee secties. In de hoofdstukken 1-25 zien we de nadruk 

liggen op Jezus, Zoon van David, de Koning en Zijn Koninkrijk. In de hoofdstukken 26-28 

ligt de nadruk op Jezus, de Zoon van Abraham met Zijn dood, begrafenis en opstanding zoals 

uitgebeeld door Abraham zijn zoon Izak. 

 

Parallel hieraan waren er in het verleden, en ook vandaag de dag, vele rabbi's die zagen/zien 

dat het boek Jesaja twee Messiassen presenteert. Eén daarvan is de Zoon van David, die zal 

komen om Israël te verlossen van hun vijanden en het opzetten van een glorieus Koninkrijk 

(Jesaja 11). De andere is de zoon van Jozef (of Efraïm) een zoon van Jacob en wordt gezien 

als de lijdende dienaar (Jesaja 53). 

 

Les 3: Genealogie  

 

Lezen: Mattheüs 1:1-16. 

 

Mattheüs en Lukas leggen uit dat Jezus recht heeft op de Davidische troon. Het is uit de lijn 

van Juda waaruit de beloofde Messias zou komen. Deze profetie kwam door Jakob toen hij 

zijn zoons zegende. 

 

“Gen.49:9-10: 9 Juda is een leeuwenwelp! gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon! Hij 

kromt zich, hij legt zich neder als een leeuw, en als een oude leeuw; wie zal hem doen 

opstaan? 10 De schepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, 

totdat Silo komt, en Denzelven zullen de volken gehoorzaam zijn. 

 

We kunnen de vervulling van deze profetie in Openbaring zien. Hoewel het, vanuit ons 

gezien, niet is bereikt, is het, wat God betreft, alreeds gebeurd. Toen Johannes het visioen had 
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van de gebeurtenissen in de eindtijd, zag hij ze zoals ze zullen plaatsvinden. Hij zag de Leeuw 

uit de stam van Juda, die de zeven zegels opent. 

 

“Op.5:5: En een van de ouderlingen zeide tot mij: Ween niet; zie, de Leeuw, Die uit den stam 

van Juda is, de Wortel Davids, heeft overwonnen, om het boek te openen, en zijn zeven 

zegelen open te breken. 

 

Zelfs Satan, als de grote imitator en de zogenaamde “engel des lichts” (2 Kor.11:14) zal 

verschijnen als een briesende leeuw (1Petrus 5:8) in de Verdrukking. Velen zullen worden 

misleid door te geloven dat hij de verwachte Messias is die Israël zal verlossen van haar 

vijanden. 

 

“1Petrus 5:8: Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een 

briesende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden; 

 

Waarnemingen in de genealogie  (stamboom). 

 

Er worden vijf vrouwen in Jezus zijn genealogie vermeld. Als u begrijpt hoe vrouwen in het 

Midden-Oosten worden beschouwd dan begrijpt u hoe geweldig het was om te zien dat 

vrouwen vermeld werden. Dit hoorde gewoon niet gedaan te worden. Deze zijn niet 

noodzakelijk geweldige, heilige vrouwen die gebruikt konden worden als rolmodel. Tamar 

speelde de rol van een tempel prostituee en verleidde Juda (haar schoonvader) om intiem te 

zijn. Rachab was een prostituee die de Joodse spionnen hielp om uit Jericho te vluchten en 

werd door God beloond voor haar daden. Ruth was een Moabitische en het was haar niet 

toegestaan om met een Israëliet te trouwen. Bathséba werd door koning David verleid en werd 

later de moeder van koning Salomo. De vijfde vrouw, in Mattheüs, is Maria, een nederig 

meisje. Jezus maakt duidelijk dat hij niet op zoek was naar perfecte en rechtschapen mensen 

om Hem te dienen, maar nam de mensen zoals ze waren. Hij eiste alleen gehoorzaamheid. 

 

“Matth.9:13: Doch gaat heen en leert, wat het zij: Ik wil barmhartigheid, en niet 

offerande; want Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot 

bekering. 

 

Het christendom is waarschijnlijk de enige “godsdienst” die vrouwen hoog houdt. De sleutel 

om dat te begrijpen is dat mannen en vrouwen werden geschapen om twee verschillende 

rollen te vervullen. De Bijbel portretteert vrouwen niet alleen als gevoelig en zorgzaam, maar 

ook vaak als zeer sterk (Jaël in Richteren 4). Soms wordt een vrouw geroepen om actie te 

ondernemen omdat de mannen niet bereid zijn om dat te doen (Deborah). 

  

We zien ook dat veel van de mannen, in Jezus zijn geslachtslijn, verachtelijk zijn, afgoden 

aanbiddende slechterikken. 

 

Mattheüs volgt de genealogie door Salomo en eindigd met Jozef, terwijl Lukas het volgt door 

Salomo's broer Nathan. Dit is de geslachtslijn van Maria omdat we weten dat Jozef werd 

verwekt door Jacob volgens Mattheüs 1:16, terwijl Lukas zegt Jozef de zoon is van Eli. Het 

woord zoon, in Lukas 3:23, heeft de betekenis van een speciale relatie. Dit betekent 

waarschijnlijk dat Jozef Eli zijn schoonzoon was. 

 

Er lag een vloek op de laatste koning van Juda (Koning Chonia). Jeremia 22:24-30 zegt dat 

niemand in zijn lijn zal zitten op de troon van David. Omdat Jozef (Jezus zijn aardse vader) in 
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deze geslachtslijn zit zou Jezus niet benoembaar zijn om Koning te zijn als Jozef de 

biologische vader van Jezus zou zijn. 

 

 

Les 4: De ontvangenis van Christus.   

 

Lezen: Mattheüs 1:18-25 

 

Mattheüs presenteert Jezus als koning. Dat is de reden waarom het boek Mattheüs de 

genealogie van Jezus terug traceert naar koning David. Het verbond met David belooft dat er 

voor eeuwig een heerser zal zijn uit de geslachtslijn van David. 

  

“2Sam.7:12-16: 12 Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn, en gij met uw vaderen zult 

ontslapen zijn, zo zal Ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal, en Ik zal 

zijn koninkrijk bevestigen. 13 Die zal Mijn Naam een huis bouwen; en Ik zal den stoel zijns 

koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid.  14 Ik zal hem zijn tot een Vader, en hij zal Mij zijn 

tot een zoon; dewelke als hij misdoet, zo zal Ik hem met een mensenroede en met plagen der 

mensenkinderen straffen. 15 Maar Mijn goedertierenheid zal van hem niet wijken, gelijk als 

Ik die weggenomen heb van Saul, dien Ik van voor uw aangezicht heb weggenomen. 16 Doch 

uw huis zal bestendig zijn, en uw koninkrijk tot in eeuwigheid, voor uw aangezicht; uw stoel 

zal vast zijn tot in eeuwigheid. 

 

Mattheüs presenteert Jezus ook als zijnde gerelateerd aan Abraham. Het verbond met 

Abraham belooft land en een zegen voor een groot volk. Alle volken zullen gezegend worden 

door Abraham. 

 

Deze twee verbonden zijn beide vervuld door Jezus Christus. De zegeningen voor de volken 

zijn reeds gekomen door Jezus Christus (Galaten 3:6-8), terwijl de volledige vervulling van 

deze beide verbonden vervuld zal worden bij de Tweede Komst.  

 

Als kanttekening: Lukas presenteert Jezus als mens. De genealogie wordt getraceerd door 

Koning David zijn zoon Nathan en gaat terug tot Adam. Jezus is verbonden met de mensheid 

door Maria, maar Hij is zonder zonde omdat Zijn Vader God is. 

 

Volgorde van gebeurtenissen 

 

De gebeurtenissen in de aanloop naar de geboorte van Jezus kunnen worden gereconstrueerd 

door het samenvoegen van de verslagen van Mattheüs en Lucas. Mattheüs concentreert zich 

op Jozef en zijn reactie op de gebeurtenissen, terwijl Lucas zich richt op Maria. 

 

Lucas 1:5-10 Introductie van Zacharias en Elizabeth. 

 

Beiden waren rechtvaardig omdat ze al de geboden en inzettingen des Heeren hadden 

gehoorzaamd. Zij hadden geen kinderen, omdat Elizabeth onvruchtbaar was, en nu waren ze 

de vruchtbare leeftijd gepasseerd. 

 

Lucas 1:11-23 Een engel van de Heer (Gabriël) kondigde aan dat Elizabeth een baby zou 

krijgen. 
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Zijn naam zal zijn Johannes en hij zal Israël voorbereiden op hun Messias. Hij zal geboren 

worden op het juiste moment (volgens de profetie). 

 

Lucas 1:24-25 Elizabeth raakt zwanger.  

 

Lucas 1: 26-38 Gabriël vertelt Maria dat ze als maagd een baby zal krijgen. 

 

Gabriël kwam tot Maria toen Elizabeth zes maanden zwanger was. Hij kondigde aan dat ze 

zwanger zou worden en een zoon baren. Haar Zoon zou de troon van zijn vader David worden 

gegeven. (Jezus verwant aan David). Hij zal voor eeuwig heersen over Israël. 

 

Lukas 1: 39-56 Maria bezoekt Elizabeth 

 

Maria reisde onmiddellijk ongeveer 70 mijl ten zuiden van het gebergte van Juda. Maria 

draagt Jezus nu. Maria blijft drie maanden bij Elizabeth, totdat Johannes is geboren. 

 

Lukas 1:57-79 Johannes wordt geboren. 

 

Mattheüs 1:18 Maria “droeg” het kind. 

 

Uit de context zou het kunnen zijn dat Maria haar toestand toonde. Dit zou haar zwangerschap 

zetten op drie of misschien vier maanden. Deze voorvallen gebeurden kort nadat Maria thuis 

kwam van haar bezoek aan Elizabeth. 

 

Mattheüs 1:19 De reactie van Jozef. 

 

Jozef kon haar naar de religieuze leiders brengen om haar te laten stenigen (Deuteronomium 

22:13-21). Hij besloot haar in het geheim te verlaten (Deuteronomium 24:1) 

 

Mattheüs 1:20-21 De engel des Heeren verscheen aan Jozef. 

 

Toen hij nadacht wat hij moest doen verscheen hem een engel. Hem wordt verteld om Maria 

als zijn vrouw te nemen en dat de baby Jezus genoemd zal worden. 

 

Mattheüs 1:22-23 Al deze dingen gebeurden volgens de profetie. 

 

Mattheüs 1:24-25 Maria bleef maagd totdat Jezus werd geboren 

 

 

De Maagdelijke Geboorte 

 

Een fundamentele leer van het christelijk geloof is de maagdelijke geboorte. Als zodanig is 

deze leer onder vuur komen te liggen door Satan, door liberale theologen en anderen die het 

christendom in diskrediet willen brengen. Liberale theologen presenteren de maagdelijke 

geboorte meestal als een mythe die is ontstaan uit een verkeerde interpretatie van Jesaja 7:14 

waar onder het woord maagd een jong meisje moet worden verstaan. 

 

“Jes.7:14: Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger 

worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUEL heten. 

Opmerking: De NBG vertaling heeft “jonkvrouw” in plaats van “maagd”. 
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Er zijn twee problemen met deze gedachte. Ten eerste is het Hebreeuwse woord dat hier 

gebruikt wordt almah en dat wijst op een jonge vrouw die niet getrouwd is. Het wordt nooit in 

de Schrift gebruikt om een jonge vrouw te beschrijven die getrouwd is. Het wordt 

verondersteld dat deze vrouw deugdzaam is. Ten tweede, en het belangrijkste, de Heilige 

Geest vertelde Mattheüs dat de juiste interpretatie van de passage in Jesaja is “maagd”. 

 

“Matth.1:23: Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en 

gij zult Zijn naam heten Emmanuel; hetwelk is, overgezet zijnde, God met 

ons.  
 

Maakt het wat uit of Jezus al dan niet werd geboren uit een maagd? Er zijn twee redenen dat 

Jezus geboren moest worden uit een maagd. Als Jozef Zijn biologische vader was dan: 

 

1. Zou Jezus niet in aanmerking komen om te zitten op de troon van David. Dit gaat terug 

naar de vloek gericht aan Chonia in Jeremia 22:30. 

 

2. Zou Jezus een zondige natuur hebben. Deze natuur wordt doorgegeven door de man. Het 

was Adam, die gezondigd heeft en het is Adam door wie de zondige natuur is verspreid naar 

de hele mensheid. Iedereen die geboren is uit Adam is geboren met zijn erfzonde. De Vader 

van Jezus is God en daarom is Jezus zonder zonde.  

 

De maagdelijke geboorte was een morele noodzaak voor de verlossing van de mensheid en 

ook een juridische noodzaak voor Jezus Christus om voor eeuwig te zitten op de troon van 

David  

 

Eerste Adam / laatste Adam 

 

Als Christus niet was geboren uit een maagd dan kon Hij niet de laatste Adam genoemd 

worden, omdat hij dan verbonden zou zijn met de eerste Adam. De eerste Adam bracht de 

zonde in de wereld, terwijl de laatste Adam (Jezus Christus) de zonde overwon. 

  

“1Kor.15:45: Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende 

ziel; de laatste Adam tot een levendmakenden Geest. 

 

Het is vanwege de zonde, die Adam in de wereld heeft gebracht, dat wij nu worstelen met 

ZONDEN. Aangezien wij in zonde zijn geboren zullen we zonden begaan. Zonde is de 

wortel; zonden zijn de vrucht. 

 

Als Christus geboren was uit een menselijke vader dan zou Hij de zondige Adamitische 

natuur van hem ontvangen hebben. Hij zou dan niet langer het volmaakte offer zijn geweest 

dat nodig was om de mensheid te redden van de zonde. We zouden achtergelaten zijn in een 

hopeloze toestand. 

 

Hij werd echter geboren vrij van zonde waarin de mensheid volledig verstrikt is. Hij alleen is 

het volmaakte offer voor onze zonden en de God-mens zijnde, was hij in staat om de kloof 

tussen God en de mens te overbruggen om het voor de mens mogelijk te maken om 

aanvaardbaar te worden in de aanwezigheid van God. 
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“1Tim.2:5: Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens 

Christus Jezus;   

 

 

Les 5: De  kindertijd van Christus.  

 

Lezen: Matth.2:1-23 

 

Zacharias was in de 8e orde van de 24 orden van priesters die in de tempel dienst deden (1 

Kronieken 24:7-18). Dit zou voor elke orde 15 dagen per jaar zijn om dienst te doen. De 

priesterlijke orden zouden dienst doen van Sabbat tot Sabbat, Zacharias zou dus twee keer per 

jaar worden opgeroepen. Deze orde werd hervat na het einde van de Babylonische 

ballingschap. Nadat Zacharias zijn dienst had beëindigd ging hij naar huis en Elizabeth werd 

kort daarna zwanger. 

 

Maria werd zwanger direct nadat de engel haar had bezocht en ze ging onmiddellijk naar 

Elizabeth in de regio Bethlehem (60 mijl ten zuiden van Nazareth). We weten dat Maria 

zwanger was van Jezus, omdat de baby, Johannes, opsprong in Elizabeth's schoot toen Maria 

de kamer binnenkwam. Johannes sprong niet op vanwege Maria. Maria droeg Jezus minder 

dan een maand na de bevruchting, het was dus niet slechts een stukje weefsel. 

 

Maria bleef ongeveer drie maanden bij Elizabeth (Lukas 1:56) en reisde vervolgens terug naar 

huis, naar Nazareth. Ze was nu ongeveer 4 maanden zwanger en droeg het kind (Mattheüs 

1:18). Ik geloof niet dat dit betekent dat ze zelf niet wist dat ze zwanger was omdat ze 

waarschijnlijk wel wist wanneer de Heilige Geest over haar was gekomen (Lukas 1:35) en 

haar zwangerschap werd bevestigd toen Johannes opsprong in de schoot van Elizabeth (Lukas 

1:41). 

 

Mattheüs 1:24 geeft de indruk dat Jozef Maria heeft getrouwd direct nadat de engel naar hem 

toe was gekomen terwijl het in Lukas 2:5 lijkt alsof ze nog steeds verloofd waren toen ze naar 

Bethlehem reisden. Het is mogelijk dat Maria in staat was om haar toestand voor een tijdje te 

verbergen gezien de omvangrijkheid van haar kleren. Jozef zou ontdekt kunnen hebben dat ze 

zwanger was toen ze al in haar 8e maand was en heeft vermoedelijk geworsteld wat hij moest 

doen met Maria, zelfs op het moment toen ze naar Bethlehem reisden. Als dit het geval is dan 

zou de engel naar Jozef zijn gekomen kort voor of binnen 7 dagen nadat Jezus werd geboren 

om de situatie uit te leggen en hem te vertellen het kindje Jezus te noemen. Echter zegt 

Mattheüs 1:25 dat ze maagd bleef totdat ze beviel van een zoon. Persoonlijk geloof ik dat de 

engel naar Jozef is gekomen na het decreet van Caesar Augustus maar voordat ze naar 

Bethlehem reisden en getrouwd waren voordat ze hun reis begonnen. 

 

Omdat Jezus geboren moest worden in Bethlehem om de profetie te vervullen (Micha 5:2) 

gebruikte God Caesar Augustus om het te laten gebeuren (Lukas 2:1). De genealogie van 

Jozef verbindt hem direct met David, geboren in Bethlehem. God gebruikt vaak ongelovigen 

om Zijn wil te volbrengen.  We zien dat bij Farao voordat de Joden uit Egypte vluchten en 

zelfs de offerdood van Christus werd uitgevoerd door boze mensen (Handelingen 2:23). 
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De Wijzen. 

 

Mattheüs is het enige boek in de Bijbel waar we het verhaal van de Wijzen uit het oosten 

lezen die hulde brengen aan Christus. Dit is gepast omdat Jezus wordt afgeschilderd als 

Koning en we zien andere koningen komen om Hem te aanbidden. Dit is een beeld van het 

Duizendjarige Rijk als alle volken aan Christus eerbetoon zullen geven als hij zit op de troon 

in Jeruzalem (Zacharia 14:16-19). Het Loofhuttenfeest, in Zacharias 14, is een vereist Joods 

festival dat vooruit kijkt naar het Duizendjarige Rijk en de rust die aan  Israël is beloofd. 

 

In tegenstelling tot wat velen denken, waren de Wijzen niet aanwezig bij de geboorte van 

Jezus. Zij zagen de "ster" vanuit hun geboorteland (waarschijnlijk Babylon), dat zou 

hemelsbreed ongeveer 500 mijl ten oosten van Jeruzalem zijn gelegen. Het teken dat ze in de 

lucht zagen bleef daar niet staan omdat ze in Jeruzalem belandden in plaats van rechtstreeks 

naar Jezus te gaan. Ik geloof dat ze hetzelfde zagen als de herders toen ze hun kudden weiden 

buiten Bethlehem. De hemel werd verlicht door “de heerlijkheid van de Heer”. Deze zelfde 

“heerlijkheid van de Heer” waarschuwde de Wijzen dat profetie vervuld ging worden. 

 

De “heerlijkheid van de Heer” was in het brandende braambos en leidde de Israëlieten door de 

woestijn. Het was zichtbaar toen Mozes de wet werd gegeven en vulde de nieuw gebouwde 

tabernakel. De Heer vulde de door Salomo gebouwde tempel (2 Kronieken 5:13-14). Ezechiël 

zag Gods heerlijkheid de tempel verlaten (Ezechiël 10:4, 18, 11:23). In Openbaring 21:22 

komt de heeerlijkheid van God terug om de tempel te vullen. De uitdrukking “heerlijkheid 

van God” duidt op de aanwezigheid van Jehovah God op een bepaalde plaats. We zijn fysiek 

niet in staat om God Zelf te zien, maar we kunnen Zijn glorie zien als hij ervoor kiest om dat 

te doen. 

  

Nadat de Wijzen Herodes hadden geïnformeerd over de geboorte van Jezus verscheen de 

"ster" opnieuw en leidde hen naar het huis waar Jezus en Zijn familie woonden. Omdat ze nu 

woonden in een huis en niet in een stal weten we dat de wijzen Jezus zagen nadat hij was 

geboren en waarschijnlijk minstens een jaar oud was. 

 

Hij kan ongeveer twee jaar oud zijn geweest toen Herodes beval dat alle kinderen van twee 

jaar en jonger gedood moesten worden. Persoonlijk geloof ik dat Jezus ongeveer een jaar oud 

was en Herodes de kinderen, tot twee jaar, doodde om ervoor te zorgen dat Jezus in die groep 

aanwezig was. Wat hij niet wist was dat Jozef, Maria en Jezus, kort nadat Maria haar 40-

daagse reiniging had volbracht, vertrokken waren naar Nazareth (Lukas 2:39). 

 

Hoe konden de Wijzen weten dat de "ster" de geboorte van Jezus, de toekomstige Koning van 

Israël, aangaf? 600 jaar eerder werden Daniel en veel Israëlieten, onder Koning 

Nebukadnezar, afgevoerd naar Babylon. De profetie van Daniël wijst de geboorte van Jezus 

aan in die tijd. De Wijzen hadden, 600 jaar nadat Daniël zijn boek schreef, toegang tot zijn 

geschriften. Ze konden zien hoe perfect Daniël de val en opkomst voorspelde van de 

Keizerrijken van de afgelopen 600 jaar en konden zien dat het volgende op de tijdlijn de 

komst  was van een Koning. Dit is de reden waarom sommigen in Israël uitkeken naar hun 

Messias (Anna en Simeon in Lukas 2). Ze begrepen de nauwkeurigheid van Daniëls profetie 

en wisten dat het de tijd voor Hem was om te verschijnen. 
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De Geschenken 

 

De geschenken die de Wijzen meebrachten geven ook aan dat ze verwachtten een royalty te 

ontmoeten. Goud wees naar een Koning. De priesters gebruikten wierook in hun tempel 

dienst. Mirre werd vaak gebruikt om lichamen, voor de begrafenis, te balsemen. Nicodemus 

balsemde het lichaam van Christus met ongeveer 100 pond mirre en aloë (Johannes 19:39). 

Het goud, wierook en mirre wezen allen op de verschillende aspecten van het leven van Jezus 

Christus. De traditie vertelt ons dat er drie Wijzen waren, omdat er drie geschenken 

waren, maar dat is pure speculatie. 

 

 

Les 6: Vervolg kindertijd van Cristus  

 

Lezen: Matth.2:1-23    

 

De Wijzen waren bekend om hun bekwaamheid als astrologen. Ze gaan terug naar de tijd van 

Daniël, toen hij rond 600 voor Christus naar Babylon werd gebracht. Het was Daniël die (door 

de Heilige Geest), de absoluut accurate tijdlijn schreef voor de geschiedenis van Israël tot en 

met de dood van Christus en de Verdrukking. Aangezien hij heerste over Babylon en op dat 

moment verantwoordelijk was voor de Wijze Mannen lijkt het logisch dat zijn boek in de 

koninklijke bibliotheek van de Wijzen verbleef. De Wijzen zullen, door de jaren heen, zeker 

het boek van Daniël hebben bestudeerd en in staat zijn geweest om te zien hoe nauwkeurig de 

lijst was van de opkomst en ondergang van de verschillende koninkrijken. Vanaf Daniël 9 

hebben ze geweten dat er, op een bepaald punt in de tijd, een Koning op het toneel zou 

verschijnen en ze zouden op zoek zijn naar een teken van Zijn komst. 

  

“Daniël 2:48: Toen maakte de koning Daniel groot, en hij gaf hem vele grote geschenken, en 

hij stelde hem tot een heerser over het ganse landschap van Babel, en een overste der 

overheden over al de wijzen van Babel.  

  

Dit teken verscheen inderdaad. Ik geloof dat het hetzelfde teken was dat de herders zagen 

terwijl ze op het veld waren toen de de hemel werd verlicht door de heerlijkheid van God. Ik 

denk dat dit fenomeen bijna 500 mijl naar het oosten zichtbaar was en door de Wijzen werd 

gezien als een ster laag aan de horizon. Zonder onderbreking door een voorwerp zou een 

hoogte van ongeveer 27 mijl nodig zijn voor hen om het te zien, maar als gevolg van de 

atmosferische en temperatuur verschillen kan een voorwerp worden gezien dat veel lager aan 

de hemel staat. Het is zelfs mogelijk om door lichtstralen, die gebroken worden, de kromming 

van de aarde aan te passen zodat het in theorie mogelijk zou zijn om naar de horizon te kijken 

en de achterkant van je hoofd zien. Met andere woorden, het licht van Gods heerlijkheid 

hoefde niet heel hoog te zijn om, zo'n 500 mijl naar het oosten, gezien te worden door de 

Wijzen. 

 

De verzen 2 en 9 lijken erop te wijzen dat de ster in het oosten was toen hij gezien werd door 

de Wijzen. Ik denk dat, hetgeen er werkelijk wordt gezegd, de ster in het westen was en de 

Wijzen ten oosten waren ten opzichte van de ster. 

 

De tijdsbepaling van het bezoek van de Wijzen 

 

Hoewel de Wijzen vaak worden afgebeeld bij Jezus, liggend in de kribbe, met de herders en 

schapen om hen heen weten we dat dit niet het geval kon zijn. Lukas 2:16 zegt dat de herders 
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bij de baby waren. (Opmerking: in de Statenvertaling staat “kindeken”) Dit woord (Grieks: 

brephos) geeft altijd een kind of baby aan, zelfs van een ongeboren baby als in het geval van 

Elizabeth in Lukas 1:44. (Opmerking: In de Statenvertaling staat “kindeke”). De Wijzen 

kwamen in het huis en vonden een kind (Grieks: paid ion). (Opmerking: In de Statenvertaling 

staat “kindeken”). Meestal wordt dat geïnterpreteerd als jong kind of een klein kind. Jezus 

was boven de babyleeftijd en was nu een klein kind. Het gezin verhuisde van een plaats waar 

dieren werden gehouden want er was een kribbe of voederbak op die locatie aanwezig (zie 

Lukas 2:7), naar een huis in Mattheüs 2:11. Dit gebeurde waarschijnlijk nadat de wettelijke 

tijd van de reiniging van Maria vervuld was. Na haar reiniging zegt Lukas 2:22  dat ze terug 

gingen naar hun eigen stad, Nazareth. Voor een mannelijk kind moest de vrouw zeven dagen 

in haar huis blijven en op de achtste dag de baby naar de tempel brengen om besneden  te 

worden. De vrouw moest dan 33 aaneensluitende dagen thuis  blijven waarna ze rein werd 

verklaard (Leviticus 12). 

 

Omdat de Wijzen 40 dagen, nadat Jezus was geboren, vertrokken en ze waarschijnlijk 

ongeveer 950 mijl moesten reizen op de hoofdweg, zodat de Wijzen, om hen te bezoeken in 

de stal, ongeveer 25 mijl per dag zouden moeten reizen om daar te zijn vóór Jozef en Maria 

vertrokken naar Nazareth. Aangezien de Wijzen waarschijnlijk reisden als onderdeel van een 

grote caravan, zal dit zeer onwaarschijnlijk zijn. Omdat ze niet konden arriveren voor Jozef en 

Maria vertrokken naar Nazareth en omdat koning Herodes alle kinderen doodde van twee jaar 

en jonger, kan verondersteld worden dat zij arriveerden ergens tussen twee maanden en twee 

jaar na de geboorte van Jezus. Mijn vermoeden is dat ze ongeveer een jaar nadat Jezus werd 

geboren arriveerden, Koning Herodes vermoorde kinderen tot twee jaar om er zeker van te 

zijn dat hij degene vernietigde die de Koning van Israël zou worden. Als dit het geval is 

geweest dan zou Johannes (de Doper) ook in gevaar zijn geweest. 

  

 

Reactie op het nieuws  

 

De Schrift geeft twee verschillende reacties op het nieuws dat de Koning van de Joden was 

geboren. De herders haastten zich om de baby te zien en gingen daarna weer terug en 

verheerlijkten en prezen God (Lukas 2:20). Ook de Wijzen waren op zoek naar de lang 

beloofde Koning. Toen ze Zijn teken zagen aan de hemel wensten zij Hem te aanbidden 

(Matteüs 2:2, 11). In tegenstelling daarmee zien we Koning Herodes die verontrust was door 

het nieuws dat de Koning van de Joden was geboren. Zijn enige wens was om deze Koning te 

doden om zelf aan de macht te blijven. Verrassend genoeg werd Jeruzalem ook verontrust 

door dit nieuws van een koning (Mattheüs 2:3). De verwijzing dat geheel Jeruzalem 

verontrust was zou kunnen betekenen dat, omdat koning Herodes werd verontrust, Jeruzalem 

bang was voor wat hij zou kunnen doen. Ik denk dat het de gehele leiding in Jeruzalem was 

die verontrust was omdat het verschijnen van hun Koning hun status quo zou verstoren. 

Degenen in het Sanhedrin (Farizeeën, Sadduceeën en Schriftgeleerden) wilden hun macht 

over de mensen behouden. We zien dit in ons eigen politiek systeem, waar de 

machthebbers bediend willen worden door de mensen in plaats van dat zij de mensen 

dienen.  

 

 

Slachting van Onwetenden  

 

Het verslag van Koning Herodes, die alle mannelijke kinderen tot twee jaar oud liet doden, 

wordt ook wel slachting van de onwetenden genoemd. We vinden dit alleen in het Mattheüs 
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Evangelie. Koning Herodes was zo woedend toen de Wijzen niet terug kwamen om te 

rapporteren over de verblijfplaats van het Koningskind dat hij alle zuigelingen, in de 

omgeving van Bethlehem, liet vermoorden. Dit doet denken aan God die het leven van de 

eerstgeboren Egyptenaren nam in de tiende plaag. Deze satanisch geïnspireerde haat was 

Satans poging om Gods verlossingsplan te verstoren. 

 

Israël wordt Gods eerstgeborene genoemd (Exodus 4:22). Satan heeft geprobeerd om Israël 

uit te roeien net zoals hij probeerde Gods Zoon te doden. 

 

 

De vlucht naar Egypte 

 

Direct nadat de Wijzen waren vertrokken had Jozef een droom waarin een engel van de Heer 

hem vertelde onmiddellijk naar Egypte te vertrekken omdat koning Herodes van plan was om 

zuigelingen te doden. 

 

Dit was vervulling van de Schrift, die Israël, dat uit Egypte kwam, vergelijkt met het uit 

Egypte komen van Jezus Christus  

  

“Numeri 24:8-9: 8 God heeft hem uit Egypte uitgevoerd; zijn krachten zijn als van een 

eenhoorn; hij zal de heidenen, zijn vijanden, verteren, en hun gebeente breken, en met zijn 

pijlen doorschieten. 9 Hij heeft zich gekromd, hij heeft zich nedergelegd, gelijk een leeuw, en 

als een oude leeuw; wie zal hem doen opstaan? Zo wie u zegent, die zij gezegend, en vervloekt 

zij, wie u vervloekt! 

 

“Hosea 11:1: Als Israel een kind was, toen heb Ik hem liefgehad, en Ik heb Mijn zoon uit 

Egypte uitgeroepen. 

 

Na de dood van koning Herodes verscheen er weer een engel van de Heer aan Jozef en 

vertelde hem om terug te gaan naar huis. Ze gingen terug naar Nazareth en leefden daar 

waarschijnlijk tot Jezus zijn openbare bediening is begonnen. Dit was ook vervulling van de 

Schrift, die zegt: "…dat Hij Nazarener zal geheten worden" (Matth.2:23). 

  

Het probleem met deze laatste profetie is dat er geen specifieke Schriftplaats is die zegt dat 

Jezus een Nazarener genoemd zal worden. Sommigen denken misschien dat deze profetie 

werd uitgesproken door een profeet van God, maar niet een deel van de Schrift is geworden. 

Let er echter op dat de profeten (meervoud) hebben gezegd dat Hij een Nazarener genoemd 

zou worden en dat wijst op een veralgemening van het idee van een Nazarener. Er is geen 

specifieke aanhaling, maar het idee is aanwezig in de profeten. Een Nazarener zijn had een 

negatieve betekenis. De vraag van Nathanaël, toen hij hoorde dat Jezus uit Nazareth kwam, is: 

“Kan uit Nazareth iets goeds zijn?" (Johannes 1:47). Het label van een Nazarener werd 

gebruikt in een geringschattende betekenis, gebruikt om iemand onderuit te halen. 

 

Wij doen dat soms op een luchtige manier als we mensen van onze eigen provincie 

vergelijken met die van een aangrenzende provincie. 

 

Het algemene idee, om veracht te worden, komt wanneer iemand een Nazarener wordt 

genoemd. Jezus een Nazarener noemen geeft aan dat hij zou worden veracht en verworpen, 

een persoon die geen respect krijgt. (Psalm 22:6-8; 69:20-21; Jesaja 49:7, 53:2-3) 
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Les 7: De tussenliggende jaren van Christus   
 

Lezen: Lukas 2:39-51 

 

Een andere manier om te kijken naar de gebeurtenissen rond de geboorte van Jezus is dat 

Jozef en Maria in Bethlehem verbleven vanaf de tijd van Jezus  zijn geboorte tot het bezoek 

van de Wijzen. Dit kan worden afgeleid uit Mattheüs 2:22-23. Toen Jozef werd verteld om 

Egypte te verlaten om naar het land Israël te gaan was hij bang om terug te gaan naar Judea 

omdat Archelaus er regeerde en nadat hij in een droom gewaarschuwd werd bleef hij in 

Galilea en vestigde zich in de stad Nazareth. Het lijkt erop dat hij zich zou gaan vestigen in 

Juda (rond Bethlehem) in plaats van direct naar Nazareth te gaan waardoor het lijkt alsof hij 

van plan was om zich te vestigen in de plaats waarin ze geleefd hadden voordat ze vluchtten 

naar Egypte. Dit zou betekenen dat Lukas 2:39 een tijdsperiode omvat van de reiniging van 

Maria totdat ze zich vestigden in Nazareth, geen rekening houdende met de details over de 

Wijzen en hun reis naar Egypte en weer terug. 

 

Jezus in de tempel 

 

Lukas is de enige persoon die iets over Jezus vertelt over de periode tussen Zijn tweede 

levensjaar en Zijn openbare bediening (ongeveer 30 jaar oud). We zien in Lukas 2:40 dat 

Jezus opgroeide, net als elke jongen, en dat Hij fysiek en mentaal toenam. Het enige verschil 

was dat Hij zonder zonde was. Men hoefde, bij wijze van spreken, geen twee keer tegen Hem 

te zeggen om de vuilnisemmer buiten te zetten of Zijn bed opmaken. 

 

Veel mensen geloven dat Jezus de kracht in zich had om wonderen te verrichten en speciale 

kennis had over mensen of gebeurtenissen (zie Johannes 4:18; Mattheüs 11:21). Echter vinden 

ze het moeilijk om uit te leggen waarom Jezus niet wist wanneer het Duizendjarige Rijk zou 

worden opgericht (Mattheüs 24:36). Jezus ontwikkelde zich als elke andere jongen die groeit 

in wijsheid en grootte (Lukas 2:52). Hoe komt het dat God de Zoon het nodig had om te 

groeien in wijsheid? Als Jezus alle dingen wist en almachtig was dan is het de vraag wanneer 

dat gebeurde daar Hij deze kenmerken zeker niet zichtbaar maakte toen hij in een kribbe lag. 

 

Ik geloof dat Jezus vrijwillig het tonen van Zijn heerlijkheid opgaf. Hij gaf alles op wat God 

kon doen, maar de mens niet kon doen. Hij werd volledig mens toen Hij volledig vertrouwde 

op de Vader en de Heilige Geest aangaande de dingen die bovennatuurlijk waren. De enige 

keer dat Jezus Zijn verborgen heerlijkheid openbaarde was in de transfiguratie in Mattheüs 17 

en Lukas 9. 

 

De Kenosis 

 

De technische term voor de tweede persoon van de Drie-eenheid die Zichzelf vernietigde is 

Kenosis. Dit is een Griekse term die afkomstig is uit Filippenzen 2:7 toen Hij Zichzelf 

vernietigd heeft toen Hij de hemel verliet om mens te worden. 

 

“Fil.2:6-8: 6 Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te 

zijn; 7 Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen 

hebbende, en is den mensen gelijk geworden; 8 En in gedaante gevonden als een mens, heeft 

Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des 

kruises. 
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Maar waarvan heeft de tweede persoon van de Drie-eenheid zich vernietigd? Sommigen 

zeggen dat hij Zich ontledigd heeft van Zijn goddelijkheid of godheid, maar hoewel Hij mens 

werd heeft Hij nooit opgehouden God te zijn. Anderen zeggen dat hij Zich vernietigd heeft 

van Zijn kenmerken, maar het is onmogelijk om dan  nog steeds God te zijn. Weer anderen 

denken dat “Jezus de mens” op aarde was, terwijl de goddelijke persoon in de hemel was. 

Volgens Kolossenzen 1:19 woont al de volheid in de tweede persoon van de Drie-eenheid in 

Jezus. We zien hieruit dat het Goddelijke niet woonachtig was in de hemel, terwijl de mens op 

aarde was. Het was Jezus, die de tweede persoon van de Drie-eenheid WAS, die in menselijke 

gedaante naar de aarde was gekomen. Terwijl Jezus in de kribbe lag als een hulpeloze baby 

hield Hij het universum bij elkaar. Terwijl Jezus aan het kruis hing hield Hij de spijkers en het 

kruis bijeen door Zijn kracht. 

 

“Kol.1:19: Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou; 

 

“Kol.1:16-17: 16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de 

aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij 

overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; 17 En Hij is 

voor alle dingen, en alle dingen bestaan te zamen door Hem; 

 

“1Tim.3:16: ……..God is geopenbaard in het vlees…………………..”. 

 

God de Zoon beperkte Zichzelf vrijwillig door Zijn heerlijkheid niet te onthullen aan de 

wereld toen Hij zich vertoonde als mens. Hij gaf Zijn heerlijkheid niet op, maar verborg het 

zodat het niet zou worden gezien. Hij kwam in de wereld als 100% mens en groeide op als 

100% mens. Het enige wat anders was: Hij was zonder zonde. Toen Hij Zichzelf vernietigde  

vernietigde Hij Zichzelf niet van de Godheid, maar vernietigde Zichzelf van Zijn zichtbare 

heerlijkheid. Hij verscheen zonder de heerlijkheid die Hij altijd had. Slechts één keer heeft hij 

die sluier, bij de verheerlijking in Mattheüs 17, voor een moment verwijderd om Zijn ware 

zelf te openbaren. Johannes zag ook Zijn heerlijkheid in Openbaring 1:17. Toen Hij 

opgevaren is naar de hemel bedekte Hij Zijn heerlijkheid niet langer. 

 

“Hebr.4:15: Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze 

zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. 

 

“Fil.2:6-9: 6 Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te 

zijn; 7 Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen 

hebbende, en is den mensen gelijk geworden; 8 En in gedaante gevonden als een mens, heeft 

Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des 

kruises. 9 Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, 

welke boven allen naam is; 

 

“Joh.17:5: En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven, met de heerlijkheid, die Ik bij U 

had, eer de wereld was. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hypostatische vereniging 

 

Het is de hypostatische vereniging die het samenvoegen beschrijft van God en mens in de 

tweede persoon van de Drie-eenheid. De Zoon heeft twee naturen, een goddelijke en een 

menselijke. 
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Strong zegt over deze twee naturen: 

 

De orthodoxe leer (afgekondigd in Chalcedon, 451) stelt dat in de ene persoon Jezus Christus  

twee naturen zijn, een menselijke natuur en een goddelijke natuur, elk in zijn volledigheid en 

integriteit,  en dat deze twee naturen autonoom en onlosmakelijk verenigd zijn, zodat er 

daardoor geen derde natuur wordt gevormd. In het kort, om een verouderde uitspraak te 

gebruiken, de orthodoxe leer verbiedt ons, hetzij de persoon te verdelen of om de naturen te 

verwarren. 

 

Dit komt neer op twee dingen over Zijn natuur: 

 

1. De twee naturen zijn verschillend en onveranderd. 

 

2. De twee naturen zijn niet vermengd tot één enkele natuur. 

 

Ter illustratie, zijn natuur is niet als een mengsel van zout en peper waarbij elk component 

apart is maar ze zijn niet verenigd omdat ze kunnen worden gescheiden in hun afzonderlijke 

bestanddelen. Zijn natuur is evenmin zout dat bestaat uit natrium en chloor. Het zout wordt 

een volledig nieuwe verbinding en is volledig gescheiden van de twee elementen die gebruikt 

zijn voor het maken er van. In plaats daarvan, de Zoon is volledig God en volledig mens 

verenigd als één, toch volledig los van elkaar en nemen niet weg of voegen toe  aan één van 

beide. Als voorbeeld van deze vereniging, Jezus, de mens kon zeggen, ondanks het feit dat 

Jezus duizenden jaren later werd geboren, vóór Abraham was, ben ik. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Jezus vernederde Zichzelf vrijwillig, maakte Zichzelf een weinig minder dan de engelen 

(Hebreeën 2:9), Hij maakte Zichzelf tot een dienaar en werd gehoorzaam (Filippenzen 2:5-8). 

Hij plaatste Zichzelf onder de Vader en liet de Vader door Hem werken. Hij deed niets zonder 

de leiding van de Vader. Dit is waarom Hij geboren kon worden als een hulpeloze baby en 

vervolgens groeide in wijsheid en in grootte (Lukas 2:52). Hij was zich niet bewust van wie 

Hij was toen hij geboren werd, zodat er een tijd moet zijn geweest dat Hij zijn bestemming 

ontdekte als de Messias. Hij moet dat geweten hebben tegen de tijd dat hij 12 jaar oud was en 

uit Zijn verrassende kennis in de tempel (Lukas 2:46-47). Hij wist ook niets over Zijn 

terugkomst voor het oprichten van het Duizendjarig Koninkrijk en zal niets geweten hebben 

van de Verborgenheid die later geopenbaard is aan Paulus. Als deze dingen geopenbaard 

waren in het Oude Testament, dan zou Hij ze geweten hebben. 

  

“Joh.14:16: En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij 

bij u blijve in der eeuwigheid; 

 

“Joh.5:19 en 30: 19 Jezus dan antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: 

De Zoon kan niets van Zichzelven doen, tenzij Hij den Vader dat ziet doen; want zo wat Die 

doet, hetzelve doet ook de Zoon desgelijks………………..30 Ik kan van Mijzelven niets doen. 

Gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en Mijn oordeel is rechtvaardig; want Ik zoek niet Mijn wil, maar 

den wil des Vaders, Die Mij gezonden heeft. 

 

“Joh.8:28-29: 28 Jezus dan zeide tot hen: Wanneer gij den Zoon des mensen zult verhoogd 

hebben, dan zult gij verstaan, dat Ik Die ben, en dat Ik van Mijzelven niets doe; maar deze 

dingen spreek Ik, gelijk Mijn Vader Mij geleerd heeft. 29 En Die Mij gezonden heeft, is met 

Mij. De Vader heeft Mij niet alleen gelaten, want Ik doe altijd, wat Hem behagelijk is. 
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“Kol.2:9: Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk; 

 

Wij zijn helaas niet in staat om werkelijk te begrijpen hoe Mens en Godheid in één Persoon 

kunnen wonen. Als we in staat waren om God volledig te begrijpen dan zouden wij ons boven 

God bevinden, dus is het een goede zaak dat Hij ondoorgrondelijk is. Zijn gedachten zijn ver 

boven onze gedachten (Jesaja 55:8-9). 

 

  

Les 8: Johannes de Doper. 

 

Lezen: Mattheüs 3:1-6 

 

Achtergrond 

 

Amos was een profeet van God gezonden naar de Noordelijke Stammen van Israël onder het 

bewind van koning Jerobeam II rond 750 voor Christus. Jerobeam was een slechte koning die 

niets met God temaken wilde hebben. De koning en de hogepriester verwierpen de woorden 

van Amos en ze vertelden hem dat het land niet in staat is om al zijn woorden te verdragen 

(Amos 7:10). Ze vertelden Amos terug te gaan naar Juda en hen met rust te laten. 

 

Amos profeteerde dat God een honger naar Gods woord (Amos 8:11) zou zenden. God zal 

Zijn Woord weerhouden van Israël en niet langer met hen communiceren. Voordat dit 

gebeurde was God zeer actief en sprak door de profeten. De meeste van de geschreven 

profetieën werden geschreven tussen 800 en 400 voor Christus. Daarentegen was God, van 

400 vóór Christus tot aan de geboorte van Jezus, stilzwijgend ter vervulling van de profetie 

van Amos. Israël wilde niets te maken hebben met God, zodat God de profetie gesproken door 

Amos vervulde en Zijn relatie met hen beëindigde. Er was geen communicatie tussen God en 

Israël tot Johannes de Doper op het toneel kwam. 

  

Maleachi was de laatste profeet die het woord van God aan Israël aanbood. Maleachi 3 

waarschuwt Israël voor de komende verdrukking, maar degenen die Zijn Naam vrezen zien 

vooruit naar het glorieuze Koninkrijk. Vers 1 voorspelt de komst van een profeet die de stilte 

van de hemel zal opheffen. Deze profetie werd zo'n 400 jaar later vervuld toen Johannes de 

Doper zijn bediening begon. We weten uit Daniel 9 en van Maleachi 3, dat, toen Johannes de 

Doper zijn bediening begon, de Verdrukking niet ver weg was.  

 

Volgens Lukas 1:80 en 3:2 groeide Johannes op in de woestijn. Dit is ook waar zijn bediening 

begon. Profeten deden vaak dingen die een diepere betekenissen hadden. Hosea trouwde met 

een prostituee om de toestand tussen Israël en God uit te beelden. Ezechiël maakte een gat in 

zijn huis om de toekomstige ballingschap van Israël te symboliseren, Jeremia kocht een 

aardewerken pot, brak het in bijzijn van een aantal van de oudsten van de stad Jeruzalem en 

zei dat God hetzelfde ging doen met hen. Johannes predikte in de woestijn om de conditie van 

Israël te symboliseren. Zij zijn 400 jaar in een woestijn geweest, weg van het levende water 

van Gods woord totdat God de stilte, door Johannes, verbrak  

 

Zijn prediking in de woestijn was waarschijnlijk ook een beeld van het overblijfsel. Johannes 

predikte buiten het kamp, buiten de poorten van Jeruzalem. Jeruzalem was zogenaamd het 

centrum van het Joodse geloof met de Farizeeën en Sadduceeën als hun geestelijke leiders, 

maar deze leiders, de herders van de kudde van Israël, deden hun werk niet (Jeremia 23). In 

plaats van de mensen naar God te leiden namen zij ze weg van Hem. Johannes had een 
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boodschap die de mensen terug naar God zou brengen. Hij riep geheel Israël tot bekering, zich 

omkeren en terug gaan naar Hem. Slechts een overblijfsel zou reageren op zijn boodschap. 

 

“Lukas 1:16-17: 16 En hij zal velen der kinderen Israels bekeren tot den Heere, hun God. 

17 En hij zal voor Hem heengaan, in den geest en de kracht van Elias, om te bekeren de 

harten der vaderen tot de kinderen, en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid 

der rechtvaardigen, om den Heere te bereiden een toegerust volk. 

 

In de Grote Verdrukking zal een overblijfsel uit Israël Jeruzalem ontvluchten en uitgaan in de 

woestijn om te worden beschermd en gevoed door God. 

 

 

Johannes en Elia 

 

Johannes wordt niet alleen vergeleken met Elia, hij wordt Elia genoemd. 

 

“Matth.11:14: En zo gij het wilt aannemen, hij is Elias, die komen zou. 

 

“Matth.17:10-13: 10 En Zijn discipelen vraagden Hem, zeggende: Wat zeggen dan de 

Schriftgeleerden, dat Elias eerst moet komen? 11 Doch Jezus, antwoordende, zeide tot hen: 

Elias zal wel eerst komen, en alles weder oprichten. 12 Maar Ik zeg u, dat Elias nu gekomen 

is, en zij hebben hem niet gekend; doch zij hebben aan hem gedaan, al wat zij hebben gewild; 

alzo zal ook de Zoon des mensen van hen lijden. 13 Toen verstonden de discipelen dat Hij hun 

van Johannes de Doper gesproken had. 

 

“Lukas 1:17: En hij zal voor Hem heengaan, in den geest en de kracht van Elias, om te 

bekeren de harten der vaderen tot de kinderen, en de ongehoorzamen tot de 

voorzichtigheid der rechtvaardigen, om den Heere te bereiden een toegerust volk. 

 

Er waren een aantal overeenkomsten tussen Elia en Johannes. Beiden waren gekleed in ruwe 

kleding, beiden brachten tijd door in de woestijn en beiden werden opgeroepen om Israël 

terug te brengen tot God. 

 

“2Kon.1:8: En zij zeiden tot hem: Hij was een man met een harig kleed, en met een lederen 

gordel gegord om zijn lenden. Toen zeide hij: Het is Elia, de Thisbiet. 

 

“1Kon.17:3: Ga weg van hier, en wend u naar het oosten, en verberg u aan de beek Krith, die 

voor aan de Jordaan is. 

 

“Matth.3:4: En dezelve Johannes had zijn kleding van kemelshaar, en een lederen gordel om 

zijn lenden; en zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honig. 

 

“Matth.3:1-2:1 En in die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de woestijn van 

Judea, 2 En zeggende: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. 

 

“Lukas 1:80: En het kindeken wies op, en werd gesterkt in den geest, en was in de woestijnen, 

tot den dag zijner vertoning aan Israel. 
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“Maleachi 4:5:  Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag 

des HEEREN komen zal. 

 

“Maleachi 3:1: Ziet, Ik zende Mijn engel, die voor Mijn aangezicht den weg bereiden zal; en 

snellijk zal tot Zijn tempel komen die Heere, Dien gijlieden zoekt, te weten de Engel des 

verbonds, aan Denwelken gij lust hebt; ziet, Hij komt, zegt de HEERE der heirscharen. 

 

Maleachi 4:5 zegt dat Elia zal komen, voor de grote verdrukking. Dit is een verwijzing naar 

Johannes de Doper toen hij op het toneel verscheen. 

 

Malachi 3:1 maakt een duidelijke verwijzing naar de boodschapper die de komende Redder 

zou aankondigen. Dit is de reden waarom de Schriftgeleerden zeiden dat Elia eerst zou 

komen. 

 

“Matth.17:10-12: 10 En Zijn discipelen vraagden Hem, zeggende: Wat zeggen dan de 

Schriftgeleerden, dat Elias eerst moet komen? 11 Doch Jezus, antwoordende, zeide tot hen: 

Elias zal wel eerst komen, en alles weder oprichten. 12 Maar Ik zeg u, dat Elias nu gekomen 

is, en zij hebben hem niet gekend; doch zij hebben aan hem gedaan, al wat zij hebben gewild; 

alzo zal ook de Zoon des mensen van hen lijden. 

  

Johannes erkent dat hij Elia niet is (Johannes 1:21), maar hij kwam in de kracht en de geest 

van Elia (Lukas 1:17). Beide profeten zijn nauw met elkaar verbonden omdat beide dezelfde 

focus hebben in het terugroepen van Israël tot God. Dat geldt ook voor de twee getuigen uit 

Openbaring 11. Ik geloof dat Maleachi 3 over de komst van Johannes de Doper spreekt terwijl 

Maleachi 4 de primaire focus is van de profeet die op het toneel zal komen vóór de Grote 

Verdrukking begint, alhoewel ik denk dat het ook kan verwijzen naar Johannes de Doper en 

zijn bediening. Deze profeet zou heel goed de Elia van het Oude Testament kunnen zijn, maar 

kan ook een andere man zijn, die, net als Johannes, komt in de kracht en de geest van de man 

Elia. 

  

 

De boodschap van Johannes 

  

Lukas 1:16 zegt dat Johannes velen der kinderen Israëls zal bekeren tot den Heere, hun God. 

Als Israël zich op een gegeven moment bekeert tot God dan moeten zij wandelen met God. 

God heeft Zijn eisen aan Israël voorgelegd met het geven van de Wet van Mozes. Israël (als 

volk) werd rechtvaardig beschouwd en zou Gods rijke zegen ervaren wanneer ze de Wet van 

Mozes volgden. Dit zou gebeuren wanneer godvruchtige koningen, die God wensten te dienen 

en hen te leiden. Koning David is een goed voorbeeld van een leider die, in het algemeen, 

Israël leidde om God te volgen en daarom werden Gods zegeningen uitgestort over Israël.  

Helaas, Israël is vaak van God afgedwaald om vreemde goden te dienen. God was 

voortdurend bezig om hen te bekeren en naar Hem terug te brengen. Maleachi schrijft over de 

toestand van Israël en zegt dat ze de Wet niet volgden en dat ze terug moesten keren naar God 

zodat God terug kon keren naar hen. Deze verzen dienen begrepen te worden op nationaal 

niveau en in het besef dat Israël een volk onder een verbond was. Dit gaat niet over 

individuele verlossing. 

 

“Deut.10:12-13: 12 Nu dan, Israel! wat eist de HEERE, uw God van u dan den HEERE, uw 

God, te vrezen, in al Zijn wegen te wandelen, en Hem lief te hebben, en den HEERE, uw God, 
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te dienen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel; 13 Om te houden de geboden des 

HEEREN, en Zijn inzettingen, die ik u heden gebiede, u ten goede. 

 

“Maleachi 3:7: Van uwer vaderen dag af, zijt gij afgeweken van Mijn inzettingen, en hebt ze 

niet bewaard; keert weder tot Mij, en Ik zal tot u wederkeren, zegt de HEERE der 

heirscharen; maar gij zegt: Waarin zullen wij wederkeren? 

 

Johannes predikte specifiek “bekering” tot Israël, omdat het Koninkrijk der Hemelen nabij 

gekomen was. (Mattheüs 3:2). Dit is exact dezelfde boodschap die, volgens Mattheüs 4:17, 

ook Jezus predikte en dezelfde boodschap werd gegeven aan de Discipelen om te prediken 

toen ze werden uitgezonden (Mattheüs 10:7). Dit was het goede nieuws (of evangelie) van het 

Koninkrijk (Mattheüs 4:23) en wordt ook wel het Evangelie van het Koninkrijk Gods 

genoemd (Markus 1:14). Dit was een zeer specifieke boodschap die begon met de prediking 

van Johannes de Doper (Lukas 16:16) in de voorbereiding van Israël op het spoedig komende 

Koninkrijk. Als het woord “evangelie” wordt gebruikt in Mattheüs, Markus, Lukas en 

Johannes moet het gewoonlijk worden begrepen als het goede nieuws van het spoedig 

komende Duizendjarig Koninkrijk, maar nooit als het evangelie der genade Gods dat door de 

Apostel Paulus wordt verkondigd. Vóór Johannes was het goede nieuws voor Israël dat er een 

toekomstig Koninkrijk zou komen en dat ze deel van dat koninkrijk konden worden als ze 

God geloofden. Het goede nieuws veranderde toen Johannes zijn bediening begon en predikte 

dat het  Koninkrijk nabij was. De Koning was in hun midden en het Koninkrijk was niet ver 

weg. 

 

(Opmerking: hoewel de Koning daar was, kon het Koninkrijk niet worden ingesteld tot na 

Zijn dood, begrafenis en opstanding volgens Lucas 19:12; Johannes 14:3). 

  

Degenen die Johannes zijn prediking aanvaarden en gedoopt werden wisten waarschijnlijk uit 

Maleachi 3 dat ze spoedig door een tijd van beproeving en zuivering zouden gaan. Het zal pas 

na de zuivering van Israël zijn dat ze in staat zullen zijn om een offer aan te bieden dat 

aanvaardbaar is voor de Heer (Maleachi 3:4). Deze bekeerlingen waren zich aan het 

voorbereiden op het komende oordeel. Petrus zei tegen Israël het niet vreemd te vinden om 

door een vurige beproeving te gaan (1 Petrus 4:12), want het was geprofeteerd dat deze 

beproeving zou komen. Aan de andere kant zou het wel vreemd zijn voor het Lichaam van 

Christus om door de vurige beproeving te gaan.  Er is geen reden voor ons om te worden 

gezuiverd, omdat we al volmaakt zijn in Christus. 

  

 

Bestanddelen uit de boodschap van Johannes 

 

Bekering (Mattheüs 3:2) 

 

Bekering is niet, zoals velen beweren, een droevig gevoel vanwege uw zonden, maar is de 

actie van het stoppen van wat je doet en het tegenovergestelde doen, dus om van gedachten te 

veranderen. Toen Israël werd opgeroepen om zich te bekeren moesten ze zich bekeren van het 

niet volgen van God. De bediening van Johannes was om Israël terug te roepen naar God 

(Lukas 1:16), om God niet langer in de steek te laten maar beginnen Hem te volgen. Er was 

een individuele bekering en een nationale bekering. Op nationaal niveau was het leiderschap 

van Israël (Farizeeën, Sadduceeën en Schriftgeleerden) verantwoordelijk voor de mensen. Als 

zij zich tot God bekeerden werd dat beschouwd alsof het volk zich had bekeerd. We zien dit 
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in Handelingen 3:19 waar Petrus voor het volk pleit om zich te bekeren, zodat de tijden van 

verademing mogen komen (het Duizendjarig Koninkrijk). 

  

Vandaag is onze redding niet afhankelijk van ons om terug te keren naar God, omdat we nog 

niet met Hem zijn geweest. Wij bekeren ons niet om gered te worden, maar we bekeren 

ons als we gered zijn. Het is een bijproduct van het geloven. Als we geloven zijn we gered en 

door dat te doen hebben we ons afgekeerd van ons oude leven  en volgen nu Christus zoals 

Paulus Hem volgt. (1Kor.11:1). 

 

 

Belijdenis (Mattheüs 3:6) 

 

Belijdenis betekent letterlijk om hetzelfde te zeggen. Toen zij hun zonden beleden zeiden ze 

hetzelfde of waren het eens met God aangaande hun zonden. Het tegenovergestelde zou 

betekenen dat ze het niet met God eens waren dat ze zondaren zijn. We zien dit in 1 Johannes, 

waar degenen die hun zonden beleden in overeenstemming met God waren, terwijl degenen 

die ze niet beleden misleid waren en God tot een leugenaar maakten. 

 

“1Joh.1:8-10: 8 Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij ons zelven, en 

de waarheid is in ons niet. 9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, 

dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid. 10 Indien wij zeggen, 

dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij Hem tot een leugenaar, en Zijn woord is niet in 

ons. 

 

Leviticus noemt vijf niveaus van straf die gekoppeld zijn aan vijf niveaus van Israëls opstand 

(Leviticus 26: 16-39). Israël bleef God negeren, zodat God doorging met hen te straffen. Vers 

40 geeft de remedie voor Israël aan om weer in Gods gunst te komen, namelijk hun zonden en 

de zonden van hun voorouders te belijden. Terwijl Daniël werd gevangen gehouden in 

Babylon bad hij, hij beleed zijn zonden en de zonden van zijn volk Israël (Daniël 9:20). We 

zien hetzelfde gebeuren met Johannes de Doper. Met het belijden kwam de belofte van Gods 

zegen. 

 

In tegenstelling tot Israël onder het Koninkrijk programma, zijn alle zonden van de leden van 

het Lichaam van Christus alreeds vergeven. Er is geen reden voor ons om onze zonden en de 

zonden van ons volk te belijden. 

 

“Ef.1:7: In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der 

misdaden, naar den rijkdom Zijner genade, 

 

 

De Doop (Mattheüs 3:6) 

 

Iedereen die zich niet heeft onderworpen aan de prediking van Johannes door zich te bekeren, 

geen belijdenis heeft gedaan en niet door hem gedoopt is die heeft God afgewezen en 

veroordeeld zichzelf tot eeuwige verdoemenis. Vandaag de dag hoeven de leden van het 

Lichaam van Christus alleen te geloven in de Persoon en het werk van Jezus Christus en 

voegen daar verder niets aan toe. 

  

Israël, onder het Evangelie van het Koninkrijk, te beginnen met Johannes de Doper, moest 

zijn boodschap geloven en door het geloof naar Johannes komen  om gedoopt te worden nadat 
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ze zich hadden bekeerd en belijdenis hadden gedaan. Veel kerken, die de waterdoop in acht 

nemen, zullen zeggen dat het niet verplicht is en niets heeft te maken met de verlossing. Ze 

volgen alleen maar het voorbeeld van Jezus toen Hij werd gedoopt en de handeling van de 

doop is gewoon een uiterlijk teken van een innerlijk werk. Helaas volgen ze de tradities van 

mensen in plaats van het raadplegen van de Schrift, want nergens in de Schrift wordt ons 

verteld dat de doop een uiterlijk teken is van een innerlijk werk. Het tegendeel kan worden 

aangetoond, namelijk dat de doop absoluut noodzakelijk was voor redding onder het 

Koninkrijks Evangelie (Markus 16:16; Handelingen 2:38). 

  

“Lukas 7:29-30: 29 En al het volk, Hem horende, en de tollenaars, die met den doop van 

Johannes gedoopt waren, rechtvaardigden God. 30 Maar de Farizeen en de wetgeleerden 

hebben den raad Gods tegen zichzelven verworpen, van hem niet gedoopt zijnde. 

 

Deze doop van Johannes had een ander doel. Volgens Exodus 19:6 moest Israël een 

koninkrijk van priesters worden. Dit wordt herhaald in Jesaja 61:6, en Petrus noemt gelovig 

Israël een koninklijk priesterdom (1 Petrus 2:9). Toegang tot het priesterdom vereist 

verschillende dingen, waaronder de doop volgens Exodus 29:4. De doop van Johannes werd 

gedaan om Israël voor te bereiden op deze priesterlijke taken. 

 

Opmerking van de vertaler: Paulus, onze Apostel, zegt dat hij NIET is gezonden om te dopen! 

“1Kor.1:17: Want Christus heeft mij niet gezonden, om te dopen, maar om het Evangelie te 

verkondigen; niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld 

worde”. 

 

 

Lesson 9: Bediening van Johannes.        

 

Lezen: Matth.3:4-12 

 

Meer over bekering. 

 

Maar al te vaak proberen wij, die geloven dat de kerk in midden Handelingen is begonnen, 

om deze eeuw der Verborgenheid te scheiden van de Profetische eeuw; en het Evangelie der 

genade Gods van het Evangelie van het Koninkrijk. We hebben ons zelf opgeleid tot experts 

in het zoeken naar verschillen in plaats van overeenkomsten. Eén gebied waar we dat doen is 

bekering. Het is gemakkelijk om te zien hoe Israël zich moest bekeren en zich moest laten 

dopen voor hun redding want Petrus verbindt deze twee dingen duidelijk met elkaar om gered 

te worden (Handelingen 2:38). Wanneer we kijken naar de eisen voor verlossing in deze 

Bedeling van Genade dan worden we gered door te geloven in Jezus Christus en Zijn werk, 

namelijk Zijn dood, begrafenis en opstanding, zonder vermelding van bekering. Ons 

uitgangspunt is dat zij zich moesten bekeren, maar wij niet. 

 

Dit is echter in tegenspraak met wat Paulus zegt. Bekering van een gelovige, van het Lichaam 

van Christus, wordt behandeld in een aantal passages inclusief Handelingen 17:30; 20:21; 

26:20; Romeinen 2:4; 2 Korintiërs 7: 9-10; 12:21. 

 

“Rom.2:4: Of veracht gij den rijkdom Zijner goedertierenheid, en verdraagzaamheid, en 

lankmoedigheid, niet wetende, dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt? 
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“2Kor.7:9-10: 9 Nu verblijde ik mij, niet omdat gij bedroefd zijt geweest, maar omdat gij 

bedroefd zijt geweest tot bekering; want gij zijt bedroefd geweest naar God, zodat gij in geen 

ding schade van ons geleden hebt. 10 Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke 

bekering tot zaligheid; maar de droefheid der wereld werkt den dood. 

 

Bekering is zich omkeren en in de tegenovergestelde richting gaan, een verandering van 

gedachten. Het is niet een gevoel van bedroefd zijn om uw zonden zoals blijkt uit 2 Korinthe 

7:9, maar het bedroefd zijn kan zeker een deel van bekering zijn. Dus hoe moeten we 

bekering verstaan zoals er in de Evangeliën over wordt gesproken en het begin van 

Handelingen vergeleken met later in Handelingen en de brieven van Paulus? Ik geloof dat 

bekering moet worden uitgelegd binnen de bedeling waarin het wordt gebruikt. Toen 

Johannes zijn bediening begon predikte hij dat het Koninkrijk nabij was, zodat Israël zich 

moest bekeren, belijden en gedoopt worden. Deze bekering was een oproep aan Israël om 

terug te keren naar God (Lukas 1:16-17). Elke profeet, door God aan Israël gezonden, 

predikte deze zelfde boodschap. Petrus bleef, in Handelingen 3:19, deze zelfde boodschap 

prediken aan Israël met de belofte van het Duizendjarig Rijk als zij gehoor gaven aan zijn 

pleidooi. Individuele personen werden ook opgeroepen om zich te bekeren en hun zondige 

wegen de rug toe te keren zodat ze de Heer konden dienen (Lukas 15:10; Handelingen 2:38). 

 

Paulus roept ons nooit op om terug naar God te komen, maar doet een beroep op de 

ongelovige om zich tot God keren. Als gelovigen moeten we de oude natuur afleggen en de 

nieuwe aandoen. Dit omvat het idee van bekering, zich afwenden van onze oude zondige 

leven en leven voor God (Romeinen 13:14; Efeziërs 4:22-24). 

 

We zien uit het bovenstaande dat, hoewel bekering de dispensationele grenzen kruist dat het 

woord  bekering alleen goed kan worden geïnterpreteerd binnen elke afzonderlijk bedeling. 

Bekering onder het Koninkrijks evangelie heeft een iets andere betekenis dan bekering onder 

de het evangelie der genade Gods. 

 

 

Meer over dopen 

 

Als het woord doop ter sprake komt denken de meeste mensen meteen aan de waterdoop, ze 

realiseren zich niet dat de Bijbel ten minste zeven verschillende soorten dopen bevat. 

Mattheüs 3:11 noemt drie dopen: water, de Heilige Geest en vuur.  Samen met deze drie is er 

nog de doop in Moses (1 Korintiërs 10:2), de doop in Christus en de doop in de dood 

(Romeinen 6:3). Er zouden nog meer opgesomt kunnen worden. 

  

Identificatie is een woord dat vervangen kan worden door de doop. Als wij in Christus 

gedoopt worden dan worden we geïdentificeerd met Christus. Toen de kinderen Israëls 

werden gedoopt in Mozes werden ze geïdentificeerd met Mozes en hadden alle dingen 

ervaren zoals Mozes de dingen had doorgemaakt in de woestijn. Degenen die de doop van 

Johannes ondergingen waren degenen die werden geïdentificeerd met Johannes en toonden 

publiekelijk hun betrokkenheid bij zijn bediening. We kunnen onze oude natuur als dood 

beschouwen omdat we geïdentificeerd zijn met Christus en daarom zijn we met Christus 

gestorven. 

 

“Rom.6:4: Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs 

Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid 

des levens wandelen zouden. 
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Er zijn velen die het feit dat Christus de gelovigen in Handelingen 2 doopte met de Heilige 

Geest verwarren met de Heilige Geest die ons in Christus Jezus doopt waardoor we lid 

worden van het Lichaam van Christus. 

 

“Hand.1:5: Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met den Heiligen Geest 

gedoopt worden, niet lang na deze dagen. 

 

“Gal.3:27: Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. 

 

“1Kor.12:13: Want ook wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt; hetzij Joden, 

hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot één Geest gedrenkt. 

 

Besteed aandacht aan het feit wie het dopen doet en met welk medium Hij doopt. In het begin 

van Handelingen was het Jezus Christus die de Heilige Geest uitstortte op de  Koninkrijks 

gelovigen, maar nadat Paulus was geroepen en hem het Evangelie der Genade Gods was 

gegeven, is de Heilige Geest de persoon die ons in Christus doopt. Hoewel dit verschil 

duidelijk in de Schrift staat negeren de meesten het en zeggen dat het hetzelfde is op een iets 

andere wijze. Degenen die geloven dat de kerk is begonnen met Pinksteren houden vast aan 

deze manier van denken, zodat ze kunnen vasthouden aan hun systeem van theologie.  

 

Een zeer eenvoudige manier om te zien dat de doop, in het begin van Handelingen, anders is 

dan onze doop in het Lichaam van Christus is om te testen met wie de groepen worden 

geïdentificeerd. Zijn beide groepen geïdentificeerd met dezelfde Persoon (Heilige Geest) of 

met twee verschillende personen (Christus en de Heilige Geest). Toen de Heilige Geest werd 

uitgestort over de Koninkrijks gelovigen, in het begin van Handelingen,  deden ze de tekenen 

van de Heilige Geest. Ze spraken en legden uit in vreemde talen, deden wonderen, en waren 

het volledig eens met elkaar. De Heilige Geest had hen overgenomen en ze werden volledig 

geïdentificeerd met Zijn persoon. Wanneer wij in deze tijd van genade gered worden zien we 

niet meer al deze wonderbaarlijke manifestaties van de Geest. Wanneer iemand nu een 

gelovige wordt is er vaak geen uitwendige manifestatie van die innerlijke verandering. We 

zijn echter volledig geïdentificeerd met Christus en wel zo dat we worden geacht te zijn 

gestorven, omdat Hij is gestorven en opgestaan, en wij met Hem. 

  

“Kol.2:12: Zijnde met Hem begraven in den doop, in welken gij ook met Hem opgewekt zijt 

door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft.   

 

Samenvatting 

 

 

Israël 
 

Moesten geloven in de 

persoon van Jezus Christus                   

als hun Messias. 

(Mattheüs 16:16; Johannes 

20:31) 

 

Het volk Israël moest zich, 

na het dienen van andere 

 

 

           Geloven 

 

 

           (Geloof) 

 

 

  

 

Lichaam van Christus 

 

Moeten geloven in de 

Persoon van Jezus Christus 

en Zijn werk aan het kruis (1 

Korintiërs 15:1-4) 

 

 

Ons is nooit verteld om ons 

te bekeren om gered te 
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goden, weer tot God wenden 

(Handelingen 3:9; Lucas 

1:16). Individuele Israëlieten 

moesten zich van hun zonden 

afkeren en moreel eerzaam 

zijn (Handelingen 2:38; 

Lukas 15:10). De goede 

werken (vrucht) van de Wet 

waren nodig om hun geloof 

te demonstreren (Mattheüs 

3:8; 19:16-19). Als ze de 

werken niet deden waren ze 

niet echt gered. 

 

----------------------------------- 

 

Israëlieten moesten hun 

eigen zonden belijden en de 

zonden van hun volk uit het 

verleden (Leviticus 26:40; 

Daniël 9:20). 

 

----------------------------------- 

Individuele Israëlieten 

moesten met water gedoopt 

worden. De doop kon hen 

niet redden, maar niet 

gedoopt zijnde toonde een 

gebrek aan waar geloof aan. 

Jezus gaf de discipelen een 

bediening inclusief de 

waterdoop (Mattheüs 28:19). 

 

 

 

 

 

 

            Bekering 

 

 

(Verandering van gedachten) 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------- 

 

             Belijdenis 

 

 

(Mee eens, of hetzelfde 

zeggen) 

 

----------------------------------- 

 

 

                Dopen 

 

 

           Identificeren 

 

worden, echter is het proces 

van bekering vervat in de 

handeling van het geloven. 

Als u gelooft dan heeft u zich 

bekeerd (Romeinen 2:4). 

Goede werken moeten 

natuurlijk voortvloeien uit 

ons geloof en onze bekering 

(Handelingen 26:20). Deze 

goede werken hebben niets te 

maken met het gered worden, 

maar moeten het resultaat 

zijn van onze redding. 

 

----------------------------------  

 

Wij belijden (zijn het eens) 

met God dat Jezus Christus is 

God en als we geloven in 

Zijn werk aan het kruis, dan 

zijn we gered (Romeinen 10: 

9-10). 

----------------------------------- 

De leden van het Lichaam 

van Christus zijn door de 

Heilige Geest gedoopt in 

Jezus Christus (Romeinen 6: 

3; 1 Korinthiërs 12:13). Dit is 

de enige doop die we nodig 

hebben (Efeziërs 4:4). Jezus 

Christus gaf Paulus een 

bediening zonder de 

waterdoop. (1Kor.1:17). 

 

 

 

Matth.3:4-10 

 

We gaan nu weer terug naar Johannes de Doper. Toen het volk uitging om door hem gedoopt 

te worden identificeerden ze zichzelf volledig  met zijn bediening. Ze moesten buiten de stad 

Jeruzalem gaan om geestelijke verfrissing te vinden omdat ze dat niet konden vinden in de 

tempel bij de Farizeeën en Sadduceeën. Dat is de reden waarom de leiders van Israël nogal 

bezorgd werden over wat er gaande was. Zij zagen dat hun macht over de mensen begon af te 

nemen. God had deze mensen in dienst gesteld voor Zijn volk Israël, maar in plaats van hen 

op te bouwen gebruikten ze Israël voor hun eigen bestwil. 

 

“Jer.10:21: Want de herders zijn onvernuftig geworden, en hebben den HEERE niet gezocht; 

daarom hebben zij niet verstandiglijk gehandeld, en hun ganse weide is verstrooid. 
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“Jer.23:1-4: 1 Wee den herderen, die de schapen Mijner weide ombrengen en verstrooien! 

spreekt de HEERE. 2 Daarom zegt de HEERE, de God Israels, alzo van de herderen, die 

Mijn volk weiden: Gijlieden hebt Mijn schapen verstrooid, en hebt ze verdreven, en hebt ze 

niet bezocht; ziet, Ik zal over u bezoeken de boosheid uwer handelingen, spreekt de HEERE. 3 

En Ik zal het overblijfsel Mijner schapen Zelf vergaderen uit al de landen, waarhenen Ik ze 

verdreven heb; en Ik zal ze wederbrengen tot hun kooien, en zij zullen vruchtbaar zijn, en 

vermenigvuldigen. 4 En Ik zal herderen over hen verwekken, die ze weiden zullen; en zij 

zullen niet meer vrezen, noch verschrikt worden, noch gemist worden, spreekt de HEERE. 

 

Jezus contrasteert Zichzelf met deze slechte herders door zichzelf de Goede Herder te noemen 

(Johannes 10:21). 

 

Johannes zijn begroeting aan de Farizeeën en Sadduceeën was niet  bepaald vleiend; toen ze 

naar buiten kwamen om te zien wat er gaande was noemde Johannes hen adderengebroed.  

Slangen hebben een slechte naam vanaf de tijd dat Adam werd verzocht door Satan in de Hof 

van Eden. Johannes wist wat in hun hart was omdat de Heilige Geest, vanaf de conceptie, in 

hem woonde. Hoewel de gesteldheid van hun harten niet goed was gaf Johannes hen nog een 

kans om zich te bekeren en gedoopt te worden en de werken te doen die zouden aangeven dat 

ze echt bekeerd waren.  

 

Degenen die zich niet bekeren en niet de werken der gerechtigheid doen zullen uitgehouwen 

en verbrand worden. Zij zullen gedoopt worden (geïdentificeerd) met degenen die worden 

vernietigd in de Verdrukking als God Zijn oordeel uitstort over de wereld (Matth.3:11). Dit 

wordt benadrukt in de beeldspraak van Matth.3:12 waar God de tarwe scheid (die goede  

vrucht dragen) van het kaf (die geen goede vrucht voortbrengen) en waar het kaf wordt 

verbrand. Dit beeld wordt door heel de evangeliën gebruikt (Mattheüs 7:19, 13:40, 42, 50; 

Lukas 3:9, 17; Johannes 15:6). Paulus gebruikt dit beeld nooit voor de gelovigen. De gelovige 

zal niet zelf veroordeeld worden maar zijn werken zullen worden beoordeeld en het hout, hooi 

en stro wordt verbrand, terwijl het goud, zilver en edelstenen de vlammen zullen weerstaan (1 

Korinthiërs 3:13). 

  

Merk op dat Matth.3:10 aangeeft dat de tijd van oordeel reeds is begonnen want de bijl is 

alreeds aan de wortel van de boom gelegd. Dit lijkt overeen te komen met de gelijkenis van de 

vijgenboom in Lukas 13:6-9. Ze waren op de drempel van de eindtijd voor Israël (volgens de 

profetie). Toen Petrus, in Handelingen 2:16, aankondigde dat de eindtijd gebeurtenissen, van 

Joël, gebeurden deed hij dat door de kracht van de Heilige Geest, wetende dat volgens de 

profetie de Verdrukking aanstaande was. 

 

Matth.3:11-12 

 

Johannes kondigde de doop met de Heilige Geest aan in vers 11,  en de Verdrukking zou kort 

daarna komen (volgens de profetie). De komst van de Heilige Geest werd geprofeteerd in 

Ezechiël en de profetie begon in Handelingen 2 vervuld te worden. Joël 2 zou volledig zijn 

vervuld indien Israël haar Messias in Jeruzalem had aanvaard. De gebeurtenissen op de 

Pinksterdag zouden dan zijn uitgebreid naar Judea, Samaria en tot de uiterste delen van de 

wereld zoals de Discipelen was bevolen in Handelingen 1:89. Zie ook Jesaja 44:3; Ezechiël 

37:14; 39:29; Joël 2:28-29.  

 

“Ezechiël 36:26-27: 26 En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in 

het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlesen hart 
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geven. 27 En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij in Mijn 

inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten zult bewaren en doen. 

 

 

Lesson 10: De doop van Jezus. 

 

Lezen: Matth.3:13-17 

 

Tot nu toe hebben we Johannes gezien in de woestijn, hij riep Israël op om zich te bekeren en 

gedoopt te worden. De leiding van Israël was gevestigd in de tempel te Jeruzalem samen met 

de Farizeeën en Sadduceeën die ten dienste van het volk waren. De Israëlische leiders waren 

corrupt en ze waren niet uit op het welzijn van de mensen, maar waren alleen op zoek naar 

hun eigen winst en welzijn. De Schrift stelt deze leiders voor als slechte herders (Jeremia 

23:1-4; Ezechiël 34). We begrijpen dat degenen die aan de macht waren gemakkelijk corrupt 

konden worden en uit zijn op hun eigen welzijn in plaats van het welzijn van degenen 

waarvoor ze uitverkoren waren om te dienen. 

 

Nu verschijnt Johannes buiten Jeruzalem, ver weg van de oneerlijke en slechte overheid. Hij 

had zich gedistantieerd van degenen die een vorm van religie hadden maar geen echt geloof 

hadden. Hij roept degenen die in Jeruzalem wonen om uit de lege tradities van de Farizeeën 

en Sadduceeën te komen en het ware geloof te volgen zoals dat staat in het Oude Testament. 

In plaats van het doen van de werken van de Wet om het Koninkrijk te verkrijgen riep 

Johannes hen op om terug te keren naar de God van Abraham, Isaak en Jakob en de werken 

van de Wet te doen om hun geloof te tonen. 

 

Johannes gaf de Farizeeën en Sadduceeën een kans om zich te bekeren toen ze buiten 

Jeruzalem kwamen om te zien wat Johannes predikte en om er achter te komen of dit een 

bedreiging was voor hun macht. Johannes waarschuwde hen dat ze niet terug konden vallen 

op Abraham die hun fysieke vader was, want God kon een ieder opwekken tot hun positie. Hij 

daagde hen uit om vrucht te dragen dat in overeenstemming is met ware bekering. 

 

Johannes 15 legt uit dat dit vruchtdragen niet kan komen van het individu, maar alleen kan 

komen van degenen die in Christus blijven. Deze verzen worden vaak toegepast op de leden 

van het Lichaam van Christus, maar in werkelijkheid zijn ze gericht aan Israël. Degenen in 

Israël die geloven, zich bekeren en gedoopt zijn zullen vrucht dragen zolang ze in Christus 

blijven. Als deze leiders van Israël zich werkelijk bekeerden en in Christus zouden blijven dan 

zouden zij vrucht dragen. Het probleem was dat ze probeerden om hun eigen vrucht te 

produceren, in hun eigen kracht, in plaats van het door Christus te doen. Zoals velen vandaag 

ook doen, kwamen ze met hun eigen ideeën over wat God zou behagen. Het enige wat God 

behaagt is wat we Hem toestaan om door ons te doen. Alles wat we doen door onze eigen 

kracht is verspilde moeite en een belediging voor God. Iedereen in Israël die geen vrucht 

draagt zal worden afgesneden en verbrand. Dit komt zeker niet overeen met de leer van 

Paulus. 

 

“Joh.15:1-6: 1 Ik ben de ware Wijnstok, en Mijn Vader is de Landman. 2 Alle rank, die in Mij 

geen vrucht draagt, die neemt Hij weg; en al wie vrucht draagt, die reinigt Hij, opdat zij meer 

vrucht drage. 3 Gijlieden zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb. 4 Blijft in Mij, 

en Ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelve, zo zij niet in den 

wijnstok blijft; alzo ook gij niet, zo gij in Mij niet blijft. 5 Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; 

die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen. 6 Zo 
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iemand in Mij niet blijft, die is buiten geworpen, gelijkerwijs de rank, en is verdord; en men 

vergadert dezelve, en men werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. 

 

 

Mattheüs 3:13-17 (Markus 1:9-11; Lukas 3:21-22; Johannes 1:32-33) 

 

Johannes begon zijn bediening van dopen en prediking op een zeer specifieke tijd door het 

woord van God (Lukas 3:2). We zien ook uit Johannes 1:6, dat Johannes door God gezonden 

werd. God beheerste elk aspect van de bediening van Johannes. Samen met zijn boodschap 

van bekering (terug naar God gaan) doopte hij degenen die zich bekeerden en alzo begon het 

vormen van de Kleine Kudde van Lukas 12. Jezus kwam om onder de mensen te zijn die zich 

verzameld hadden ongeveer 20-25 mijl ten Oost-Noord-Oosten van Jeruzalem, ten oosten van 

de rivier de Jordaan. Hij identificeerde zich met hen. Hij identificeerde Zich ook met de 

bediening van Johannes omdat Hij door Johannes gedoopt werd. Jezus was 30 jaar oud toen 

hij werd ingehuldigd in Zijn openbare bediening. Dit was de leeftijd waarop een mannelijke 

Israëliet in dienst van de Heer (Numeri 4) ging. 

 

De mensen die kwamen om gedoopt te worden door Johannes, erkenden hun zonden en 

onderwierpen zich aan het ritueel van reiniging (de doop). Toen Jezus gedoopt werd, was dat 

niet omdat Hij moest worden gereinigd van zonde, maar om Zich te identificeren met de 

zondaars. Hij kende geen zonde, maar toch nam Hij onze zonden op Zich (2 Korintiërs 5:21). 

De andere reden was, volgens Mattheüs 3:15, dat Jezus alle gerechtigheid zou vervullen. Het 

vers zegt dat Johannes en Jezus alle gerechtigheid zouden vervullen omdat het woord “ons” 

wordt gebruikt. Dit benadrukt de identificatie van Jezus met de bedienig van Johannes. Het 

vervullen van alle gerechtigheid betekent in feite om te vervullen al wat juist is volgens de 

Wet. Jezus was in staat om elk detail van de Wet volledig te volgen zonder te falen. Als Hij 

zich niet had laten dopen zou Hij de Wet overtreden hebben. Het was direct nadat Jezus 

gedoopt was, dat, toen Hij uit het water kwam, de hemelen geopend werden en de Heilige 

Geest op Hem neerdaalde gelijk  een duif. De meeste mensen, waarschijnlijk door middel van 

de interpretatie van een kunstenaar, denken dat de Heilige Geest verscheen in de gedaante van 

een duif in plaats van op de wijze van een duif. Tegelijkertijd kwam de stem van de Vader uit 

de hemel die zei: "Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!". 

Johannes de Doper wist dat Jezus de Messias was, omdat God hem had verteld dat de Geest 

op de Christus zou rusten. Merk op dat alle drie Personen van de Drie-eenheid op dat moment 

aanwezig waren. 

 

“Joh.1:33-34: 33 En ik kende Hem niet; maar Die mij gezonden heeft, om te dopen met water, 

Die had mij gezegd: Op Welken gij den Geest zult zien nederdalen, en op Hem blijven, Deze is 

het, Die met den Heiligen Geest doopt. 34 En ik heb gezien, en heb getuigd, dat Deze de 

Zoon van God is. 

 

Lukas zegt dat Jezus werd gedoopt toen alle andere mensen gedoopt waren (Lukas 3:21). Het 

Evangelie van Johannes brengt het naar voren alsof Hij werd gedoopt vóór de delegatie uit 

Jeruzalem was gekomen om Johannes zijn bediening te controleren want op dat moment wist 

Johannes de Doper wie Jezus Christus was (Johannes 4:24-27). Markus lijkt aan te geven dat, 

onmiddellijk nadat Jezus gedoopt was, Hij door de Geest werd uitgedreven naar de woestijn 

om verzocht te worden door Satan. Johannes 1:26 zegt echter dat Jezus nog in de menigte was 

toen de vertegenwoordigers van Jeruzalem Johannes ondervraagden. Ik geloof dat dit 

dilemma kan worden begrepen met een beter begrip van het woord “onmiddellijk”. 
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Het wordt vaak geïnterpreteerd als regelrecht of rechtstreeks en “direct” betekent. Ik geloof 

dat Jezus niet onmiddelijk in de woestijn is gegaan, maar direct naar de woestijn is gegaan, 

alwaar hij werd verleid. Hij kan een aantal dagen met de menigte zijn geweest voordat Hij 

naar de woestijn werd gezonden, maar Hij maakte geen tussenstops tussen de plaats van de 

doop en Zijn verzoeking. 

 

Als de hemelen worden geopend, heeft de mens de gelegenheid om in de troonzaal van God te 

kijken en dingen te zien die we normaal niet kunnen zien. Toen Stefanus, in Handelingen 7, 

werd gestenigd zag hij de hemel geopend en zag hij Jezus Christus staande aan de rechterhand 

van God. Petrus zag de hemel open en een laken nederdalen (Handelingen 10:11). Ezechiël 

zag ook de hemelen geopend en hij was in staat gezichten Gods te zien (Ezechiël 1:1). 

Wanneer Christus terugkomt, de Wederkomst, zal de hemel wegwijken, zodat de mensheid in 

staat is om de Degene te zien die op de troon zit in de hemel (Openbaring 6:14-16). Toen 

Jezus werd gedoopt, was er niet alleen de neerdalende Heilige Geest en de stem uit de hemel. 

De hemel opende zodat mensen in de hemel konden kijken. Het was waarschijnlijk een beetje 

een beangstigend en een ontzagwekkend moment dat de mensen het bewijs leverde dat deze 

Man inderdaad hun Messias was en misschien zelfs ook de bevestiging aan Jezus dat dit 

inderdaad Zijn missie was. 

 

“Lukas 3:21-22: 21 En het geschiedde, toen al het volk gedoopt werd, en Jezus ook gedoopt 

was, en bad, dat de hemel geopend werd; 22 En dat de Heilige Geest op Hem nederdaalde, in 

lichamelijke gedaante, gelijk een duif; en dat er een stem geschiedde uit den hemel, zeggende: 

Gij zijt Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen! 

 

De doop van Jezus  was een aankondiging van Zijn openbare bediening. De Vader verklaarde 

dat deze man, die gedoopt was, inderdaad Zijn eigen Zoon was en dat Hij een behagen in 

Hem had. Dit was allemaal ter voorbereiding op de verleidingen van Satan toen Jezus bewees 

dat Hij werkelijk de Zoon was. 

 

 

Lesson 11: De verzoeking van Jezus.  

 

Lezen: Matth.4:1-17   

 

Jezus begon Zijn openbare bediening door zich aan te sluiten bij het overblijfsel bestaande uit 

Joodse gelovigen die naar buiten kwamen (buiten Jeruzalem) om gedoopt te worden door 

Johannes. Veel van deze mensen, daar ben ik zeker van, waren al gelovigen, maar erkenden 

dat de volgende fase van het Koninkrijks programma was begonnen. De belofte van het 

Koninkrijk werd gegeven in het Oude Testament en nu verkondigde Johannes de Doper dat 

het werkelijke Koninkrijk spoedig zou komen. Aangezien het Duizendjarig Rijk het 

onderwerp was van vele profetische boeken in het Oude Testament en Daniel een tijdlijn gaf 

van wat er zou gaan gebeuren, is het niet ongebruikelijk dat velen in Israël op zoek waren 

naar hun Messias en de daaropvolgende oprichting van het Koninkrijk. Er waren 

waarschijnlijk een flink aantal ongelovigen die naar Johannes de Doper kwamen om te zien 

wat er gaande was, velen, denk ik, werden gelovigen.  

 

Jezus identificeerde Zich niet alleen met de groep gelovigen, maar identificeerde Zich ook 

met de bediening van Johannes toen Hij werd gedoopt. Volgens Johannes 1:31 kwam 

Johannes dopende met water om Jezus bekend te maken aan Israël. Bij Zijn doop bevestigden 

God de Vader en de Heilige Geest dat Jezus de Messias was, door God gezonden. Dit was een 
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zeer openbare demonstratie, namelijk dat de hemelen geopend werden en de Heilige Geest 

neerdaalde en een stem uit de hemel betuigde dat Jezus de Zoon van God was. Er was geen 

ruimte, voor wie dan ook, om te ontkennen dat Jezus bijzonder was. 

 

 

Volgorde van gebeurtenissen 

 

Na zijn doop werd Jezus in de woestijn gebracht om verzocht te worden door Satan. Dit was 

waarschijnlijk ergens tussen Jeruzalem en de Jordaan, waar de topografie zeer ruig is en er 

waren, volgens Markus, veel wilde dieren. Een snelle lezing van de verslagen van Zijn 

verleidingen lijken een periode van vasten te laten zien die eindigde met drie verleidingen. 

Echter, in het verslag van Lukas 4 vers 13, week de Duivel van Hem voor een tijd, hetgeen 

betekent dat de Duivel terug zou komen op een later tijdstip om Jezus opnieuw te verleiden. 

Lukas 4:1 zegt ook dat de Geest hem naar de woestijn leidde om verzocht te worden 

gedurende 40 dagen. Markus 1:13 versterkt dit idee. Het zou dan lijken dat Lukas een eerdere 

reeks verleidingen geeft terwijl Mattheüs de laatste reeks aangeeft. Dit zou ook verklaren 

waarom Mattheüs en Lukas de verleidingen in een andere volgorde hebben. Satan kwam 

waarschijnlijk vele malen naar Jezus met dezelfde reeks verleidingen toen Jezus zwakker en 

zwakker werd zowel  fysiek, mentaal en emotioneel. 

  

Door al Zijn beproevingen heen leidde de Heilige Geest Hem (Lukas 4:1) en de engelen 

zouden komen om Hem te dienen (Mattheüs 4:11; Markus 1:13). Hij had ondersteuning nodig 

om deze 40-dagen-test te kunnen doorstaan. 

 

Aan het einde van de 40 dagen ontmoette Jezus twee discipelen van Johannes de Doper, één 

daarvan was Andreas, de broeder van Simon Petrus (Johannes 1:35-40). Toen Jezus hoorde 

dat Johannes de Doper gevangen was genomen, ging hij naar het noorden van Galilea en 

vestigde zich in de stad Kafarnaüm (Mattheüs 4:12). Het was hier dat hij begon met het 

kiezen van zijn 12 Discipelen. 

 

Samenvatting 

 

De 40-daagse periode van verleiding is behandeld in Mattheüs 4:1-11; Markus 1:12-13 en 

Lukas 4:1-13. Johannes sluit deze gebeurtenis niet in in het leven van Jezus omdat Johannes 

Hem portretteert als Godheid en God kan niet verleid worden. Mattheüs toont dat Jezus 

waardig is om de troon te bestijgen als Koning. Markus toont Jezus als een dienaar die rond 

wordt geleid terwijl Lukas Jezus toont als een man die worstelt, zoals ook wij dat doen, met 

verleiding. 

 

Het getal 40 komt vele malen voor in de Schrift. Dit wordt gedaan om een begrip te 

benadrukken. Het regende tijdens de vloed 40 dagen en nachten, Israël zwierf 40 jaar in de 

woestijn, Goliath daagde Israël 40 dagen uit, Nineve had 40 dagen om zich te bekeren, om 

maar een paar te noemen. Uit deze voorbeelden kunnen we zien dat 40 staat voor een periode 

van testen of oordeel. De 40 dagen van Jezus in de woestijn vertegenwoordigen de tijd van 

Zijn beproeving. Ik denk dat dit een test was voor Zijn geschiktheid om de Messias te zijn en 

te regeren als Koning bij Zijn Wederkomst en ook een bewijs dat Hij de Zoon van God was. 

De Verzoekingen 
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De drie verzoekingen, door Satan, van Jezus omvatten elke verleiding die we ooit zullen 

ervaren, in het bijzonder de lust van het vlees, de begeerte van de ogen en de grootsheid des 

levens. 

 

“1Joh.2:16: Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleses, en de 

begeerlijkheid der ogen, en de grootsheid des levens, is niet uit den Vader, maar is uit de 

wereld. 

 

De eerste Adam werd met deze drie gebieden van verleiding geconfronteerd. Eva zag dat de 

boom goed was om van te eten (de begeerte van het vlees), en dat het een lust was voor de 

ogen (de begeerte van de ogen) en dat de boom iemand verstandig kon maken (hoogmoed van 

het leven). Dit was waarschijnlijk de lekkerste fruitboom in de hele tuin. Hoeveel temeer ze 

erover nadacht zoveel temeer wilde ze er van proeven. Het was ook plezierig om er naar te 

kijken. Het was de mooiste boom in de tuin. Het allerbeste was de hoop dat deze boom haar 

wijzer zou maken dan enig ander schepsel. Ze zou zo veel verstandiger worden als ze zou eten 

van de vrucht. Adam was daar met haar omdat hij het genoegen niet wilde missen dat zou 

komen door het eten van de vrucht. 

 

“Gen.3:6: En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijze, en dat hij een lust was voor de 

ogen, ja, een boom, die begeerlijk was om verstandig te maken; en zij nam van zijn vrucht en 

at; en zij gaf ook haar man met haar, en hij at. 

 

In iedere verleiding, in de tuin en met Jezus, gebruikte Satan Gods Woord opdat ze geloof 

hechten aan wat hij zei, maar hij gaf er zijn eigen speciale draai aan. Hij doet dat ook bij ons, 

hetgeen hij ons voorhoud klinkt goed maar het is verkeerd. 

 

De begeerlijkheid des vleses 

 

De eerste van de drie verzoekingen die Jezus onderging betrof de eenvoudige handeling van 

het maken van brood om te eten. Er was zeker niets mis met eten en Jezus maakte veel 

voedsel uit kleine hoeveelheden voedsel, zodat het maken van voedsel uit rotsen zeker geen 

zonde kon zijn. Het zou ook een bewijs zijn dat Hij de Zoon van God was. Jezus antwoordde 

met de Schrift en zei: 

 

“Matth.4:4: ……………Er is geschreven: De mens zal bij brood alleen niet leven, 

maar bij alle woord, dat door den mond Gods uitgaat. 
 

Deze woorden werden oorspronkelijk aan Israël gezegd toen God een nieuwe generatie 

Israëlieten voorbereidde om het Beloofde Land  binnen te gaan. Ze hadden 40 jaar in de 

woestijn gezworvenen en in die tijd testte God hen en bewoog hen er toe om, voor iedere stap, 

alleen op Hem te verttrouwen. 

 

“Deut.8:2-5: 2 En gij zult gedenken aan al den weg, dien u den HEERE, uw God, deze veertig 

jaren in de woestijn geleid heeft; opdat Hij u verootmoedige, om u te verzoeken, om te weten, 

wat in uw hart was, of gij Zijn geboden zoudt houden, of niet. 3 En Hij verootmoedigde u, en 

liet u hongeren, en spijsde u met het Man, dat gij niet kendet, noch uw vaderen gekend 

hadden; opdat Hij u bekend maakte, dat de mens niet alleen van het brood leeft, maar dat de 

mens leeft van alles, wat uit des HEEREN mond uitgaat. 4 Uw kleding is aan u niet 

verouderd, en uw voet is niet gezwollen, deze veertig jaren. 5 Bekent dan in uw hart, dat de 

HEERE, uw God, u kastijdt, gelijk als een man zijn zoon kastijdt. 
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Deze verleiding riep Jezus op om de wil van de Vader te omzeilen en, op zijn eigen manier, te 

voldoen aan zijn eigen fysieke honger. Het vlees zou bevredigd worden, maar tegen de wil 

van de Vader ingaan en dat zou aantonen dat Jezus niet de Zoon was. 

 

De begeerlijkheid der ogen 

 

Bij de tweede verleiding bracht Satan Jezus op het hoogste punt van de tempel. Satan vroeg 

Jezus nogmaals om te bewijzen dat hij werkelijk de Zoon van God was, alhoewel dat alreeds 

was bewezen bij de doop van Jezus. Satan wil dat Jezus zich naar beneden op de rotsen werpt 

en, zoals de Schrift beloofde: God zou dan engelen sturen om hem te beschermen tegen letsel. 

Jezus antwoordde met de Schrift: 

 

“Matth.4:7:………….Er is wederom geschreven: Gij zult den Heere, uw God, niet verzoeken. 

 

Er kwamen engelen, op Gods tijd, om Jezus te dienen, niet wanneer Satan wilde dat ze zouden 

komen. 

 

“Deut.6:16: Gij zult den HEERE, uw God, niet verzoeken, gelijk als gij Hem verzocht hebt te 

Massa. 

 

Dit werd gezegd tot de kinderen Israëls  toen ze door God werden voorbereid om het 

Beloofde Land binnen te gaan. De test bij Massa wordt gevonden in Deuteronomium 17. 

Vertrouwden de Israëlieten God nu wel of niet? In plaats van verzoeken moeten ze 

vertrouwen. 

 

“Exodes 17:1-7: ……………….Daar nu was geen water voor het volk om te drinken. 2 Toen 

twistte het volk met Mozes, en zeide: Geeft gijlieden ons water, dat wij drinken! Mozes dan 

zeide tot hen: Wat twist gij met mij? Waarom verzoekt gij den HEERE? 3 Toen nu het volk 

aldaar dorstte naar water, zo murmureerde het volk tegen Mozes, en het zeide: Waartoe hebt 

gij ons nu uit Egypte doen optrekken, opdat gij mij, en mijn kinderen, en mijn vee, van dorst 

deed sterven? 4 Zo riep Mozes tot den HEERE, zeggende: Wat zal ik dit volk doen? Er feilt 

niet veel aan, of zij zullen mij stenigen. 5 Toen zeide de HEERE tot Mozes: Ga heen voor het 

aangezicht des volks, en neem met u uit de oudsten van Israel; en neem uw staf in uw hand, 

waarmede gij de rivier sloegt, en ga heen. 6 Zie, Ik zal aldaar voor uw aangezicht op den 

rotssteen in Horeb staan; en gij zult op den rotssteen slaan, zo zal er water uitgaan, dat het 

volk drinke. Mozes nu deed alzo voor de ogen der oudsten van Israel. 7 En hij noemde den 

naam dier plaats Massa en Meriba, om de twist der kinderen Israels, en omdat zij den 

HEERE verzocht hadden, zeggende: Is de HEERE in het midden van ons, of niet?:  

 

Op dezelfde manier testte Satan Jezus. Is Hij de Zoon of is Hij niet de Zoon? Dit was al 

bewezen bij Zijn doop evenals God alreeds had bewezen dat hij Israël zou voorzien van alles 

wat ze nodig hadden. 

 

Deze verleiding (Matth.4:6) zou een beroep gedaan hebben op de ogen. Het zien van het 

omlaag komen van engelen om Jezus tegen letsel te beschermen zou een hele show zijn 

geweest. 
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De grootsheid van het leven 

 

Bij derde verzoeking had bracht Satan Jezus naar een zeer hoge berg en toonde Hem al de 

koninkrijken van de wereld. Lukas zegt dat hij Hem alle koninkrijken toonde in een ogenblik 

tijds (Lukas 4:5). Dit geeft ons een korte blik op de macht Satan. Deze zeer hoge berg is zeer 

waarschijnlijk een overzicht van het universum. Toen de mens zondigde werd de hele 

schepping beïnvloed. Aan de mens werd de schepping als zijn domein gegeven. Toen de mens 

zondigde verloor hij de rechten op het universum aan Satan. Satan heeft nu het recht om Jezus 

de rechten te geven van het universum. Satan was ook op wonderbaarlijke wijze in staat om 

deze koninkrijken aan Jezus te laten zien in een ogenblijk tijds. 

 

“Lukas 4:6: 6 En de duivel zeide tot Hem: Ik zal U al deze macht, en de heerlijkheid derzelver 

koninkrijken geven; want zij is mij overgegeven, en ik geef ze, wien ik ook wil; 

 

De enige vereiste voor Jezus was dat Hij Satan moest  aanbidden. Jezus kon het kruis 

overgeslagen hebben en toch Koning worden over alle volken en koninkrijken. Dit zal echter 

op Gods tijd gebeuren en na het kruis. Satans plan zou de mensheid voor eeuwig veroordeeld 

hebben omdat de zonden niet waren weggedaan. Jezus antwoordde: 

 

“Matth.4:10: …………….Ga weg, satan, want er staat geschreven: Den Heere, uw God, 

zult gij aanbidden, en Hem alleen dienen. 
 

Dit citaat komt uit Deuteronomium als een waarschuwing aan Israël. Zij zouden gezegend 

worden zolang God de eerste plaats innam. 

 

“Deut.6:12-15: 12 Zo wacht u, dat gij den HEERE niet vergeet, Die u uit Egypteland, uit het 

diensthuis heeft uitgevoerd. 13 Gij zult den HEERE, uw God, vrezen, en Hem dienen; en gij 

zult bij Zijn Naam zweren. 14 Gij zult andere goden niet navolgen, van de goden der volken, 

die rondom u zijn. 15 Want de HEERE, uw God is een ijverig (jaloerse) God in het midden 

van u; dat de toorn des HEEREN, uws Gods, tegen u niet ontsteke, en Hij u van den 

aardbodem verdelge. 

 

Deze laatste verleiding spreekt trots. De mens is altijd op zoek naar roem, eer en lof, maar 

neemt het weg van de Enige die alle eer toekomt. 

 

Had Jezus kunnen zondigen? 

 

Gedurende honderden jaren hebben theologen gedebatteerd over de vraag of Jezus kon 

zondigen. Als hij toen niet kon zondigen, waren de verleidingen dan wel een echte test? Als 

Hij toen wel kon zondigen is Jezus Christus dan werkelijk God?  

 

Velen denken dat deze verleidingen werden gegeven om te zien of Jezus zou zondigen. De 

bedoeling was eigenlijk om te bewijzen dat hij niet zou zondigen. Adam bewees dat zelfs 

onder ideale omstandigheden de mens zou zondigen. Jezus, als de tweede Adam, deed wat de 

eerste Adam niet kon doen. De eerste Adam veroordeelde de mensheid, terwijl de tweede 

Adam de mensheid redde. Jezus werd getest om Satan en ons te laten zien dat Hij echt de 

Zoon van God was en dat Hij de Messias is die zal regeren over alle koninkrijken van de 

wereld. Als goud kan worden getest op zuiverheid door het smelten, om te zien of er sprake is 

van onzuiverheden die naar de top stijgen, Jezus werd getest door vuur en bewees zuiver te 

zijn. 
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Als Jezus Christus zou hebben kunnen zondigen terwijl Hij op aarde was dan zou het voor 

Hem mogelijk zijn te zondigen terwijl Hij in de hemel is. Dat betekent dat Hij kon zondigen 

op elk moment en al Zijn werk kon vernietigen, ons achter latende als hopeloze zondaars. Hij 

zal nooit zondigen, want Hij verlangt er niet naar.  

 

In alle opzichten verleid als wij 

 

Uiteraard werd Jezus niet verleid met elk type van een specifieke zonde, maar werd verleid in 

alle drie de categorieën van de zonde: namelijk de begeerlijkheid des vleses, en de 

begeerlijkheid der ogen, en de grootsheid des levens. Elke verleiding waar we voor komen te 

staan kunnen we in één van deze drie groepen onderbrengen zodat Hij de volmaakte 

pleitbezorger en bemiddelaar is, omdat Hij werd als wij en elke vorm van verleiding ervoer 

waar wij voor komen te staan, maar Hij bleef zonder zonde. 

 

“Hebr.4:15: 15 Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze 

zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. 

  

 

Het omgaan met verleidingen 

 

In onze Christelijke wandel zijn we vaak geneigd om onze eigen weg te volgen in plaats van 

te vertrouwen op de Heer. Dingen die een beroep doen op onze ogen leiden ons vaak af. Als 

we stilstaan bij deze vormen van afleiding beginnen we te begeren. Eva keek naar de vrucht 

en zag dat het goed was. Ze vond het moeilijk om er van weg te keren en dit leidde haar er toe 

om na te denken hoe goed de vrucht zou smaken. De begeerlijkheid der ogen zal vaak leiden 

tot de begeerlijkheid des vleses. Als we kijken naar dat tweede stuk van de taart dan kunnen 

we niet stoppen met er aan denken hoe goed het zal smaken. De kans is groot dat u verzwakt 

en dat u met dat tweede stuk toegeeft aan de begeerlijkheid des vleses. 

 

We willen in het algemeen in hoog aanzien staan in de ogen van de mensen. Trots 

(grootsheid des levens) is waarschijnlijk één van de meest voorkomende zonde. Wij zijn 

altijd op zoek naar onszelf en de samenleving stimuleert het eigenlijk door het trainen van 

kinderen om een goed gevoel van eigenwaarde te hebben. De wereld traint ons om altijd te 

focussen op onszelf. Zelfs mensen met een laag gevoel van eigenwaarde zijn volledig in 

zichzelf gekeerd. De Schrift, aan de andere kant, zegt dat onze focus moet liggen op God en 

anderen. Er wordt ons nooit verteld om onszelf hoog te achten. 

 

Ons voorbeeld is Jezus Christus, die Zijn ogen altijd op  de Vader hield gericht. Hij stelde 

Zijn eigen wil terzijde zodat Hij, in elk detail, volledig de wil van de Vader zou volgen. 

Christus vernederde Zichzelf onder de Vader en werd een dienaar. Dat is wat het betekent om 

als Christus te zijn. Als we onszelf vernederen en God toestaan om over ons te heersen dan 

zullen we een leven leven vrij van zonde en Hem behagen in alle dingen. Gelukkig heeft God 

ons de gereedschappen gegeven die nodig zijn (de Schrift en de Heilige Geest) en de belofte 

dat Hij ons zal helpen in tijden van verleiding. 

 

“Fil.2:5-8: 5 Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was; 6 Die in de 

gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn; 7  Maar heeft 

Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den 

mensen gelijk geworden; 8 En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven 

vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises. 
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“1Kor.10:13: Ulieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke; doch God is getrouw, 

Die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt; maar Hij zal met de 

verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. 

 

 

Lesson 12: Het begin van Jezus zijn bediening. 

 

Lezen: Matth.4:12-25 

 

Voordat Jezus kon beginnen te prediken moest Hij bewijzen dat hij het gezag had om dat te 

doen.  Hij was niet zomaar een Israëliet die goed kon spreken en in staat was om de scharen te 

beïnvloeden met Zijn redevoeringen. Toen Hij kwam naar de plaats waar Johannes doopte 

identificeerde Hij zich met degenen die de boodschap van Johannes de Doper ontvingen en 

geloofden: Bekering (Mattheüs 3:2), en dopen (Mattheüs 3:11), omdat het Koninkrijk der 

hemelen nabij was. De mensen die naar buiten (Jeruzalem) kwamen om Johannes te zien 

waren Joden die begrepen dat het nodig was om hun zonden en de zonden van hun volk te 

belijden (Mattheüs 3:6, zie ook Daniël 9:20, Leviticus 26:40, 2 Kronieken 6:24-26) en, om in 

het reine met God te komen, moesten ze zich te bekeren van het zich afkeren van God (Lukas 

1:17) en gedoopt worden voor reiniging (Johannes 3:22-26). Jezus identificeerde zich met het 

rechtvaardige overblijfsel (De Kleine Kudde van Lukas 12:32) door gedoopt te worden door 

Johannes. Zijn doop was niet een doop voor reiniging, maar één van identificatie. Hij 

identificeerde zich met de zondaars, maar was Zelf zonder zonde. 

 

Volgorde van de gebeurtenissen na de doop van Jezus  

 

Mattheüs zegt dat, nadat Jezus gehoord had dat Johannes gevangen was genomen, Hij naar 

Galilea vertrok. Lukas voegt eraan toe dat hij naar Galilea ging vervuld met de kracht van de 

Heilige Geest. Johannes 1:35 tot 3:36 vertelt ons wat er gebeurd is tussen de verleidingen van 

Jezus  en het moment dat Johannes in de gevangenis werd geworpen. 

 

Jezus ontmoette twee van de discipelen van Johannes, en één van hen was Andreas. Ze bleven 

die dag bij Hem. Andreas bracht zijn broeder Petrus naar Jezus en vertelde hem dat hij de  

Messias had gevonden. Zodra Jezus Petrus ontmoette zei Hij: "Gij zijt Simon, zoon van Jonas; 

gij zult genaamd worden Cefas”. Petrus was Grieks voor rots, terwijl Cefas Aramees is voor 

rots. Jezus sprak Aramees en dus was het logisch dat Jezus Petrus Cefas noemde.  

 

Dit alles gebeurde voordat Jezus ook maar één van Zijn discipelen had geroepen. Mattheüs 

4:18 begint met te vertellen hoe de discipelen werden gekozen. Toen Jezus langs het meer van 

Galilea liep zag Hij Petrus en Andreas vissen. Ze hadden elkaar al ontmoet op de plek waar 

Johannes de Kleine Kudde doopte en waren bereid om alles achter te laten en Jezus te volgen. 

Volgens Lukas 5:1-11 waren Jakobus en Johannes, met Petrus en Andreas, aan het vissen en 

gaven ze gehoor aan de oproep van Jezus om Hem te volgen. 

 

Johannes 1:43-51 vertelt van Filippus die door Jezus werd geroepen. Filippus kwam uit 

dezelfde stad als Andreas en Petrus (Bethsaida). Filippus vond Nathanael en moedigde hem 

aan om te komen en te zien Degene van wie de profeten schreven. Mattheüs werd enige tijd 

later geroepen om Jezus te volgen volgens Markus 2:14 en Lukas 5:27. 
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Ook al hebben we de details van het feit dat Jezus zeven mensen heeft geroepen om te komen 

en Zijn discipelen te worden, ze zijn nog niet geplaatst in de speciale groep van 12, want 

Lukas zegt: 

 

“Lukas 6:12-13: 12 En het geschiedde in die dagen, dat Hij uitging naar den berg, om te 

bidden, en Hij bleef den nacht over in het gebed tot God. 13 En als het dag was geworden, 

riep Hij Zijn discipelen tot Zich, en verkoos er twaalf uit hen, die Hij ook apostelen noemde: 

 

De bediening van Jezus in Galilea 

 

Mattheüs kan worden onderverdeeld in drie secties: Bevestiging, Kroon en het Kruis. Het 

eerste deel van Mattheüs toont dat Jezus Zichzelf bevestigt als de Enige die Israëls Christus 

kon zijn. Te beginnen met Mattheüs 4:17, Jezus toont de voorbereiding van de Kroon. Het 

laatste deel, dat begint met Mattheüs 16:21, toont Zijn focus op het kruis. 

 

“Matth.4:17: Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: Bekeert u; want 

het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. 

 

“Matth.16:21: Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest heengaan 

naar Jeruzalem, en veel lijden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en 

gedood worden, en ten derden dage opgewekt worden. 

 

Jezus bracht mogelijkerwijs 15 maanden door in het gebied van Judea, totdat Johannes de 

Doper in de gevangenis werd geworpen. Het was toen, en om die reden, dat Hij Judea verliet 

en naar Galilea ging. Hij gaf de leiders in Jeruzalem de gelegenheid om het goede nieuws van 

het Koninkrijk te accepteren, maar in plaats daarvan werd het verworpen zoals blijkt uit het 

gevangen nemen van Johannes. Jezus brengt de volgende 21 maanden (ongeveer) door in 

Samaria en Galilea, soms ging Hij naar Jeruzalem voor het Pascha en voor andere vereisten 

volgens de wet. De tijd van Jezus in Galilea omvat Mattheüs 4:12 tot 19:1. De laatste zes 

maanden van Zijn leven is in en rond Jeruzalem. 

 

Geestelijke en fysieke toestand van het volk 

 

De noordelijke regio van Israël was politiek gescheiden van het zuidelijk gebied, Judea. Dit 

gebeurde onder het bewind van koning Rehabeam, die de noordelijke 10 stammen tot 

afgoderij leidde. Israël had verkeerd in een toestand van afvalligheid en was daardoor 

vervloekt door God. Zegeningen en vloekingen zijn, voor Israël, duidelijk omschreven in 

Leviticus 26 en Deuteronomium 28 door de verzen 1-14 met betrekking tot de zegeningen en 

15-47 met betrekking tot de vloeken. 

 

“Deut.28:36-37: 36 De HEERE zal u, mitsgaders uw koning, dien gij over u zult gesteld 

hebben, doen gaan tot een volk, dat gij niet gekend hebt, noch uw vaderen; en aldaar zult gij 

dienen andere goden, hout en steen. 37 En gij zult zijn tot een schrik, tot een spreekwoord en 

tot een spotrede, onder al de volken, waarheen u de HEERE leiden zal. 

 

“Deut28:22, 27-29; 59-61: 22 De HEERE zal u slaan met tering, en met koorts, en met 

vurigheid, en met hitte, en met droogte, en met brandkoren, en met honigdauw, die u 

vervolgen zullen, totdat gij omkomt………………….…27-29: 27 De HEERE zal u slaan met 

zweren van Egypte, en met spenen, en met droge schurft, en met krauwsel, waarvan gij niet 

zult kunnen genezen worden. 28 De HEERE zal u slaan met onzinnigheid, en met blindheid, 
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en met verbaasdheid des harten; 29 Dat gij op den middag zult omtasten, gelijk als een 

blinde omtast in het donkere, en uw wegen niet zult voorspoedig maken; maar gij zult 

alleenlijk verdrukt en beroofd zijn alle dagen, en er zal geen verlosser 

zijn…………….…………..59-61: 59 Zo zal de HEERE uw plagen wonderlijk maken, 

mitsgaders de plagen van uw zaad; het zullen grote en gewisse plagen, en boze en gewisse 

krankten zijn. 60 En Hij zal op u doen keren alle kwalen van Egypte, voor dewelke gij 

gevreesd hebt, en zij zullen u aanhangen. 61 Ook alle krankte, en alle plage, die in het boek 

dezer wet niet geschreven is, zal de HEERE over u doen komen, totdat gij verdelgd wordt. 

 

Dit helpt ons om uit te leggen waarom de Discipelen zich afvraagden of de blinde man zelf of 

dat zijn ouders gezondigd hadden waardoor hij blind geboren was. De Discipelen begrepen de 

verbinding tussen zondigen en vloeken. 

 

“Joh.9:1-2: 1 En voorbijgaande, zag Hij een mens, blind van de geboorte af. 2 En Zijn 

discipelen vraagden Hem, zeggende: Rabbi, wie heeft er gezondigd, deze, of zijn ouders, dat 

hij blind zou geboren worden? 

 

Volgens Mattheüs 4:15 werd dit land, Galilea, door God gegeven aan de stammen van 

Zebulon en Naftali, maar omdat ze Hem de rug toekeerden, liet God de Heidenen toe om het 

land te bezitten. Dit is het waarom het heet: “het Galilea der Heidenen”. 

 

Er waren veel lichamelijke kwalen waaronder alle soorten van ziektes, pijnen, epilepsie, 

verlamming, lepra, kreupel, blind, stom en zelfs verminkt (ontbrekende ledematen) (Mattheüs 

4:24; 15:30). Honderden kwamen om genezen te worden en dat geeft ons een beeld van 

hoeveel lijden de mensen moesten ondergaan voor het zich afkeren van God. Jezus was in 

staat om ze allemaal te genezen (Mattheüs 8:16; 9:35; 10:1). Deze genezingen waren de 

vervulling van wat Jesaja schreef. 

 

“Jes.53:4: Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij 

gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. 

 

“Matth.8:17: Opdat vervuld zou worden, dat gesproken was door Jesaja, den profeet, 

zeggende: Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen. 

 

Als u de genezingsbediening van Jezus en de Discipelen vergelijkt met degenen die vandaag 

beweren gebedsgenezers te zijn dan zult u beseffen hoe ver dezen zijn afgedwaald van het 

ware Bijbelse model van genezing. "Gebedsgenezers" van vandaag de dag zullen degenen die 

niet genezen beschuldigen van het hebben van onvoldoende geloof. Dit was niet het criterium 

toen Jezus de mensen genas. Toen Jezus zei dat het hun geloof was dat hen genas was het niet 

dat ze genoeg geloof hadden om te geloven dat ze genezen konden worden, maar dat ze 

geloof hadden in de genezer, Jezus. 

 

Er was ook een grote geestelijke duisternis en demonische onderdrukking in de hele regio. 

Bezeten door demonen was een veel voorkomend gebeuren omdat Satan zeer actief was 

terwijl Christus op aarde was. Deze zelfde intensiteit van satanische activiteit zal gezien 

worden tijdens de Verdrukking. Toen Petrus aan de Joden schreef die verstrooid waren, 

erkende hij de openlijke activiteit van Satan in die tijd en de satanische beproevingen 

waarmee ze temaken zouden krijgen tijdens de Verdrukking (1 Peter 5:8). Toen Jezus 

rondging in de hele regio en demonen uitdreef vervulde Hij wat Zacharia had geschreven. 
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“Zacharia 13:2-4: 2 En het zal te dien dage geschieden, spreekt de HEERE der heirscharen, 

dat Ik uitroeien zal uit het land de namen der afgoden, dat zij niet meer gedacht zullen 

worden; ja, ook de profeten, en den onreinen geest zal Ik uit het land wegdoen. 3  En het zal 

geschieden, wanneer iemand meer profeteert, dat zijn vader en zijn moeder, die hem 

gegenereerd hebben, tot hem zullen zeggen: Gij zult niet leven, dewijl gij valsheid gesproken 

hebt in den Naam des HEEREN; en zijn vader en zijn moeder, die hem gegenereerd hebben, 

zullen hem doorsteken, wanneer hij profeteert. 4 En het zal geschieden te dien dage, dat die 

profeten beschaamd zullen worden, een iegelijk van wege zijn gezicht, wanneer hij profeteert; 

en zij zullen geen haren mantel aandoen, om te liegen; 

 

Al  deze genezingen en reiniging van demonen is een voorbereiding op het komende 

Koninkrijk. Degenen die het Koninkrijk binnengaan zullen niet ingaan als zieken, kreupelen, 

blinden of bezeten door Satan. Genezing is direct verbonden met het spoedig komende 

Koninkrijk. Jezus was een licht in een zeer donkere plaats. Zijn bevelen over de lichamelijke 

en geestelijke werelden bewezen dat hij inderdaad de Messias was en dat Hij de enige is die in 

staat is om deze wereld te besturen en te regeren in rechtvaardige soevereiniteit. 

 

In deze huidige bedeling der Genade is er geen directe verbinding tussen onze zonden en 

Gods vloeken. Er kunnen natuurlijke gevolgen van de zonde zijn, maar geen rechtstreeks door  

God gegeven vloeken. Dit is de reden waarom we een natuurramp niet kunnen verbinden met 

een mishandeling van Israël of het door een tornado afrukken van een toren van een Lutherse 

kerk omdat ze ingestemd hebben om homoseksuelen als officiële dienaren toe te laten. De 

Kerk, het Lichaam van Christus, heeft niet een lijst van zegeningen en vervloekingen 

afhankelijk van het God gehoorzamen of God niet gehoorzamen. Er kunnen zeker gevolgen 

zijn, maar God heeft ons geen directe verbinding gegeven tussen de twee zoals Hij dat heeft 

gedaan met Israël. 

 

De boodschap van Jezus 

 

Volgens Matth.4:17 was het nadat Jezus gedoopt en verleid werd en nadat Johannes in de 

gevangenis was gegooid, dat Hij begon te prediken dat het Koninkrijk der Hemelen nabij was 

gekomen. Volgens Mark 1:14-15 zei Jezus dat de tijd vervuld was (het was profetisch het 

juiste moment), het Koninkrijk van God was nabij (de oprichting van het Koninkrijk was 

nabij), dus moesten ze zich bekeren en het evangelie geloven (Het Evangelie van het 

Koninkrijk). Dit was niet het Evangelie dat Paulus predikte want Paulus predikte Christus zijn 

dood, begrafenis en opstanding en dat was nog niet gebeurd. Dit was dezelfde boodschap die 

Johannes de Doper predikte (zie les 8) en die werd afgewezen door de leiders van Israël. 

 

“Lukas 7:30: Maar de Farizeen en de wetgeleerden hebben den raad Gods tegen zichzelven 

verworpen, van hem niet gedoopt zijnde. 

 

Het Koninkrijk was nog niet gereed om op dat moment opgericht te worden, maar het was 

nabij. Eerst moest Christus sterven en worden verhoogd, dan zou de Verdrukking komen 

voordat het Koninkrijk kon worden opgericht. 

 

“Lukas 12:49-50: 49 Ik ben gekomen, om vuur op de aarde te werpen (de Verdrukking); en 

wat wil Ik, indien het alrede ontstoken is? 50 Maar Ik moet met een doop gedoopt worden 

(Het kruis); en hoe worde Ik geperst, totdat het volbracht zij! 
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“Lukas 19:12-15: 12 Hij zeide dan: Een zeker welgeboren man reisde in een ver gelegen 

land, om voor zichzelven een koninkrijk te ontvangen, en dan weder te keren. 13 En geroepen 

hebbende zijn tien dienstknechten, gaf hij hun tien ponden, en zeide tot hen: Doet handeling, 

totdat ik kome. 14 En zijn burgers haatten hem, en zonden hem gezanten na, zeggende: Wij 

willen niet, dat deze over ons koning zij. 15 En het geschiedde, toen hij wederkwam, als hij 

het koninkrijk ontvangen had, dat hij zeide, dat die dienstknechten tot hem zouden geroepen 

worden, wien hij het geld gegeven had; opdat hij weten mocht, wat een iegelijk met handelen 

gewonnen had. 

 

 

Lesson 13: Bergrede - Inleiding zaligsprekingen. 

 

Lezen: Mattheüs 5:1-12 

 

Jezus, bevestigd zijnde als de Zoon van God bij Zijn doop en zijnde de enige persoon die in 

staat is om Satans verleidingen te overwinnen, is nu klaar om zich te concentreren op de 

kroon. Vanaf Mattheüs 4:17 begint Jezus te verkondigen dat het Koninkrijk nabij is. Dit 

Koninkrijk is een hemels Koninkrijk dat naar de aarde zal worden gebracht wanneer Christus 

verschijnt bij zijn Wederkomst. Het zal opgericht worden in antwoord op het "Onze Vader", 

in Mattheüs 6, wanneer Israël zal bidden dat Gods wil zal worden gedaan op aarde zoals in de 

hemel. 

  

Veel mensen raken verward doordat Mattheüs de term "Koninkrijk der Hemelen" gebruikt. 

Dit komt omdat de tradities van mensen dit Koninkrijk tot een geestelijk koninkrijk hebben 

gemaakt met Christus op de troon van het hart van de gelovige. Ze verkleinen de bedoeling 

van de vele passages in het Oude Testament waar duidelijk staat dat Christus in dat 

Koninkrijk zal heersen in een een letterlijk, fysiek, politiek koninkrijk vanuit een letterlijk 

Jeruzalem met Christus op een fysieke troon (2 Samuël 7:8-17; Jeremia 23 :5-6). Net zoals het 

Romeinse Rijk zich uitstrekte tot buiten Rome, zo zal het Koninkrijk der Hemelen nog veel 

verder reiken dan de hemel en de aarde. Dit zal gebeuren bij de Wederkomst. 

 

“Op.11:15: En de zevende engel heeft gebazuind, en er geschiedden grote stemmen in den 

hemel, zeggende: De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van Zijn 

Christus, en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid. 

 

De Discipelen begrepen volledig en exact dat, toen Jezus het Koninkrijk had besproken met 

hen, Hij een fysiek en materiëel koninkrijk bedoelde. 

 

“Hand.1:3 en 6:  Aan welke Hij ook, nadat Hij geleden had, Zichzelven levend vertoond heeft, 

met vele gewisse kentekenen, veertig dagen lang, zijnde van hen gezien, en sprekende van de 

dingen, die het Koninkrijk Gods aangaan………………. 6 Zij dan, die samengekomen waren, 

vraagden Hem, zeggende: Heere, zult Gij in dezen tijd aan Israel het Koninkrijk 

wederoprichten? (Zie ook Mattheüs 20:21; Lukas 19:11-12) 

 

Net zoals het koninkrijk van David echt was, zo zal het Koninkrijk van Christus dat ook zijn. 

Israël was op zoek naar Degene die hun koninkrijk in zijn eerdere glorie zou kunnen 

herstellen. Ze wisten dat Christus hun Messias was en dat Hij letterlijk het koninkrijk zou 

herstellen. 
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Mattheüs wordt niet in chronologische volgorde gepresenteerd. We weten dat Jezus de 

Discipelen verkoos voordat Hij de Bergrede, uit Lucas 6:12-49, predikte. Jezus was bevestigd 

voor de taak van koning, Hij had zijn kabinet (de 12 Discipelen) gekozen en nu zal Hij 

nauwkeurig de voorschriften (Bergrede) geven voor het spoedig komende Koninkrijk. 

 

 

De toehoorders 

 

Jezus sprak deze woorden tot Israël, met name tot de Kleine Kudde, (gelovigen) binnen Israël, 

die het Duizendjarig Rijk in zouden gaan. Uit alle streken kwamen mensen om Hem te horen 

(Lukas 6:17). De Bergrede was de volgende logische stap met het oog op het oprichten van 

een nieuw Koninkrijk. Deze preek, de Bergrede, wordt gewoonlijk toegepast op gelovigen 

van vandaag als voorschriften waarnaar we moeten streven om daaraan te voldoen. Hoewel 

we in staat zijn om een aantal van Jezus zijn instructies op te volgen, zijn er anderen die we, 

als Zijn instructies letterlijk moeten worden genomen, niet kunnen volgen.  

 

Dit kan worden vergeleken met het ons houden aan de wetten van Wisconsin terwijl we leven 

in Minnesota. We kunnen zeker veel van hun wetten volgen, maar er zijn dingen die zij 

moeten doen die wij  niet hoeven te doen en er zijn dingen die wij moeten doen in Minnesota 

die zij niet hoeven te doen. Als ik iets in Minnesota zou kopen en slechts 5% omzetbelasting 

betaal, zou ik de wet in Minnesota breken, hoewel ik zou voldoen aan de wet van Wisconsin. 

Als ik wat zou verbouwen in Wisconsin en rekende geen omzetbelasting omdat Minnesota dat 

niet van mij eist, zou ik de wet van Wisconsin breken. Op dezelfde manier kan ik niet de 

wetten van het Duizendjarig Rijk volgen terwijl ik nu leef in het tijdperk van Genade. Zoals 

we hierna zullen zien is elk van de zaligsprekingen specifiek gericht op gelovig Israel. 

 

Samenvatting 

 

De preek (of rede) is opgenomen in de hoofdstukken 5, 6 en 7 van Mattheüs. Het beeld dat 

wordt gegeven in Mattheüs 5:1 is dat van Jezus die een berg opgaat en Zich nederzet. De 

Profetische boeken tonen een berg als symbool voor een koninkrijk. Dit is dus een beeld van 

Christus op de troon in het Duizendjarig Rijk. 

 

“Jesaja 2:2: En het zal geschieden in het laatste der dagen, dat de berg van het huis des 

HEEREN zal vastgesteld zijn op den top der bergen, en dat hij zal verheven worden boven de 

heuvelen, en tot denzelven zullen alle heidenen toevloeien. 

 

De Bergrede breidt de verordeningen, die in de Wet van Mozes worden gevonden, uit. 

Aangezien niemand in staat is om de Wet te gehoorzamen, is het, voor wie dan ook, 

onmogelijk om te gehoorzamen wat Jezus leerde in de Bergrede. De enige manier waarop het 

wel kan worden gedaan is door de kracht van de Heilige Geest. Dat zal gebeuren voordat 

gelovig Israël in het Duizendjarig Rijk komt. Christus zal Zijn wet in hun harten geven en ze 

de Heilige Geest geven zodat zij in staat zijn om Zijn verordeningen letterlijk te houden. 

 

“Jeremia 31:33-34: 33 Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israel 

maken zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart 

schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 34 En zij zullen 

niet meer, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, leren, zeggende: Kent den 

HEERE! want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de 

HEERE; want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en hunner zonden niet meer gedenken. 
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“Ezechiël 11:19-20: 19 En Ik zal hun enerlei hart geven, en zal een nieuwen geest in het 

binnenste van u geven; en Ik zal het stenen hart uit hun vlees wegnemen, en zal hun een vlesen 

hart geven; 20 Opdat zij wandelen in Mijn inzettingen, en Mijn rechten bewaren, en dezelve 

doen; en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal hun tot een God zijn. 

 

“Ezechiël 36:26-27: 26 En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in 

het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlesen hart 

geven. 27 En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij in Mijn 

inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten zult bewaren en doen. 

 

We zagen dit gebeuren in het begin van Handelingen toen de Heilige Geest op de gelovigen 

van Israël (De Kleine Kudde) kwam en ze in staat waren om alle, door God, aan hen gegeven 

geboden te doen. Ze waren allen volledig verenigd in gedachten en geest (Handelingen 2:44-

46). Dit was een voorsmaak van het komende Koninkrijk en was ter voorbereiding op de 

komende Verdrukking en het Koninkrijk. Degenen die de Wet onderhielden hadden een plaats 

in het Koninkrijk terwijl degenen die wetteloos waren (iedereen die de Mozaïsche wet 

negeerde) in de eeuwige poel van vuur geworpen zou worden. 

 

“Matth.13:41-43: 41 De Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn 

Koninkrijk vergaderen al de ergernissen, en degenen, die de ongerechtigheid doen; 42 En 

zullen dezelve in den vurigen oven werpen; daar zal wening zijn en knersing der tanden. 43 

Dan zullen de rechtvaardigen blinken, gelijk de zon, in het Koninkrijk huns Vaders. 

Die oren heeft om te horen, die hore. 

 

Elk van de kenmerken, genoemd in de zaligsprekingen, zal worden beloond met een 

bijzondere zegen. De kenmerken zijn de eigenschappen van gelovig Israël tijdens de 

Verdrukking, terwijl de beloning wordt gekoppeld aan het komende Koninkrijk. Zo zullen 

bijvoorbeeld zij die arm van geest zijn (ze weten dat ze in een uitzichtloze toestand zijn 

zonder Redder) gezegend worden met het Koninkrijk der Hemelen. Met andere woorden: 

degene die door de Verdrukking gaan weten dat ze in een hopeloze toestand verkeren zonder 

hun Messias. Hun beloning zullen ze krijgen in het Koninkrijk bij de Wederkomst van de 

Messias. Alle kenmerken van degenen die deel gaan uitmaken van het Koninkrijk zijn goede 

eigenschappen en kunnen zeker worden toegepast op de Kerk van vandaag. Gedrag dat goed 

was in de dagen van Jezus zijn  goed voor vandaag. Echter, wanneer we de Schrift recht 

snijden (zie 2Tim.2:15) kunnen we zien dat onze beloning niet het Duizendjarig Koninkrijk 

op deze aarde is, maar een hemelse hoop. 

 

 “Fil.3:20:  Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, 

namelijk den Heere Jezus Christus; 

 

 

Lesson 14: Bergrede-zaligsprekingen. 

 

Lezen: Mattheüs 5:1-12 

 

Hoewel er niets mis is met het proberen om de kenmerken, van degenen die het Duizendjarig 

Rijk zullen ingaan, na te bootsen, is dit niet de wijze waarop wij onze redding verkrijgen. De 

Kleine Kudde van Lukas 12:32 zijn zij die hun geloof in hun Messias hebben gesteld en hun 

geloof hebben bewezen door het voortbrengen van goede vruchtem. Israëlieten die hun geloof 
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in de Messias stellen brengen goede vruchten voort omdat ze verbonden zijn met de Wijnstok. 

Die slechte vruchten voortbrengen, brengen vrucht voort in hun eigen kracht, zoals in 

Johannes 15:2 staat. 

 

“Joh.15:1-8: 1 Ik ben de ware Wijnstok, en Mijn Vader is de Landman. 2 Alle rank, die in Mij 

geen vrucht draagt, die neemt Hij weg; en al wie vrucht draagt, die reinigt Hij, opdat zij meer 

vrucht drage. 3 Gijlieden zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb. 4  Blijft in Mij, 

en Ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelve, zo zij niet in den 

wijnstok blijft; alzo ook gij niet, zo gij in Mij niet blijft. 5 Ik ben de Wijnstok, en gij de 

ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets 

doen. 6 Zo iemand in Mij niet blijft, die is buiten geworpen, gelijkerwijs de rank, en is 

verdord; en men vergadert dezelve, en men werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. 7 

Indien gij in Mij blijft, en Mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het 

zal u geschieden. 8 Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt; en gij zult 

Mijn discipelen zijn. 

 

De Bergrede scheidt de goede vruchten van de slechte. Degenen die goede vruchten 

voortbrengen doen dat omdat ze verbonden zijn met de Wijnstok. Iedereen daarbuiten, die 

slechte vruchten draagt en degenen die geen vruchten dragen zullen de eeuwige verdoemenis 

ondergaan. 

 

“Matth.7:17-20: 17 Alzo een ieder goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade 

boom brengt voort kwade vruchten. 18 Een goede boom kan geen kwade vruchten 

voortbrengen, noch een kwade boom goede vruchten voortbrengen. 19 Een ieder boom, die 

geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. 20  Zo zult gij 

dan dezelve aan hun vruchten kennen. 

 

Dit onderwijs van het Koninkrijk toont aan wat voor soort mensen deel zullen uitmaken van 

het Koninkrijk. Aangezien van het Koninkrijk wordt gezegd dat het, gedurende de evangeliën, 

nabij was is het logisch dat Jezus de Kleine Kudde heeft voorbereid om een deel te worden 

van het spoedig komende Koninkrijk. In Mattheüs 7:24 vergelijkt Jezus een wijs man met 

iemand die zijn huis op een steenrots bouwt. Iedereen die zijn toekomst bouwt op het 

verkeerde fundament (dat van de Schriftgeleerden en Farizeeën) zullen vernietiging ervaren. 

Alleen degenen die arm van geest zijn, die treuren, zachtmoedig zijn, hongeren en dorsten 

naar gerechtigheid, genade tonen, zuiver van hart zijn, vredestichters zijn en vervolgd worden, 

zullen worden toegelaten in het Koninkrijk. Merk op hoe goed de zaligsprekingen passen bij 

die gelovige Israëlieten die door de Verdrukking zullen gaan. 

 

Deze kenmerken van de gelovigen, die ingaan in het Duizendjarig Rijk, zijn gericht op de 

relatie van de mens met God niet op de relatie van de mens met andere mensen. Als iemand  

een goede relatie heeft met de Messias is de ingang in het Koninkrijk verzekerd. 

 

De Bergrede moet in de juiste context worden geplaatst om het correct te interpreteren. De 

meesten denken dat het moet worden toegepast op de kerk van vandaag. De gedeelten die 

moeilijk te volgen of te begrijpen zijn worden meestal vergeestelijkt. Het vergeestelijken is 

het nemen van een letterlijke begrip en dat om te zetten in een geestelijke gelijksoortigheid. 

Zo wordt Israël plotseling de kerk of dat het Duizendjarig Koninkrijk op magische wijze 

verandert in de hemel. Door te begrijpen dat de Bergrede wordt onderwezen ter voorbereiding 

van het letterlijke, profetische Koninkrijk dat geregeerd zal worden door Jezus Christus Die 

zit op een fysieke troon van de werkelijke stad Jeruzalem, zal het gemakkelijker zijn om 
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nauwkeurig uit te leggen waar Jezus over sprak. Wanneer u erkent dat het Koninkrijk de 

volgende gebeurtenis was dat zou gebeuren na Jezus zijn dood, begrafenis en opstanding, 

volgens de profetie van Daniëls, dan is het alleen maar logisch dat de Bergrede perfect past in 

het Oude Testament en het komende Koninkrijk. 

 

 

De “Zaligsprekingen”.  

 

Het woord “zaligsprekingen” komt uit het Latijn en betekent “zegeningen” en betekent 

letterlijk  blij of gelukkig. Er zijn acht zegeningen, die een persoonlijke eigenschap aangeven 

gevolgd door hun belofte. Hoewel de meeste kerken leren dat de Bergrede voor de kerk van 

vandaag is, geloof ik dat ze perfect passen bij het Koninkrijksprogramma van Israël en niet bij 

ons programma van de  Genade van God. 

 

Arm van geest 

 

De armen van geest beseffen dat ze een grote geestelijke nood hebben. Ze weten dat ze zelf 

niet in staat zijn om aan deze behoefte te voldoen en daarom zijn ze nederig genoeg om te 

beseffen dat ze een Redder nodig hebben, omdat ze geestelijk bankroet zijn. 

 

“Psalm 34:18-19: 18 Zij roepen, en de HEERE hoort, en Hij redt hen uit al hun 

benauwdheden. 19 De HEERE is nabij de gebrokenen van harte, en Hij behoudt de 

verslagenen van geest.   

 

“Psalm 51:19: De offeranden Gods zijn een gebroken geest; een gebroken en verslagen hart 

zult Gij, o God! niet verachten. 

 

Precies het tegenovergestelde van deze eigenschap wordt aangegeven in Jeremia, waar de 

ongelovigen in Israël niet weten hoe veraf ze in werkelijkheid zijn. 

 

“Jeremia 44:10: Zij zijn tot op dezen dag nog niet verbrijzeld van hart, en zij hebben niet 

gevreesd, noch gewandeld in Mijn wet en in Mijn inzettingen, die Ik voor ulieder aangezicht 

en voor het aangezicht uwer vaderen gegeven heb. 

 

De beloning voor het arm zijn van geest is het beërven om het Koninkrijk der Hemelen. 

Precies zoals het Koninkrijk van Rome zich uitbreidde tot ver buiten Rome, zo zal ook het 

Koninkrijk der Hemelen uitgebreid worden. Het zal een hemelse regering zijn die de controle 

over de aarde heeft. 

 

Degenen die treuren 

 

Het is niet nodig om uit te leggen wat treuren is, want we hebben allen tijden ervaren van 

treuren. Velen in Israël hebben al grote nood ervaren, vervolging en ontberingen en het, vele 

kilometers, verstrooid zijn uit hun thuisland. Er zal een zeer diepe treurnis worden 

veroorzaakt door de beproeving van de Verdrukking en dat wordt alleen verlicht door de 

komst van Christus om Zijn Koninkrijk op te richten.  

 

“Jesaja 60:19-20: 19   De zon zal u niet meer wezen tot een licht des daags, en tot een glans 

zal u de maan niet lichten; maar de HEERE zal u wezen tot een eeuwig Licht, en uw God tot 

uw Sierlijkheid. 20 Uw zon zal niet meer ondergaan, en uw maan zal haar licht niet intrekken; 



 

49 

 

want de HEERE zal u tot een eeuwig licht wezen, en de dagen uwer treuring zullen een einde 

nemen. 

 

“Jesaja 61:2: Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des HEEREN, en den dag der 

wraak onzes Gods; om alle treurigen te troosten; 

 

Niet alleen zal Israël lijden en treuren tijdens de Verdrukking, maar wanneer Christus 

verschijnt in al zijn glorie zal Israël beseffen dat ze hun Messias hebben gedood en er zal dan 

grote rouwklage zijn in het hele land. 

 

“Zach.12:10-11: 10 Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik 

uitstorten den Geest der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij 

doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklage over een enigen 

zoon; en zij zullen over Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een 

eerstgeborene. 11 Te dien dage zal te Jeruzalem de rouwklage groot zijn, gelijk die rouwklage 

van Hadadrimmon, in het dal van Megiddon. 

 

“Openbaring 1:7: Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen, die 

Hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven; ja, 

amen. 

 

De zachtmoedigen 

 

Zachtmoedigen worden vaak gelijkgesteld met zwakken. Ik heb jaren geleden een definitie 

gehoord dat zachtmoedigheid macht onder controle is. Mozes wordt zachtmoedig genoemd 

(Numeri 12:3), maar je kunt niet zeggen dat hij een zwakke man was. Hij was eigenlijk een 

zeer sterke leider omdat hij zich voor God vernederde en zich realiseerde dat zijn kracht van 

God kwam.  

 

Degenen die zachtmoedig zijn in deze passage wisten dat ze van zichzelf niet sterk waren. Ze 

vernederden zichzelf en plaatsten zich onder de controle en leiding van God. Zelfs wanneer 

vervolging komt, vernederen ze zich onder Gods gezag en laten Hem werken. Hun beloning is 

de erfenis van de aarde. 

 

Past dit in de huidige Bedeling der Genade? Beërven de zachtmoedigen van vandaag de dag 

de aarde? Natuurlijk niet. Deze passage past volkomen bij een Israëliet die uitziet naar de 

komst van zijn Messias voor de oprichting van het Koninkrijk. 

 

De Israëlieten die zichzelf tijdens de Verdrukking hebben vernederd zijn degenen die fysiek 

en letterlijk de aarde zullen erven. De geschriften van Petrus zullen speciale betekenis hebben 

voor degenen die door de Verdrukking gaan, want het zijn de zachtmoedigen die zich zullen 

onderwerpen aan degenen die God over hen gesteld heeft. Wij hoeven ons echter niet te 

onderwerpen aan menselijk gezag wanneer het in directe tegenspraak is met wat God van ons 

vraagt. 

 

“1Petrus 2:12-15: 12 En houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen; opdat in hetgeen zij 

kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken, die zij in u zien, God 

verheerlijken mogen in den dag der bezoeking. 13 Zijt dan alle menselijke ordening 

onderdanig, om des Heeren wil; hetzij den koning, als de opperste macht hebbende; 14 Hetzij 

den stadhouderen, als die van hem gezonden worden, tot straf wel der kwaaddoeners, maar 



 

50 

 

tot prijs dergenen, die goed doen. 15 Want alzo is het de wil van God, dat gij, weldoende, den 

mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen; 

  

Het Oude Testament bevestigt deze belofte aan de Kleine Kudde van Joodse gelovigen en 

geeft hen hoop als ze de Verdrukking doorstaan. 

 

“Psalm 37:9-11: 9 Want de boosdoeners zullen uitgeroeid worden, maar die den HEERE 

verwachten, die zullen de aarde erfelijk bezitten. 10  En nog een weinig, en de goddeloze zal 

er niet zijn; en gij zult acht nemen op zijn plaats, maar hij zal er niet wezen. 11 De 

zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde erfelijk bezitten, en zich verlustigen over groten 

vrede. (De King James Bible zegt: En zullen zich verlustigen in overvloedige welvaart) 

 

Hongeren en dorsten naar de gerechtigheid 

 

Degenen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid zijn degenen die beseffen dat ze arm van 

geest zijn. Tijdens de Verdrukking zal gerechtigheid ontbreken omdat de wereld onder de 

controle van Satan is. Hun hongeren en dorsten naar gerechtigheid zal toenemen, omdat ze 

worden omringd door ongerechtigheid. In tegenstelling tot de Verdrukking zal in het 

Duizendjarig Koningkrijk gerechtigheid de standaard zijn. 

 

“Hebr.1:8: Maar tot den Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid; de 

schepter Uws koninkrijks is een rechte schepter. 
 

Het is deze rechtvaardige stad waar de gelovigen, die door de Verdrukking komen, naar  

uitkijken en het zijn de rechtvaardigen die verborgen zullen worden voor de toorn van God en 

ingang zal worden verleend tot het Koninkrijk. 

 

“Jesaja 26:1-2: 1 Te dien dage zal dit lied gezongen worden in het land van Juda; Wij hebben 

een sterke stad, God stelt heil tot muren en voorschansen. 2 Doet de poorten open, dat het 

rechtvaardige volk daarin ga, hetwelk de getrouwigheden bewaart. 

 

“Zefanja 2:1-3: 1 Doorzoek u zelf nauw, ja, doorzoek nauw, gij volk, dat met geen lust 

bevangen wordt! 2 Eer het besluit bare (gelijk kaf gaat de dag voorbij), terwijl de hittigheid 

van des HEEREN toorn over ulieden nog niet komt; terwijl de dag van den toorn des 

HEEREN over ulieden nog niet komt. 3 Zoekt den HEERE, alle gij zachtmoedigen des lands, 

die Zijn recht werken! Zoekt gerechtigheid, zoekt zachtmoedigheid, misschien zult gij 

verborgen worden in den dag van den toorn des HEEREN. 

 

Er wordt beloofd dat zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid verzadigd zullen 

worden. Zij zullen de erfenis krijgen van een aards bestaan waarin gerechtigheid eerder regel 

dan uitzondering zal zijn. Zij zullen deel uitmaken van een rechtvaardig Koninkrijk dat 

geregeerd zal worden door de rechtvaardige en volmaakte Koning. 

 

Barmhartig 

 

Barmhartig zijn is actie toevoegen aan mededogen. Het is het vinden van iemand in nood en 

vervolgens stappen nemen om die persoon te helpen. Ik geloof dat dit weer een vooruitzien is 

naar de periode van Verdrukking dat aan de Kleine Kudde de gelegenheid biedt voor het 

bereiken en helpen van mensen in nood. Hun beloning is dat zij op hun beurt genade zullen 
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ontvangen. Nogmaals, de beloning ziet uit naar het Duizendjarig Rijk als de gelovigen 

barmhartigheid zal worden betoond door de Koning van Israël. 

 

“Psalm 41:2-3: 2 Welgelukzalig is hij, die zich verstandiglijk gedraagt jegens een ellendige; 

de HEERE zal hem bevrijden ten dage des kwaads. 3 De HEERE zal hem bewaren, en zal 

hem bij het leven behouden; hij zal op aarde gelukzalig gemaakt worden. Geef hem ook niet 

over in zijner vijanden begeerte. 

 

“Matth.10:40-42: 40 Die u ontvangt, ontvangt Mij; en die Mij ontvangt, ontvangt Hem, Die 

Mij gezonden heeft. 41 Die een profeet ontvangt in den naam eens profeten, zal het loon eens 

profeten ontvangen; en die een rechtvaardige ontvangt in den naam eens rechtvaardigen, zal 

het loon eens rechtvaardigen ontvangen. 42 En zo wie één van deze kleinen te drinken geeft 

alleenlijk een beker koud water, in den naam eens discipels, voorwaar zeg Ik u, hij zal zijn 

loon geenszins verliezen. 

 

Zuiver van hart 

 

Dat zijn degenen die gelouterd en rein zijn gemaakt. Dit zijn degenen die hongeren en dorsten 

naar gerechtigheid en zichzelf voor God vernederen. Hun belofte is dat zij God zullen zien. 

Het Oude Testament belooft dat degenen die rein van hart zijn toegang zullen hebben tot de 

Koning. 

 

“Psalm 24:3-5: 3 Wie zal klimmen op den berg des HEEREN, en wie zal staan in de plaats 

Zijner heiligheid? 4 Die rein van handen, en zuiver van hart is, die zijn ziel niet opheft tot 

ijdelheid, en die niet bedriegelijk zweert; 5 Die zal den zegen ontvangen van den HEERE, en 

gerechtigheid van den God zijns heils. 

 

Gelovig Israël zal moeten wachten tot Christus regeert voordat deze belofte wordt 

gerealiseerd, maar wij, in het Lichaam van Christus, zijn alreeds gezeten in de hemelse 

gewesten (Efeziërs 2:6). 

 

Vredestichters 

 

De enige plek waar dit woord wordt gevonden is Mattheüs 5:9. Het verwijst naar een persoon 

die vrede heeft ontvangen en vervolgens deze vrede deelt met anderen. Op het eerste gezicht 

lijkt dit vers gelovigen te vertellen dat, in plaats van te vechten met andere gelovigen, ze een 

geest van vrede moeten hebben, maar het ingaan in het Koninkrijk is niet gebaseerd op hoe ze 

elkaar behandelen maar op hun relatie met God. Aangezien het grootste deel van het Oude 

Testament is geschreven voor en over Israël kunnen we een beter begrip krijgen van de 

betekenis van dit vers als we kijken naar Oud Testamentische verzen. Volgens Jesaja is de 

vredestichter iemand die vrede aankondigt. Volgens de context verkondigt hij de komst van 

de Messias aan en de daaruit voortvloeiende vrede die zal komen als Hij zich de wereld zal 

toeëigenen. Dit is waarom Jezus genoemd wordt de Vredevorst in Jesaja 9:6 en in Lucas 2:14 

was Jezus de vrede die onder de mensen was. De vrede van Christus in het Koninkrijk is in 

tegenstelling tot Satan die de vrede verwijdert in de Verdrukking (Openbaring 6:4). 

    

“Jesaja 52:7: Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten desgenen, die het goede boodschapt, 

die den vrede doet horen; desgenen, die goede boodschap brengt van het goede, die heil doet 

horen; desgenen, die tot Sion zegt: Uw God is Koning. 
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“Micha 4:1-3: 1 Maar in het laatste der dagen zal het geschieden, dat de berg van het huis 

des HEEREN zal vastgesteld zijn op den top der bergen; en hij zal verheven zijn boven de 

heuvelen, en de volken zullen tot hem toevloeien. 2 En vele heidenen zullen henengaan, en 

zeggen: Komt en laat ons opgaan tot den berg des HEEREN, en ten huize van den God 

Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en wij in Zijn paden wandelen; want uit Sion zal 

de wet uitgaan, en des HEEREN woord uit Jeruzalem. 3 En Hij zal onder grote volken 

richten, en machtige heidenen straffen, tot verre toe; en zij zullen hun zwaarden slaan tot 

spaden, en hun spiesen tot sikkelen; het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard 

opheffen, en zij zullen den krijg niet meer leren. 

 

Dit verwijst niet slechts naar iemand die is vervolgd, maar naar degenen die zijn vervolgd 

omwille van Christus. Christus maakte de Kleine Kudde gereed voor de komende 

Verdrukking door hen te waarschuwen voor vervolging. Degenen die in staat zijn om te 

volharden tot het einde zijn degenen die gered zullen worden (Mattheüs 10:22; 24:13, Markus 

13:13). Satan zal gelovig Israël vervolgen,  dat begint vooral in het midden van de 

Verdrukking wanneer hij uit de hemel wordt geworpen (Openbaring 12:13). Er zullen op dat 

moment velen zijn die zich van God af zullen keren als gevolg van de hevige vervolging. 

Degenen die zich afkeren van God zullen niet profiteren van de belofte van het erven van het 

Koninkrijk der hemelen. 

 

“Mal.3:16-18: 16 Alsdan spreken, die den HEERE vrezen, een ieder tot zijn naaste: De 

HEERE merkt er toch op en hoort, en er is een gedenkboek voor Zijn aangezicht geschreven, 

voor degenen, die den HEERE vrezen, en voor degenen, die aan Zijn Naam gedenken. 17 En 

zij zullen, zegt de HEERE der heirscharen, te dien dage, dien Ik maken zal, Mij een eigendom 

zijn; en Ik zal hen verschonen, gelijk als een man zijn zoon verschoont, die hem dient. 18 Dan 

zult gijlieden wederom zien, het onderscheid tussen den rechtvaardige en den goddeloze, 

tussen dien, die God dient, en dien, die Hem niet dient. 

 

De Beloningen 

 

Iedere beloning is gericht op Jezus Christus en het Duizendjarig Koninkrijk. Ze worden 

getroost, want ze gaan het Koninkrijk binnen. Degenen die hongeren en dorsten naar 

gerechtigheid zijn tevreden, omdat het Koninkrijk rechtvaardig is. De barmhartige zal, van 

God, genade ontvangen in het Koninkrijk. 

 

 

Lesson 15: Bergrede-zaligsprekingen 

    . 

Lezen: Matth.5:13-16 

     

Als we door de Bergrede gaan, de hoofdstukken 5, 6 en 7, moeten we goed in gedachten 

houden tot wie werd gesproken en om welke reden. Jezus richtte zich tot Israël, in het 

bijzonder tot het rechtvaardige volk (Jesaja 26:2) de Kleine Kudde van Lukas 12. Dit waren 

de ware gelovigen uit het Joodse volk. Zij waren het volk, dat geen volk was (Romeinen 

10:19). Het waren deze gelovigen aan wie het Koninkrijk gegeven zou worden (Mattheüs 

21:43). De reden voor de Bergrede was het opzetten van de verordeningen die zouden gelden 

in het spoedig komende Koninkrijk. Elk koninkrijk of volk op aarde heeft regels en 

voorschriften die bepalen waaraan ze zich moeten houden. In het Koninkrijk der hemelen zal 

het niet anders zijn. Vergeet niet dat het Koninkrijk der Hemelen niet de hemel is zoals zo 

velen u willen doen geloven. Net zoals u niet in Rome hoefde te wonen om in het Romeinse 
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Rijk te zijn, hoeft u niet in de hemel te zijn om in het Koninkrijk van de Hemel te zijn. Het 

Koninkrijk der hemelen zal de aarde omvatten met een goddelijke regering wanneer Christus 

terugkomt bij Zijn Tweede Komst. 

 

Het eerste gedeelte van de Bergrede wordt vaak de Zaligsprekingen genoemd. Deze beelden 

het type mensen uit die het Koninkrijk zullen binnengaan. Iedere beloning is gericht op het 

Koninkrijk en heeft niets te maken met de leden van het Lichaam van Christus in de Kerk van 

vandaag de dag. Zij, gelovig Israël, zullen het Koninkrijk ontvangen, de aarde erven, getroost 

worden, verzadigd worden, genade ontvangen, God zien en zonen van God genoemd worden. 

Elk van deze punten wijst naar de dag dat Christus op de troon gaat zitten en een einde maakt 

aan de vreselijke Verdrukking. Israël zal uiteindelijk de superioriteit worden gegeven over 

alle naties van de wereld (Jesaja 60). 

 

Heeft u uzelf ooit afgevraagd waarom God Israël “de kinderen Israëls” noemt? Matteüs 5:9 

geeft de belofte aan Israël dat zij zonen van God genoemd zullen worden in het Koninkrijk. 

Vóór deze tijd werd Israël een kind genoemd (Deuteronomium 1:3). Ook Jezus noemde hen 

kinderen toen Hij met de vrouw uit Syro-Fenicie sprak (Marcus 7:27). Nadat ze ouder zijn 

geworden zullen zij de volledige rechten van het zoonschap krijgen en in staat zijn om hun 

erfenis te ontvangen en zullen dan zonen van God genoemd worden. Wij worden ook wel 

kinderen genoemd die wachten op onze aanneming (Romeinen 8:14-17), maar onze erfenis is 

geheel anders dan die van Israël. 

 

Mattheüs 5 vers 12 belooft een grote beloning in de hemel. De meeste mensen gaan ervan uit 

dat dit verwijst naar onze redding als we naar de hemel gaan. Dit verdraait helaas de ware 

betekenis omdat de focus hier ligt op gelovig Israël bij de Wederkomst. Dit kan ook niet 

betekenen dat Israël er naar uitziet om  beloond te worden door naar de hemel te gaan, want 

vers 5 geeft duidelijk aan dat zij de aarde zullen beërven (Deuteronomium 11:21; Daniël 

2:35). Er zijn een aantal verzen die laten zien hoe dit aansluit bij het Koninkrijksprogramma 

van Israël. 

 

“Jesaja 40:10: Ziet, de Heere HEERE zal komen tegen den sterke, en Zijn arm zal heersen; 

ziet, Zijn loon is bij Hem, en Zijn arbeidsloon is voor Zijn aangezicht. 

 

“Jesaja 62:11-12: 11  Ziet, de HEERE heeft doen horen, tot aan het einde der aarde: zegt de 

dochter van Sion: Zie, uw Heil komt; zie, Zijn loon is met Hem, en Zijn arbeidsloon is voor 

Zijn aangezicht. 12 En zij zullen hen noemen het heilige volk, de verlosten des HEEREN; en 

gij zult genoemd worden de gezochte, de stad, die niet verlaten is. 

 

“1Petrus 1:4-5: 4 Tot een onverderfelijke, en onbevlekkelijke, en onverwelkelijke erfenis, die 

in de hemelen bewaard is voor u, 5 Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot 

de zaligheid, die bereid is, om geopenbaard te worden in den laatsten tijd. 

 

“Openbaring 22:12: En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te 

vergelden, gelijk zijn werk zal zijn. 

 

Merk op hoe perfect 1 Petrus 1:4 en Openbaring 22:12 bij elkaar passen. Petrus maakt het 

duidelijk dat de erfenis van Israël wordt bewaard in de hemel om geopenbaard te worden in 

de laatste tijd. Openbaring laat zien dat de beloning van Christus  terug zal worden gebracht 

naar de aarde bij de Wederkomst en uitgedeeld zal worden aan ieder naarmate hij vrucht heeft 

voortgebracht. 
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Zout en Licht 

 

De verzen 13 en 14 vergelijken Israël met zout en licht. Zout dat geen smaak heeft en licht dat 

verborgen is zijn waardeloos en doen niet waarvoor ze zijn gemaakt. Israël behoorde het zout 

te zijn dat het Woord van God smaak geeft voor de wereld en het aantrekkelijk maakt. 

Christus noemt Zichzelf het Brood des Levens. Israël zal volledig vervuld en voldaan worden 

door in Hem te geloven (Johannes 6:35). Israël was er om de wereld te laten zien hoe goed 

Christus hun geestelijke honger zou kunnen vervullen en zodoende Gods woord zeer 

aantrekkelijk en wenselijk maken. In plaats daarvan, verwierp Israël God, de wereld 

achterlatende met een bittere smaak van wie God is. De wonderbaarlijke zegeningen die 

zouden worden uitgestort over Israël werden hen geweigerd en vervangen door vloeken. De 

wereld zag God alleen als een tuchtmeester. 

 

Op dezelfde manier zou Israël een licht zijn, om het licht van God in de wereld te 

weerspiegelen. Toen Christus in de wereld was werd Hij genoemd: het licht dat schijnt in de 

duisternis (Mattheüs 4:16; Johannes 8:12, 12:35,46).  Zolang Hij op aarde was was er licht. 

Toen hij vertrok, was het weer donker, behalve voor het licht door Israël verspreid in de vorm 

van goede werken, die op zijn beurt God zouden verheerlijken (Mattheüs 5:16). Ik geloof dat 

Mozes een beeld was hoe Israël God moest weerspiegelen aan de wereld. Nadat Mozes een 

ontmoeting had met God op de berg Sinaï glinsterde zijn gezicht, maar slechts voor een korte 

tijd. Dit licht van Israël, van de weerspiegeling van Gods heerlijkheid, verdween, zodat de 

wereld achterbleef in duisternis.  Israël was het licht op een berg om de wereld tot Christus te 

brengen, maar ze faalden. 

 

“Jesaja 30:26: En het licht der maan zal zijn als het licht der zon, en het licht der zon zal 

zevenvoudig zijn als het licht van zeven dagen; ten dage als de HEERE de breuk Zijns volks 

zal verbinden, en de wonde, waarmede het geslagen is, genezen. 

[We zien Israël vergeleken worden met de maan in het Duizendjarig Rijk.] 

 

“Joh.9:4-5: 4 Ik moet werken de werken Desgenen, Die Mij gezonden heeft, zolang het dag 

is; de nacht komt, wanneer niemand werken kan. 5 Zolang Ik in de wereld ben, zo ben Ik het 

Licht der wereld. 

 

“Matth.5:14: Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet 

verborgen zijn. 

 

“Exodus 34:29: En het geschiedde, toen Mozes van den berg Sinai afging (de twee tafelen der 

getuigenis nu waren in de hand van Mozes, als hij van den berg afging), zo wist Mozes niet, 

dat het vel zijns aangezichts glinsterde, toen Hij met hem sprak. 

 

“2Kor.3:7: En indien de bediening des doods in letteren bestaande, en in stenen ingedrukt, in 

heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen Israels het aangezicht van Mozes niet konden 

sterk aanzien, om de heerlijkheid zijns aangezichts, die te niet gedaan zou worden, 

 

Een beetje geschiedenis zal ons helpen te begrijpen waarom Israël deze positie werd gegeven.  

 

Vanaf het begin schiep God alleen Heidenen. Er was geen Joods volk en alle niet-Joden zijn 

Heidenen. God openbaarde Zich rechtstreeks aan de Heidense wereld door individuen. Hij 

vertelde Kaïn en Abel offers aan Hem te brengen, Hij vertelde Noach om een ark te bouwen 

en Hij had zelfs een systeem van priesters ingesteld (Genesis 14:18). Zelfs nadat God het 
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merendeel van de mensheid had weggevaagd voor hun bedreven kwaad, door de vloed, 

rebelleerde de mensheid nog steeds tegen God door de bouw van de Toren van Babel. Het 

was na deze gebeurtenis, dat God het volk Israël begon te vormen door het roepen van 

Abram. Omdat de Heidenen God afwezen, vormde Hij het volk Israël om op te treden als zout 

en licht voor de wereld, zodat de wereld in Christus zou geloven.  

 

Toen Israël haar Redder en Messias verwierp, werd de hele wereld, Joden en Heidenen, 

besloten onder de ongehoorzaamheid. God verwekte Paulus om het licht van de 

Verborgenheid te introduceren in de wereld met de verkondiging dat Hij niet meer werkte 

door Israël maar dat alle mensen individueel tot Christus kunnen komen. Het is in deze 

Bedeling der Genade dat God genade bewijst aan zowel Joden als Heidenen hoewel beide 

groepen Hem reeds hadden verworpen. 

 

“Rom.11:30-32: 30 Want gelijkerwijs ook gijlieden eertijds Gode ongehoorzaam geweest 

zijt, maar nu barmhartigheid verkregen hebt door dezer ongehoorzaamheid; 31Alzo zijn ook 

dezen nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden 

barmhartigheid verkrijgen. 32 Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid 

besloten, opdat Hij hun allen zou barmhartig zijn. 

 

“Gal.3:28: Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is 

geen man en vrouw; want gij allen zijt één  in Christus Jezus. 

 

“Ef.2:14-16: 14 Want Hij is onze vrede, Die deze beiden één gemaakt heeft, en den 

middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, 15 Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te 

niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in 

Zichzelven tot een nieuwen mens zou scheppen, vrede makende; 16 En opdat Hij die beiden 

met God in een lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelve gedood 

hebbende. 

 

Wij, de Kerk, het Lichaam van Christus, moeten ook Gods heerlijkheid weerspiegelen (2 

Korintiërs 3:18). 

 

 

Lesson 16: De Bergrede-Het Koninkrijk en de Wet. 

 

Lezen: Matth.5:17-19 

 

Het eerste deel van de Bergrede geeft het type persoon aan die toegang zal worden verleend in 

het Koninkrijk. Degenen die arm van geest zijn (nederig genoeg om hun behoefte te 

beseffen), degenen die rouwen (als ze zien dat Christus komt om de aarde over te nemen), zij 

die zachtmoedig zijn (die zich onder de heerschappij van Christus stellen), die hongeren en 

dorsten naar gerechtigheid (nadat ze omringd zijn geweest door onrecht tijdens de 

Verdrukking), degenen die barmhartig zijn (die vriendelijkheid betonen aan mensen in nood 

tijdens de Verdrukking), degenen die zuiver van hart zijn (ze zijn door Christus rein gemaakt), 

de vredestichters (degenen die vrede verkondigen of vrede brengen. Dit is uitzien naar de 

Wederkomst wanneer er vrede zal komen) en degenen die vervolgd worden (degenen die 

tijdens de Verdrukking rechtvaardig blijven ondanks de intense vervolging.)  

 

Er zijn veel mensen die uitleggen dat dit betekent dat goede werken uw toegangsbewijs naar 

de hemel zullen zijn. Zoals dat in alle generaties het geval is geweest kan niemand tot God 
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komen dan door het geloof. Degenen die een echt geloof hebben en arm van geest zijn, zullen 

rouwen, zullen zachtmoedig  zijn, zullen hongeren en dorsten naar gerechtigheid, enz. 

Hetzelfde kan gezegd worden van ons in deze Bedeling der Genade. We proberen niet de 

vrucht van de Geest na te bootsen om gered te worden; als we in plaats daarvan door het 

geloof tot Christus komen zijn we in staat om de vrucht van de Geest te realiseren door 

middel van Gods kracht. Degenen die het Koninkrijk zullen binnengaan zullen de kenmerken 

van Mattheüs 5 hebben omdat ze hun vertrouwen hebben gesteld in hun Messias. 

 

Tot zover heeft Christus ons de aard van de mensen verteld die het Koninkrijk zullen 

binnengaan en wat hun beloning zal zijn (Mattheüs 5:1-12). Hij legt dan uit dat Israël zal 

worden gebruikt om een getuigenis in de wereld te zijn door zout (het smakelijk maken van 

Gods Woord voor de hele wereld) en licht (Gods licht weerspiegelen naar de rest van de 

wereld) te zijn. Het licht van Israël zal de wereld de heerlijkheid van de Vader laten zien. 

Christus behandelt nu in detail de Wet die in werking gesteld zal worden in het Koninkrijk. 

 

 

De Wet van Mozes 

 

De Wet van Mozes werd vervuld door middel van uitwendige acties. De 10 geboden zijn 

slechts een klein deel van de Wet. Er zijn 613 verschillende verordeningen die zijn 

onderverdeeld in drie categorieën; morele, burgerlijke (civiele) en ceremoniële. De Bijbel 

verdeelt de Wet nooit, maar behandelt het als een eenheid. Velen zeggen dat we nog steeds 

onder het morele gedeelte van de Wet zijn, maar dat het niet nodig is om aandacht te 

schenken aan de burgerlijke of ceremoniële onderdelen van de Wet. Paulus maakt duidelijk 

dat wij niet onder enig deel van de Wet zijn (Romeinen 6:14; 7:4-6, Galaten 5:18), maar in 

plaats daarvan zijn we onder de wet van de Geest die in ons woont (Romeinen 8:2). De 

inwonende Geest heeft de uitwendige Wet vervangen. 

 

Jezus maakt duidelijk dat Hij niet naar de aarde is gekomen om de Wet af te schaffen. Er zijn 

vele kerken die leren dat de Wet werd afgeschaft aan het kruis en gebruiken Efeziërs 2:15 om 

dat te bewijzen en dit tegen de duidelijke uitspraak in van Jezus in Mattheüs 5:17. 

 

“Ef.2:15-16: 15 Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der 

geboden in inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelven tot een nieuwen mens zou 

scheppen, vrede makende; 16 En opdat Hij die beiden met God in een lichaam zou verzoenen 

door het kruis, de vijandschap aan hetzelve gedood hebbende. 

 

De eerste fout is het niet begrijpen dat de Wet werd weggedaan voor alleen degenen die lid 

zijn van de kerk, het Lichaam van Christus. Alle ongelovigen zijn nog steeds onder de Wet en 

worden veroordeeld door de Wet (Romeinen 3:19; 1 Timotheüs 1:8-10). Als dit waar is dan is 

de Wet bepaald niet afgeschaft. 

 

“Rom.10:4: Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk, die gelooft. 

 

De tweede fout is dat men niet begrijpt dat het kruis het mogelijk maakte om de Wet voor de 

gelovigen af te schaffen, maar niet op het moment van de kruisiging. Lees zorgvuldig de 

formulering in Efeziërs 2:16. We werden verzoend in één lichaam door het kruis niet aan het 

kruis. Dus in plaats van dat Jezus de Wet aan het kruis afschafte, vervulde Hij de Wet en 

maakte het mogelijk voor ons, die in het Lichaam van Christus zijn, om voor de macht van de 

Wet dood te zijn door middel van het kruis.  Dit is alleen door de Apostel Paulus geopenbaard 



 

57 

 

voor de gelovigen van vandaag de dag. U moet ook beseffen dat Christus zelfs niet sprak over 

het kruis tot Mattheüs 16:21.  

 

Jezus zei ook dat Hij niet gekomen was om de Wet of de Profeten af te schaffen. Dit is in 

overeenstemming met de boeken van Mozes en de boeken die geschreven zijn door de 

profeten in het Oude Testament. De missie van Jezus was om de Profeten te vervullen door op 

de exacte tijd te verschijnen waarop Hij verondersteld werd te komen en om precies te doen 

wat in de profetische geschriften over Hem stond geschreven. De Evangeliën zijn een verslag 

van Oud Testamentische profetieën die vervuld zijn. Hij vervulde ook volledig de Wet door 

het houden van de Wet, Hij gehoorzaamde elke jota en tittel van de wet. 

 

 

De Wet van het Koninkrijk 

 

Wie het kleinste deel van de wet breekt en anderen leert om hetzelfde te doen zal de minste 

worden genoemd in het koninkrijk. Ze hebben nog steeds een plaats in het koninkrijk, maar 

het zal niet een plaats zijn van groot gezag. Israëlieten die de Wet naar de letter praktiseren 

krijgen het meeste gezag. Zij zullen verantwoordelijk zijn om de Heidenen te onderwijzen in 

de Wet van het Koninkrijk (het zal vergelijkbaar zijn met de Wet van Mozes, maar er zullen 

veranderingen zijn). Deze wet zal op bovennatuurlijke wijze worden geïmplanteerd in de 

harten van het Joodse volk (Jeremia 31:31-34). Ze zullen het niet nodig hebben om elkaar de 

Wet te leren omdat God Zijn Wet in hun harten zal schrijven en hen dus de bekwaamheid 

geeft om de Wet volledig te gehoorzamen. Dit zal niet het geval zijn voor de Heidenen. Zij 

zullen de Wet moeten bestuderen en de Wet leren begrijpen opdat ze de Wet niet overtreden. 

Als ze de Wet wel overtreden dan zullen ze daar een prijs voor moeten betalen (net zoals wij 

doen in deze Bedeling). Een voorbeeld hiervan wordt gegeven in Zacharia 14:16-19. Als de 

regering van Egypte niet naar Jeruzalem gaat om de Koning (Jezus Christus) te aanbidden dan 

zullen ze droogte ervaren. 

 

Hieruit kunnen we zien dat degene die de Wet van het Koninkrijk overtreed als de minste in 

het Koninkrijk zal worden beschouwd. Ze zullen nog steeds leven in het Koninkrijk, maar 

zullen worden behandeld zoals wij een crimineel zouden behandelen. Alleen degenen die in 

staat zijn om de Wet naar de letter volgen zullen boven de rest van de inwoners uitstijgen en 

als uitmuntend worden beschouwd. Aangezien het onmogelijk zal zijn om de Wet te volgen 

door menselijke inspanning, zullen het alleen de gelovigen zijn die groot zijn in het 

Koninkrijk. 

 

“Jesaja 2:1-4: 1 Het woord, dat Jesaja, de zoon van Amoz, gezien heeft over Juda en 

Jeruzalem. 2 En het zal geschieden in het laatste der dagen, dat de berg van het huis des 

HEEREN zal vastgesteld zijn op den top der bergen, en dat hij zal verheven worden boven de 

heuvelen, en tot denzelven zullen alle heidenen toevloeien. 3 En vele volken zullen heengaan 

en zeggen: Komt, laat ons opgaan tot den berg des HEEREN, tot het huis van den God 

Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en dat wij wandelen in Zijn paden; want uit Sion 

zal de wet uitgaan, en des HEEREN woord uit Jeruzalem. 4 En Hij zal rechten onder de 

heidenen, en bestraffen vele volken; en zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden, en hun 

spiesen tot sikkelen; het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen, en zij zullen 

geen oorlog meer leren. 

 

Het is in dit Duizendjarig Rijk dat Israël hoog boven de Heidense volkeren zal worden 

verheven en haar licht zal op dat moment duidelijk zijn voor iedereen die in die tijd op de 
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aarde leven. Zij zullen optreden als priesters – en de Heidenen tot Christus brengen. Vele 

Heidenen zullen gedurende deze tijd worden gered, maar nog veel meer zullen Christus als 

hun Koning verwerpen wanneer Satan wordt losgelaten uit zijn 1000-jarige ballingschap. 

 

“Zach.8:20-23: 20 Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Nog zal het geschieden, dat de 

volken, en de inwoners van vele steden komen zullen; 21 En de inwoners der ene stad zullen 

gaan tot de inwoners der andere, zeggende: Laat ons vlijtig henengaan, om te smeken het 

aangezicht des HEEREN, en om den HEERE der heirscharen te zoeken; ik zal ook 

henengaan. 22 Alzo zullen vele volken, en machtige heidenen komen, om den HEERE der 

heirscharen te Jeruzalem te zoeken, en om het aangezicht des HEEREN te smeken. 23 Alzo 

zegt de HEERE der heirscharen: Het zal in die dagen geschieden, dat tien mannen, uit allerlei 

tongen der heidenen, grijpen zullen, ja, de slip grijpen zullen van een Joodsen man, zeggende: 

Wij zullen met ulieden gaan, want wij hebben gehoord, dat God met ulieden is. 

 

“Jesaja 61:4-6: 4 En zij zullen de oude verwoeste plaatsen bouwen, de vorige verstoringen 

weder oprichten, en de verwoeste steden vernieuwen, die verstoord waren van geslacht tot 

geslacht. 5 En uitlanders zullen staan, en uw kudden weiden; en vreemden zullen uw 

akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn. 6 Doch gijlieden zult priesters des HEEREN heten, 

men zal u dienaren onzes Gods noemen; gij zult het vermogen der heidenen eten, en in hun 

heerlijkheid zult gij u roemen. 

 

Misschien herinnert u zich dat Ruth een Heidense was (Moabitische) die Naomi, haar Joodse 

schoonmoeder, volgde terug naar Judea en een God-vrezende vrouw werd. Ruth is een beeld 

van de Heidenen in het Duizendjarig Rijk. Degenen die de Wet leren en Christus aanbidden 

zullen daarvoor gezegend worden. Wanneer Satan vrij wordt gelaten, aan het einde van de 

1000 jaren, zullen degenen die Christus volgen gered worden, terwijl degenen die Satan 

volgen in de hel zullen worden geworpen.   

   

 

Lesson 17: Bergrede-De Verheerlijking van de Wet. 

 

Lezen: Mattheüs 5:20-48 

 

De Mozaïsche Wet werd aan Israël gegeven om te laten zien wat God van hen verwachtte. De 

613 individuele verordeningen worden altijd behandeld als een eenheid en nooit opgesplitst. 

Er wordt nimmer naar de Wet verwezen als wetten. De Wet was goed, maar onbereikbaar. 

God wist dat niemand in staat was om de Wet te houden, zodat Hij er corrigerende 

maatregelen in bouwde om het onvermogen van de mens, om de Wet volledig te houden, toe 

te dekken. We weten van Paulus dat de echte reden van de Wet was om Israël hun behoefte 

aan een Redder te laten zien (en de hele mensheid). 

  

“Gal.3:24: Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof 

zouden gerechtvaardigd worden. 

 

De Farizeeën waren de hoeders van de Wet. Zij hielden toezicht op Israëls gehoorzaamheid 

aan de Wet. Ze werden zorgvuldige waarnemers van de Wet omdat zij geloofden dat God hen 

heeft gestraft met de Babylonische ballingschap voor het niet trouw houden van de Wet. Zij 

begrepen niet dat geloof voor God belangrijker was dan het houden van de letter van de Wet. 

Het was Gods verlangen dat Israël terug zou komen tot Hem, en niet om zich te concentreren 

op het houden van de Wet. Om ervoor te zorgen dat er geen Israëliet dicht bij het breken van 
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de Wet kon komen ontwikkelden de Farizeeën een reeks wetten bekend als de mondelinge 

traditie. Daarmee dachten de Farizeeën dat ze een beschermende heg konden planten rond de 

Wet van Mozes. Deze mondelinge traditie werd later opgeschreven in wat tegenwoordig 

bekend is als de Misjna dat vandaag de dag een deel van de Talmoed is. 

 

Vers 20: De norm van Christus voor gerechtigheid 

 

De Wet van Mozes is de standaard. De Farizeeën en Schriftgeleerden verhoogden de 

standaard door het toevoegen van hun eigen wetten aan de bestaande Wet van die dag 

waardoor het houden van de wet ondraaglijk werd. 

 

“Lukas 11:46: Doch Hij zeide: Wee ook u, wetgeleerden! want gij belast de mensen met 

lasten, zwaar om te dragen, en zelven raakt gij die lasten niet aan met een van uw vingeren. 

 

Nu komt Jezus langs en vertelt de mensen dat, om in te gaan in het Koninkrijk, ze verplicht 

zullen zijn om rechtvaardiger te worden dan de Schriftgeleerden en Farizeeën. Hoe kan 

iemand dan nog in het Koninkrijk komen? De Farizeeën legden de lat zo hoog dat het 

onmogelijk was om te gehoorzamen en nu legt Jezus de lat nog hoger. Jesaja voorzegde dat 

Christus de Wet zou verheerlijken en dat is precies wat Hij doet. 

 

“Jesaja 42:21: De HEERE had lust aan hem, om Zijner gerechtigheid wil; Hij maakte hem 

groot door de wet, en Hij maakte hem heerlijk. 

 

Alles wat de Schriftgeleerden en Farizeeën deden was voor de show. De Wet van Mozes en 

alle andere wetten die ze hadden toegevoegd werden uiterlijk vervuld. Christus zegt nu dat 

aan Zijn nieuwe normen alleen kan worden voldaan met een inwendige verandering van het 

hart. Het was niet langer mogelijk om de Wet alleen uiterlijk te gehoorzamen, ze zullen nu 

een nieuw hart moeten hebben voordat ze het Koninkrijk kunnen binnengaan. Dit nieuwe hart 

was niet iets wat iemand zichzelf kon toeëigenen, het moest hem worden gegeven. Dit is de 

belofte van het Nieuwe Verbond. 

 

“Deut.30:5-6: 5 En de HEERE, uw God, zal u brengen in het land, dat uw vaderen erfelijk 

bezeten hebben, en gij zult dat erfelijk bezitten; en Hij zal u weldoen, en zal u 

vermenigvuldigen boven uw vaderen. 6 En de HEERE, uw God, zal uw hart besnijden, en het 

hart van uw zaad, om den HEERE, uw God, lief te hebben met uw ganse hart en met uw ganse 

ziel, opdat gij levet. 

 

“Jeremia 31:33-34: 33 Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israel 

maken zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart 

schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 34 En zij zullen 

niet meer, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, leren, zeggende: Kent den 

HEERE! want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de 

HEERE; want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en hunner zonden niet meer gedenken. 

 

“Ezechiël 36:24-27: 24 Want Ik zal u uit de heidenen halen, en zal u uit al de landen 

vergaderen; en Ik zal u in uw land brengen. 25 Dan zal Ik rein water op u sprengen, en gij 

zult rein worden; van al uw onreinigheden en van al uw drekgoden zal Ik u reinigen. 26 En Ik 

zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal 

het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlesen hart geven. 27 En Ik zal Mijn 
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Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen, 

en Mijn rechten zult bewaren en doen. 

 

Merk op dat het de Geest is die de mensen zal leiden om de wet van het Koninkrijk, die werd 

gegeven door Christus, te volgen. Net zoals wij de Heilige Geest nodig hebben om ons van 

binnen te veranderen, zal Israël de Heilige Geest nodig hebben om ervoor te zorgen dat ze 

trouw alle voorschriften van de Wet van het Koninkrijk volgen.  

 

Matth.5:21-47: De Wet van het Koninkrijk nader bepaald. 

 

Christus plaatst dit gedeelte met het idee dat de mensen rechtvaardiger moeten worden dan de 

Farizeeën en dan gaat Hij voort om de leer van de Ouden af te breken en vervangt het met wat 

God verwacht. Zes keer zegt Jezus: "Gij hebt gehoord, dat…….. gezegd is..."  verwijzend 

naar de mondelinge traditie van de Ouden (verzen 21, 27, 31, 33, 38 en 43). 

 

In elk punt neemt Christus iets uit de wet en breidt het uit, Hij neemt het van een uiterlijke 

gehoorzaamheid naar een inwendige overeenstemming met de standaard van Christus. 

 

Moord (verzen 21-26). 

 

Overgenomen uit de Wet van Mozes. Het was gemakkelijk te gehoorzamen door iemand niet 

te doden, zelfs als je hem haatte. Christus verandert dit in een zaak van het hart door te zeggen 

dat gehoorzaamheid inwendig wordt bewerkstelligd. Haten wordt op hetzelfde niveau 

gebracht als moord, omdat moord meestal begint met haat. Onder de Mozaïsche Wet kon 

iemand haten maar het doen lijken alsof hij liefde betoonde. Onder de Wet van het Koninkrijk 

zal het de innerlijke bedoeling van het hart zijn wat zal worden beoordeeld. 

 

De gedachte gaat verder door te laten zien hoe belangrijk het is om het hart boven het offer te 

stellen. 

 

“Jesaja 1:10-16: 10 Hoort des HEEREN woord, gij oversten van Sodom! neemt ter ore de 

wet onzes Gods, gij volk van Gomorra! 11 Waartoe zal Mij zijn de veelheid uwer 

slachtoffers? zegt de HEERE; Ik ben zat van de brandoffers der rammen, en het smeer der 

vette beesten, en heb geen lust aan het bloed der varren, noch der lammeren, noch der 

bokken. 12 Wanneer gijlieden voor Mijn aangezicht komt te verschijnen, wie heeft zulks van 

uw hand geeist, dat gij Mijn voorhoven betreden zoudt? 13 Brengt niet meer vergeefs offer, 

het reukwerk is Mij een gruwel; de nieuwe maanden, en sabbatten, en het bijeenroepen der 

vergaderingen vermag Ik niet, het is ongerechtigheid, zelfs de verbodsdagen. 14 Uw nieuwe 

maanden en uw gezette hoogtijden haat Mijn ziel, zij zijn Mij tot een last; Ik ben moede 

geworden, die te dragen. 15 En als gijlieden uw handen uitbreidt, verberg Ik Mijn ogen voor 

u; ook wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor Ik niet; want uw handen zijn vol bloed. 

16 Wast u, reinigt u, doet de boosheid uwer handelingen van voor Mijn ogen weg, laat af van 

kwaad te doen. 

 

Matth.5:25-26 laat zien hoe vlug gerechtigheid gebracht zal worden over de wetsovertreder. 

Christus zal heersen met een ijzeren staf. Rechtvaardigheid zal snel en eerlijk zijn. Rechters 

zullen een bovennatuurlijk vermogen hebben om goed en kwaad te onderscheiden en  

waarheid van leugens. Dit principe kan worden gezien in Handelingen 5 waar Petrus op 

bovennatuurlijke wijze wist dat Ananias en Saffira logen. 
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Overspel (Matth.5:27-30) 

 

27 Gij hebt gehoord, dat van de ouden gezegd is: Gij zult geen overspel doen.28 Maar Ik zeg 

u, dat zo wie een vrouw aan ziet, om dezelve te begeren, die heeft alrede overspel in zijn hart 

met haar gedaan. 29 Indien dan uw rechteroog u ergert, trekt het uit, en werpt het van u; 

want het is u nut, dat een uwer leden verga, en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen 

worde. 30 En indien uw rechterhand u ergert, houwt ze af, en werpt ze van u; want het is u 

nut, dat een uwer leden verga, en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde. 

 

Jezus neemt nog een gebod uit de Wet van Mozes en verheft het hoe het in het Koninkrijk zal 

worden beoordeeld. Overspel is verkeerd, maar in het Koninkrijk is zelfs het denken aan het 

plegen van overspel strafbaar.  

 

Dit is een beeld van hoe God van Israël verwacht dat ze handelen. Ze moesten niet achter 

andere goden aangaan, ze moesten zelfs niet denken aan het volgen van de goden van andere 

volken. 

 

Echtscheiding (Matth.5:31-32) 

 

De Mozaïsche Wet stond echtscheiding en hertrouwen toe. Als een man zijn vrouw een 

certificaat van echtscheiding geeft is ze vrij om een andere man te trouwen. Echter was het 

haar niet toegestaan om terug te gaan naar haar oorspronkelijke man en hertrouwen, want dat 

zou overspel zijn. 

 

“Deut.24:1-4: 1 Wanneer een man een vrouw zal genomen en die getrouwd hebben, zo zal het 

geschieden, indien zij geen genade zal vinden in zijn ogen, omdat hij iets schandelijks aan 

haar gevonden heeft, dat hij haar een scheidbrief zal schrijven, en in haar hand geven, en ze 

laten gaan uit zijn huis. 2 Zo zij dan, uit zijn huis uitgegaan zijnde, zal henengaan en een 

anderen man ter vrouwe worden, 3 En deze laatste man haar gehaat, en haar een 

scheidbrief geschreven, en in haar hand gegeven, en haar uit zijn huis zal hebben laten gaan; 

of als deze laatste man, die ze voor zich tot een vrouw genomen heeft, zal gestorven zijn; 4 Zo 

zal haar eerste man, die haar heeft laten gaan, haar niet mogen wedernemen, dat zij hem ter 

vrouwe zij, nadat zij is verontreinigd geworden; want dat is een gruwel voor het aangezicht 

des HEEREN; alzo zult gij het land niet doen zondigen, dat u de HEERE, uw God, ten erve 

geeft. 

 

Jezus breidt nu de wet van Mozes uit door te zeggen dat de enige reden voor het wegzenden 

van een vrouw ontucht is (seksuele zonden) en dat iedereen die met haar trouwt overspel 

pleegt. God kan zich niet verenigen met echtscheiding maar gaf Israël de mogelijkheid van 

echtscheiding vanwege de hardheid van hun harten (Mattheüs 19:8). 

 

“Matth.19:9: Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan om hoererij, en een 

andere trouwt, die doet overspel, en die de verlatene trouwt, doet ook overspel. 

 

Israël kreeg deze opdracht als een beeld van de relatie tussen God en Israël. Ze was verloofd 

met God, maar werd onzuiver door het zoeken naar de goden van andere volken. Toen ze dit 

deed zette God haar opzij en gaf haar een scheidbrief. Als Israël een vreemde god omarmde 

om haar enige god te zijn waaraan ze trouw zou  zijn zoals in een huwelijk dan zal ze niet in 

staat zijn om met God getrouwd te zijn omdat ze een ander koos. 
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Maar Israël verlangde beiden, niet alleen de goden van de volken, maar ook de ware God. 

Daarom wordt van haar gezegd dat ze de hoer speelde. 

 

“Hosea 4:12: Mijn volk vraagt zijn hout, en zijn stok zal het hem bekend maken; want de 

geest der hoererijen verleidt hen, dat zij van onder hun God weghoereren. 

 

“Jer.3:6-8: 6 Voorts zeide de HEERE tot mij, in de dagen van den koning Josia: Hebt gij 

gezien, wat de afgekeerde Israel gedaan heeft? Zij ging henen op allen hogen berg, en tot 

onder allen groenen boom, en hoereerde aldaar. 7 En Ik zeide, nadat zij zulks alles gedaan 

had: Bekeer u tot Mij; maar zij bekeerde zich niet. Dit zag de trouweloze, haar zuster Juda. 8 

En Ik zag, als Ik ter oorzake van alles, waarin de afgekeerde Israel overspel bedreven had, 

haar verlaten, en haar haar scheidbrief gegeven had, dat de trouweloze, haar zuster Juda, 

niet vreesde, maar ging henen, en hoereerde zelve ook. 

 

“Hosea 2:13-19: 13 Daarom, ziet, Ik zal haar lokken, en zal haar voeren in de woestijn; en 

Ik zal naar haar hart spreken. 14 En Ik zal haar geven haar wijngaarden van daar af, en het 

dal Achor, tot een deur der hoop; en aldaar zal zij zingen, als in de dagen harer jeugd, en als 

ten dage, toen zij optoog uit Egypteland. 15 En het zal te dien dage geschieden, spreekt de 

HEERE, dat gij Mij noemen zult: Mijn Man; en Mij niet meer noemen zult: Mijn Baal! 16 En 

Ik zal de namen der Baals van haar mond wegdoen; zij zullen niet meer bij hun namen 

gedacht worden. 17 En Ik zal te dien dage een verbond voor hen maken met het wild gedierte 

des velds, en met het gevogelte des hemels, en het kruipend gedierte des aardbodems; en Ik 

zal den boog, en het zwaard, en den krijg van de aarde verbreken, en zal hen in zekerheid 

doen nederliggen. 18 En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid; ja, Ik zal u Mij 

ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en in goedertierenheid en in barmhartigheden. 

19 En Ik zal u Mij ondertrouwen in geloof; en gij zult den HEERE kennen.  

 

De Kerk, het Lichaam van Christus, is niet in beeld hier. Wij zijn niet de bruid van Christus. 

Die positie is alleen gereserveerd voor Israël. Onze relatie met Christus wordt vergeleken met 

een bruid en bruidegom (Efeziërs 5) in een vergelijking (we zijn als een bruid), maar Israël 

wordt vergeleken met een bruid in een metafoor (zij zijn de bruid). 

 

Wat voor invloed hebben deze wetten over de echtscheiding op ons vandaag? Er zijn vele 

kerken die deze passage nemen, in Mattheüs 5, en het toepassen op ons. Deze geboden zijn 

onderdeel van de Wet van Mozes en zullen deel uitmaken van de Wet van het Koninkrijk, 

maar gelovigen van nu zijn niet onder de Wet (Romeinen 10:4). We moeten kijken naar de 

brieven van Paulus om te zien welke principes wij moeten volgen. 

  

Er zijn twee belangrijke passages door Paulus geschreven die over het huwelijk gaan; 

Romeinen 7 en 1 Korintiërs 7. Romeinen heeft hoofdzakelijk betrekking op de Wet en hoe de 

verhouding is tot het Lichaam van Christus, terwijl 1 Korinthiërs ons instructies geeft over 

hertrouwen. 

 

“1Kor.7:10-11: 10 Doch den getrouwden gebiede niet ik, maar de Heere, dat de vrouw van 

den man niet scheide. 11 En indien zij ook scheidt, dat zij ongetrouwd blijve, of met den man 

verzoene; en dat de man de vrouw niet verlate. 

 

Helaas interpreteren de meeste mensen deze passage niet correct. Ze proberen Mattheüs 5:31 

te verzoenen door deze passage te laten zeggen wat ik geloof dat het niet zegt. Het wordt 

meestal gelezen om te zeggen dat het iemand die gescheiden is niet is toegestaan om te 
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hertrouwen en als ze dat doen, plegen ze overspel. Een zorgvuldige lezing zal deze passage 

verduidelijken door op te merken dat deze passage gericht is tot degenen die getrouwd zijn. 

“Echtscheiding” is nergens te vinden in deze verzen. Als ik parafraseer wat Paulus zegt zou ik 

dit zeggen: 

  

En voor degenen die getrouwd zijn, moet de vrouw niet scheiden van haar man. Als ze besluit 

om van hem te scheiden dan mag ze niet met een andere man trouwen, omdat ze al getrouwd 

is. Het is dus: Ofwel niet hertrouwen of verzoenen met je man. 

 

Zoals u kunt zien heeft God voorheen echtscheiding en hertrouwen toegestaan, maar hij geeft 

er veel meer de voorkeur aan één keer te trouwen, of helemaal niet.  

 

Het doen van “eden” (Matth.5:33-37) 

 

Van de Farizeeën was bekend dat ze meesters waren in het maken van geloften die niet 

bindend waren. Zij maakten een eed, zweerden bij de tempel, maar beweerden dat het zinloos 

was omdat ze niet zweerden bij het goud van de tempel. Een eed gezworen bij het altaar zou 

niets betekenen maar een eed bij het offer op het altaar kon worden afgedwongen. Zij 

maakten de dingen zodanig dat het resultaat in hun voordeel was. We hebben waarschijnlijk 

hetzelfde gedaan toen we een gelofte deden met opgestoken hand. 

 

“Deut.23:21-23: 21 Wanneer gij den HEERE, uw God, een gelofte zult beloofd hebben, gij 

zult niet vertrekken die te betalen; want de HEERE, uw God, zal ze zekerlijk van u eisen, en 

zonde zou in u zijn. 22 Maar als gij nalaat te beloven, zo zal het geen zonde in u zijn. 23  Wat 

uit uw lippen gaat, zult gij houden en doen; gelijk als gij den HEERE, uw God, een vrijwillig 

offer beloofd hebt, dat gij met uw mond gesproken hebt. 

 

“Matth.23:16: Wee u, gij blinde leidslieden, die zegt: Zo wie gezworen zal hebben bij den 

tempel, dat is niets; maar zo wie gezworen zal hebben bij het goud des tempels, die is 

schuldig. 

 

Christus haalt hun praktijk onderuit en zegt gewoon dat je moet vasthouden aan wat je zegt. 

Laat uw ja ja betekenen en uw nee nee betekenen. In het Koninkrijk zullen er geen 

“verbintenissen” zijn. Als een man zegt dat hij iets zal doen dan is dat alles wat nodig is. 

 

Vergelding: Mattheüs 5:38-42 

 

Dit is een passage die vaak verkeerd begrepen wordt en vaak ten onrechte wordt toegepast op 

de kerk van deze tijd, het Lichaam van Christus. Een goed begrip hiervan kan worden 

verkregen als deze passage wordt gelezen in de context van de Verdrukking. Alles wat Jezus 

doet is de Kleine Kudde voor te bereiden op het komende Koninkrijk. Alvorens in te gaan in 

het Koninkrijk moeten deze mensen door het vuur van de Verdrukking gaan. Hier wordt hen 

verteld het kwaad, de krachten van Satan, niet te weerstaan. Ze hoeven zich niet te 

verdedigen, want het is alleen Christus die hen kan bevrijden van het kwaad. Dit alles is in 

overeenstemming met het "Onze Vader." Christus zal degene zijn die wraak neemt op 

degenen die tegen de Kleine Kudde zijn. 

 

“Deut.32:35: Mijn is de wraak en de vergelding, ten tijde als hunlieder voet zal wankelen; 

want de dag huns ondergangs is nabij, en de dingen, die hun zullen gebeuren, haasten. 
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De Mozaïsche wet zegt, in Leviticus 24:20, dat als iemand een ander verwondt dan moet die 

ander op dezelfde wijze worden verwond. Christus verhoogt weer de norm van de Wet door te 

zeggen dat ze geen wraak moeten nemen. Drie specifieke onrechtvaardigheden worden 

genoemd; slaan in het gezicht, ten onrechte voor de rechter dagen en als ze je jas hebben 

gestolen. Dit zijn de dingen die Christus heeft meegemaakt voordat Hij naar het kruis ging en 

ze worden verteld om Zijn voorbeeld te volgen. 

 

Vijanden: Mattheüs 5:43-47. 

 

Vijanden zullen het Overblijfsel van Israël omringen tijdens de Verdrukking. In plaats van 

tegen hen te vechten wordt hen verteld om hun vijanden lief te hebben en degenen te zegenen 

die hen haten. Er wordt hen verteld dat Christus hen zal beschermen gedurende die tijd, omdat 

ze niet in staat zijn om zichzelf te verweren. Het is daardoor dat ongelovigen kunnen worden 

gewezen op het licht van Christus dat weerkaatst wordt door deze gelovigen tijdens een zeer 

donkere periode. Tegen hen vechten zal ze niet winnen voor Christus. Christus onderwijst de 

Kleine Kudde om op Hem te vertrouwen. Zoals Petrus zei tot Christus: "……………wij 

hebben alles verlaten, en zijn U gevolgd………….." (Matth.19:27). Dit is de positie van het 

overblijfsel waar ze in terecht zullen komen en het noodzakelijk is om Christus volledig te 

vertrouwen voor hun volgende maaltijd, onderdak en levensonderhoud. 

 

Volmaaktheid Mattheüs 5:48. 

 

Christus vat Zijn Koninkrijks onderwijs samen door te zeggen dat ze volmaakt moeten zijn, 

net zo volmaakt als de Vader. Dit is voor niemand mogelijk om te bereiken. Daarom moesten 

ze afhankelijk zijn van Christus en niet van zichzelf. Ze konden, door de Wet van Mozes, niet 

ingaan in het Koninkrijk nu Christus de lat zo hoog heeft gelegd; zonder Zijn werk in hun 

leven kan niemand van hen het Koninkrijk binnengaan. Christus zal hun harten veranderen, 

zodat ze bekwaam zijn om in te gaan. Zij zullen afhankelijk moeten zijn van Christus zoals 

wij dat doen voor onze redding. 

 

 

Lesson 18: Prediking op de berg - Aalmoes, gebed, vasten  

 

Lezen: Matth.6:1-18    

 

De Farizeeën en de andere leiders van Israël waren trots op hun positie over het volk. Zij 

presenteerden zichzelf als rechtvaardig door hun uiterlijke acties. Jezus wist dat de mensen 

opzagen naar de Farizeeën en andere leiders toen Hij de mensen vertelde dat ze rechtvaardiger 

moesten zijn dan de Schriftgeleerden en Farizeeën (Mattheüs 5:20). 

 

Christus wist echter dat de Farizeeën alleen rechtvaardig leken te zijn, maar Hij wist hoe ze 

van binnen waren. Dat is de reden waarom Hij er vaak op wijst dat de Schriftgeleerden en 

Farizeeën huichelaars waren, er goed uitziende aan de buitenkant terwijl ze van binnen onrein 

waren. 

  

“Matth.23:27-28: 27 Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeen, gij geveinsden, want gij zijt 

den witgepleisterden graven gelijk, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen zijn 

zij vol doodsbeenderen en alle onreinigheid. 28 Alzo ook schijnt gij wel den mensen van 

buiten rechtvaardig, maar van binnen zijt gij vol geveinsdheid en ongerechtigheid. 
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Dit is waarom Jezus er de tijd voor nam om de leiders onderuit te halen voor het aangezicht 

van het volk. De mensen keken naar hen op, maar Christus vond dat ze moesten zien wie ze 

echt waren en zich van hen afkeren en zich tot hun Messias zouden wenden. Jezus 

contrasteert voortdurend het uitwendige met het inwendige. Alleen degenen die inwendig 

goed waren zullen toegang krijgen tot het Koninkrijk en dat is alleen mogelijk door de kracht 

van de Heilige Geest. 

 

Christus wijst op de hypocrisie van de Farizeeën in drie gebieden; het geven van aalmoezen, 

het bidden en het vasten. Er loopt een rode draad door dit gedeelte, namelijk dat de Farizeeën  

op zoek waren naar openbare lof van de mensen terwijl de Kleine Kudde wordt verteld om te 

wachten op de lof van God. De rechtvaardigheid van de Farizeeën was geen echte 

rechtvaardigheid. In het openbaar leken ze rechtvaardig te zijn, maar een zelfgemaakte 

rechtvaardigheid is ontoereikend. Als Israël verwacht om toegang te krijgen in het Koninkrijk 

dan moeten ze niet alleen rechtvaardig zijn aan de buitenkant (zoals de Farizeeën), maar ze 

moeten ook inwendig rechtvaardig zijn. Deze verandering van het hart kan alleen van God 

komen. 

 

Aalmoezen (Matth.6:1-4) 

 

Aalmoezen werden aan de armen gegeven. De Mozaïsche wet voorziet in de behoefte van de 

armen door de grondbezitters te bevelen om de randen van het veld niet te oogsten, zodat de 

armen dat konden oogsten. Deze bepaling voor de armen zou niet nodig zijn geweest als 

Israël God vanaf het begin had gehoorzaamd. Het was alleen omdat ze afgedwaald waren dat 

er mensen in nood waren, want God was van plan, als ze Hem hadden gevolgd, om in al hun 

behoeften te voorzien. 

 

“Deut.15:4-5: 4 Alleenlijk, omdat er geen bedelaar onder u zal zijn; want de HEERE zal u 

overloediglijk zegenen in het land, dat u de HEERE, uw God, ten erve zal geven, om hetzelve 

erfelijk te bezitten; 5 Indien gij slechts de stem des HEEREN, uws Gods, vlijtiglijk zult 

gehoorzamen, dat gij waarneemt te doen al deze geboden, die ik u heden gebiede. 

 

De rijke leiders waren er trots op dat ze veel gaven. Zij zorgden ervoor dat iedereen wist hoe 

veel en hoe vaak ze gaven. Het probleem was dat hun hart corrupt was. Ze handelden 

rechtvaardig aan de buitenkant, maar het was allemaal om eer van de mensen voor zichzelf te 

ontvangen. Zoals vers 5 zegt, zij hebben hun loon reeds. Het was deze eer van de mensen dat 

de enige beloning vormde. Dit is belangrijk omdat Christus de beloning van het Koninkrijk 

aan het gelovig overblijfsel beloofde (Mattheüs 5:12; Lukas 6:35). Het enige probleem is dat 

ze zouden moeten wachten op hun beloning tot de Wederkomst en op dat tijdstip zal Christus 

hen rijkelijk belonen. Er is maar één beloning en die komt of van de mensen of van God, maar 

niet van allebei. 

 

“Jes.40:10: Ziet, de Heere HEERE zal komen tegen den sterke, en Zijn arm zal heersen; ziet, 

Zijn loon is bij Hem, en Zijn arbeidsloon is voor Zijn aangezicht. 

 

“Op.22:12: En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, 

gelijk zijn werk zal zijn. 

 

Zie in Matth.6:4 waar de Vader hen in het verborgene ziet en degenen die in het geheim 

geven zullen openlijk beloond worden. We zullen hier later op terug komen. 
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Het bidden (Matth.6:5-15) 

 

Net als in het geven van aalmoezen, baden de leiders van de synagoge zeer openlijk met 

fantasierijke gebeden die indruk maakten op de gewone man en ze waren onder de indruk van 

hun welsprekendheid. In tegenstelling hiermee vertelde Christus de Kleine Kudde in de 

binnenkamer te bidden. De leiders met hun publieke gebeden werden opnieuw beloond met 

de lof van mensen, terwijl degenen die in het geheim bidden beloond zullen worden wanneer 

Christus komt in Zijn heerlijkheid. 

 

Eén van de redenen dat de gebeden in het verborgene zullen worden gedaan is de  

Verdrukking. Het overblijfsel van de Joodse gelovigen zal worden verborgen en beschermd 

en worden alleen gezien door de Vader. Merk op dat ook de Vader wordt weergegeven als 

zijnde in het verborgene. 

 

Het gebed van de Heer is een voorbeeldgebed dat, nauwkeuriger, het gebed van de discipelen 

moet worden genoemd. Dit is het gebed dat zal worden gebeden tijdens de Verdrukking. Het 

is niet een gebed dat eindeloos, uit het hoofd, herhaald moet worden. Te veel kerken 

gebruiken dit gebed vandaag de dag in weerwil van de duidelijke leer van Christus om geen 

ijdele herhalingen te gebruiken. Dit is weer een andere traditie van de mensen die in strijd is 

met de Schrift. 

 

Het vasten (Matth.6:16-18)  

 

De leiders eren zichzelf opnieuw door het vasten. Tijdens het vasten vertoonden ze zichzelf 

alsof ze in dagen niet hadden gegeten. Ik zou niet verbaasd zijn dat ze iets aten terwijl ze 

zeiden dat ze vasten. Het was allemaal voor de show. De buitenkant leek rechtvaardig, maar 

de binnenkant was een rottende puinhoop. Zij verwisselden de lof van de mensen met de lof 

van God, door het aanvaarden van een tijdelijke beloning in plaats van een eeuwige beloning. 

 

Het rechtvaardig overblijfsel moest het tegenovergestelde doen. Ze gaven de beloningen van 

dit leven op, zodat ze zich konden verheugen in het Koninkrijk. Wat ze in het geheim deden 

werd gezien door de Vader Die in het verborgene is.  

 

De Vader in het verborgene 

 

Drie keer wordt er gezegd dat de Vader in het verborgene was (Matth.6:4, 6 en 18) Het is 

belangrijk om deze verzen goed te begrijpen, deze verzen zeggen niet gewoon dat de Vader in 

de hemel is, onzichtbaar, maar dat hij in het verborgene is. Een beetje geschiedenis moet ons 

helpen begrijpen wat er gezegd wordt. 

 

Israël werd door God gevormd om het volk te zijn door wie Hij Zichzelf zou openbaren. Hij 

wilde ook wonen in Israël, zodat hij hun God zou zijn en Israël Zijn volk zou zijn. De tempel, 

die werd gebouwd door Salomo, was de plaats waar God zou wonen. We zien in Ezechiël dat 

de heerlijkheid van God in die tempel aanwezig was. 

 

“Exodes 15:13: Gij leiddet door Uw weldadigheid dit volk, dat Gij verlost hebt; Gij voert hen 

zachtkens door Uw sterkte tot de liefelijke woning Uwer heiligheid. 

 

“Ezechiël 8:4: En ziet, de heerlijkheid des Gods van Israel was aldaar, naar de gedaante, die 

ik in de vallei gezien had. 
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Israël bracht er echter afgoden in en keerde haar rug naar God toe (Ezechiël 8:9-10, 16). De 

volgende paar hoofdstukken van Ezechiël vertellen het trieste verhaal dat God de tempel 

verlaat, eerst van de cherub naar de dorpel van de tempel (10:4), vervolgens van de dorpel van 

de tempel naar de ingang van de Oostpoort (10:18, 19), en daarna naar de berg ten oosten van 

de stad (11:23). Gods heerlijkheid is nog niet terug gekeerd naar Israël. 

 

Israël moet wachten tot de Wederkomst voordat  God weer bij haar zal wonen. De tempel in 

het Duizendjarig rijk wordt beschreven in Ezechiël, te beginnen bij hoofdstuk 40 en tenslotte 

komt in Ezechiël 43 de heerlijkheid van God terug naar de tempel.  

 

“Ezechiël 43:4-7: 4 En de heerlijkheid des HEEREN kwam in het huis, door den weg der 

poort, die den weg naar het oosten zag. 5 En de Geest nam mij op, en bracht mij in het 

binnenste voorhof; en ziet, de heerlijkheid des HEEREN had het huis vervuld. 6 En ik hoorde 

Een, Die met mij sprak, uit het huis; en de man was bij mij staande. 7 En Hij zeide tot mij: 

Mensenkind! dit is de plaats Mijns troons, en de plaats der zolen Mijner voeten, alwaar Ik 

wonen zal in het midden der kinderen Israels, in eeuwigheid; en die van het huis Israels zullen 

Mijn heiligen Naam niet meer verontreinigen, zij noch hun koningen, met hun hoererij en met 

de dode lichamen hunner koningen, op hun hoogten; 

 

“Ezechiël 48:35: …………………..en de naam der stad zal van dien dag af zijn: De HEERE 

IS ALDAAR. 

 

De volgende les zullen we ingaan op God die Zijn aangezicht verbergt voor Israël gedurende 

een zeer specifieke tijd. 

 

 

Les 19: Prediking op de berg-Aalmoes, gebed, vasten (deel 2). 

 

Lezen: Matth.6:1-18   

  

Om het evangelie van Mattheüs goed uit te leggen is het noodzakelijk om in gedachten te 

houden waarom en aan wie het is geschreven. De bediening van Jezus was alleen aan Israël 

gericht en aan Zijn Discipelen werd hetzelfde gezegd. 

  

“Matth.15:24: Maar Hij, antwoordende, zeide: Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren 

schapen van het huis Israels. 

 

“Matth.10:5-6: 5 Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden, en hun bevel gegeven, zeggende: Gij 

zult niet heengaan op den weg der heidenen, en gij zult niet ingaan in enige stad der 

Samaritanen. 6 Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israels. 

 

Jezus wou, door Israël, uiteindelijk de hele wereld bereiken. Toen de Heidenen, bij de Toren 

van Babel, God verwierpen wekte God Israël op als het volk door wie Hij Zichzelf zou 

openbaren. God had nog steeds te maken met Israël toen Jezus op aarde was. Zodra Israël 

geloofde zou hij Israël gebruiken om de Heidenen te bereiken. 

 

“Rom.11:30-32: 30 Want gelijkerwijs ook gijlieden eertijds Gode ongehoorzaam geweest zijt, 

maar nu barmhartigheid verkregen hebt door dezer ongehoorzaamheid; 31 Alzo zijn ook 

dezen nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden 
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barmhartigheid verkrijgen. 32 Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid 

besloten, opdat Hij hun allen zou barmhartig zijn. 

 

Jezus was gelovig Israël aan het verzamelen om hen voor te bereiden op het Duizendjarig 

(aardse) Koninkrijk dat spoedig opgericht zou worden. Een groot deel van die voorbereiding 

op het Koninkrijk bestond uit hen gereed te maken voor de Verdrukking. Mattheüs richt zich 

op Christus als Koning en het spoedig komende Koninkrijk. 

 

De Vader in het verborgene 

 

In les 18 hebben we gezegd dat de Vader in het verborgene was (Mattheüs 6:4, 6, 18). Het is 

niet dat de Vader niet zichtbaar is, Hij heeft Zichzelf verborgen. Ezechiël vertelt het trieste 

verhaal dat God de tempel van Salomo verlaten heeft. Hij zal niet eerder terugkeren naar de 

tempel, om die te vullen met Zijn heerlijkheid, tot de tempel van het Duizendjarig Koninkrijk 

er is (Ezechiël 40-43). 

 

“Ezechiël 43:4: En de heerlijkheid des HEEREN kwam in het huis, door den weg der poort, 

die den weg naar het oosten zag. 

 

God verliet Israël vlak voor de Babylonische ballingschap en is sindsdien niet meer 

teruggekeerd. God woonde niet langer bij Israël en zal niet bij haar wonen tot na de 

Wederkomst van Christus. Christus zal regeren vanuit de tempel en Gods heerlijkheid zal de 

tempel vullen als in de eerste tempel. 

 

“1Kon.8:10-11: 10 En het geschiedde, als de priesters uit het heilige uitgingen, dat een 

wolk het huis des HEEREN vervulde. 11 En de priesters konden niet staan om te dienen, 

vanwege de wolk; want de heerlijkheid des HEEREN had het huis des HEEREN vervuld. 

 

God verbergt Zijn aangezicht 

 

God vertelde Mozes en Jozua dat Israël de goden van andere naties achterna zou gaan en dat 

Hij Zijn aangezicht voor Israël zou verbergen. 

 

“Deut.31:16-18: 6 En de HEERE zeide tot Mozes: Zie, gij zult slapen met uw vaderen; en dit 

volk zal opstaan, en nahoereren de goden der vreemden van dat land, waar het naar toe gaat, 

in het midden van hetzelve; en het zal Mij verlaten en vernietigen Mijn verbond, dat Ik met 

hetzelve gemaakt heb. 17 Zo zal Mijn toorn te dien dage tegen hetzelve ontsteken, en Ik zal 

hen verlaten, en Mijn aangezicht van hen verbergen, dat zij ter spijze zijn, en vele kwaden en 

benauwdheden zullen het treffen; dat het te dien dage zal zeggen: Hebben mij deze kwaden 

niet getroffen, omdat mijn God in het midden van mij niet is? 18 Ik dan zal Mijn aangezicht te 

dien dage ganselijk verbergen, om al het kwaad, dat het gedaan heeft; want het heeft zich 

gewend tot andere goden. 

 

De Schrift spreekt van een zeer specifieke tijd wanneer Israël tot God zal roepen om hulp, 

maar het zal blijken dat Hij niet hoort, omdat Hij Zijn gezicht voor Israël heeft verborgen. Zo 

zal het zijn tijdens de Verdrukking. Het is aan het einde van de Verdrukking dat God zich 

uiteindelijk zal openbaren aan Israël wanneer Hij komt om Zijn Koninkrijk op te richten. 
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“Micha 3:4: Alsdan zullen zij roepen tot den HEERE, doch Hij zal hen niet verhoren; maar 

zal Zijn aangezicht te dier tijd voor hen verbergen, gelijk als zij hun handelingen kwaad 

gemaakt hebben. 

 

“Ezechiël 39:23-29: 23 En de heidenen zullen weten, dat die van het huis Israels gevankelijk 

zijn weggevoerd om hun ongerechtigheid, omdat zij tegen Mij hadden overtreden, en dat Ik 

Mijn aangezicht voor hen verborgen heb, en heb ze overgegeven in de hand hunner 

wederpartijders, zodat zij altemaal door het zwaard gevallen zijn; 24 Naar hun onreinigheid 

en naar hun overtredingen heb Ik met hen gehandeld, en Ik heb Mijn aangezicht voor hen 

verborgen. 25 Daarom zo zegt de Heere HEERE: Nu zal Ik Jakobs gevangenen 

wederbrengen, en zal Mij ontfermen over het ganse huis Israels, en Ik zal ijveren over Mijn 

heiligen Naam; 26 Als zij hun schande zullen gedragen hebben, en al hun overtreding, met 

dewelke zij tegen Mij hebben overtreden, toen zij in hun land zeker woonden, en er niemand 

was, die hen verschrikte. 27 Als Ik hen zal hebben wedergebracht uit de volken, en hen 

vergaderd zal hebben uit de landen hunner vijanden, en Ik aan hen geheiligd zal zijn voor de 

ogen van vele heidenen; 28 Dan zullen zij weten, dat Ik, de HEERE, hunlieder God ben, 

dewijl Ik ze gevankelijk heb doen wegvoeren onder de heidenen, maar heb ze weder 

verzameld in hun land, en heb aldaar niemand van hen meer overgelaten. 29 En Ik zal Mijn 

aangezicht voor hen niet meer verbergen, wanneer Ik Mijn Geest over het huis Israels zal 

hebben uitgegoten, spreekt de Heere HEERE. 

 

Dit alles past in dit gedeelte van de Bergrede. Christus roept en bereid het overblijfsel,  de 

gelovigen, voor op de grote Verdrukking en daarna zullen ze het Koninkrijk binnengaan. 

 

Het “Onze Vader”.  

 

Het Onze Vader moet het gebed van de discipelen worden genoemd, omdat de Heer hen 

leerde hoe te bidden. Dit overblijfsel van gelovigen (in tegenstelling tot de trotse leiders) 

moesten dit gebed in de binnenkamer bidden en geen gebruik maken van ijdele herhalingen 

van woorden. Degenen die in de praktijk dit gebed herhalen zullen het er mee eens zijn dat ze 

het herhaaldelijk doen, maar zouden  het niet eens zijn dat het tevergeefs is. Ik beweer dat 

Christus niet de bedoeling had dat dit gebed voortdurend herhaald zou worden en aangezien 

dit gebed niet is gericht aan de Kerk, het Lichaam van Christus, kan het alleen tevergeefs 

gedaan worden. 

   

Inzicht in de focus van Mattheüs is de sleutel tot het begrijpen van de betekenis van dit gebed. 

Mattheüs ziet altijd naar de Koning, Zijn Koninkrijk, de gelovigen die het Koninkrijk zullen 

ingaan en het volharden van de gelovigen in de Verdrukking om het Koninkrijk binnen te 

gaan. Dit gebed is een gebed dat in de Verdrukking gebeden zal worden door het overblijfsel 

van Israël in de tijd van de benauwdheid van Jacob (Jeremia 30:7) vóór de Wederkomst van 

Christus. Laten we dit in gedachten houden. 

 

Onze Vader die in de hemelen zijt 

 

God vestigde Zijn woonplaats in de tempel. Hij maakte Zijn woning bij Israël, maar Israël 

vervuilde Zijn woning door het hoereren met andere goden. God kon niet langer bij Israël 

blijven en dus vertrok Hij. Nu zien we God in de hemel. Dit was niet wat God wilde maar 

Israël gaf hem geen andere keus dan te vertrekken. In de Verdrukking doet Israël een beroep 

op God die nu in de hemel is. Hij is verre van hen en hun gebeden lijken niet verder te gaan 

dan tot het plafond. 
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Uw Naam worde geheiligd. 

 

Het overblijfsel bid dat de naam van God geheiligd worde. Een letterlijke vertaling zou zoiets 

zeggen als dit: "Laat uw naam geheiligd zijn". Israël ontheiligde de naam van God voor de 

Heidense volken (Heidenen) door het aanbidden van andere goden maar ook God. Het 

rechtvaardig overblijfsel van Israël erkent niet alleen Gods heiligheid, maar bid ook dat Zijn 

Naam heilig zij onder de volken (Heidenen). Volgens de profetie zal God Zijn naam heiligen 

door bij zijn terugkomst Israël te reinigen. Het heiligen van Zijn naam is direct verbonden met 

de Wederkomst en met Zijn reiniging van Israël. 

 

“Leviticus 22:32: En gij zult Mijn heiligen Naam niet ontheiligen, opdat Ik in het midden der 

kinderen Israels geheiligd worde; Ik ben de HEERE, Die u heilige! 

 

“Ezechiël 36:20-28: 20 Als zij nu tot de heidenen kwamen, waarhenen zij getogen waren, 

ontheiligden zij Mijn heiligen Naam, omdat men van hen zeide: Dezen zijn het volk des 

HEEREN, en zijn uit Zijn land uitgegaan. 21 Maar Ik verschoonde hen om Mijn heiligen 

Naam, dien het huis Israels ontheiligde onder de heidenen, waarhenen zij gekomen waren. 22 

Daarom zeg tot het huis Israels: Zo zegt de Heere HEERE: Ik doe het niet om uwentwil, gij 

huis Israels! maar om Mijn heiligen Naam, dien gijlieden ontheiligd hebt onder de heidenen, 

waarhenen gij gekomen zijt. 23 Want Ik zal Mijn groten Naam heiligen, die onder de heidenen 

ontheiligd is, dien gij in het midden van hen ontheiligd hebt; en de heidenen zullen weten, dat 

Ik de HEERE ben, spreekt de Heere HEERE, als Ik aan u voor hun ogen zal geheiligd zijn. 24 

Want Ik zal u uit de heidenen halen, en zal u uit al de landen vergaderen; en Ik zal u in uw 

land brengen. 25 Dan zal Ik rein water op u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw 

onreinigheden en van al uw drekgoden zal Ik u reinigen. 26 En Ik zal u een nieuw hart geven, 

en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees 

wegnemen, en zal u een vlesen hart geven. 27 En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van 

u; en Ik zal maken, dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten zult bewaren en 

doen. 28 En gij zult wonen in het land, dat Ik uw vaderen gegeven heb, en gij zult Mij tot een 

volk zijn, en Ik zal u tot een God zijn. 

 

Uw Koninkrijk kome 

 

In het licht van de focus van Mattheüs is dit een direct verzoek van het rechtvaardig 

overblijfsel, die door de Verdrukking gaan voordat Christus komt in Zijn heerlijkheid, om hun 

vijanden te verslaan en Zijn Koninkrijk op te richten. Er is niet veel voor nodig om in te zien 

dat Gods wil op dit moment niet wordt gedaan op aarde. De regels van een hemels Koninkrijk 

zijn zeker niet van toepassing voor de regeringen die op dit moment op aarde zijn. Een andere 

manier om ernaar te kijken is dat de regeringen van deze wereld zelf zeker niet in 

overeenstemming zijn met de hemelse principes. Wanneer Christus terugkomt in heerlijkheid 

kan worden gezegd dat Zijn wil geschiedt op aarde zoals in de hemel. 

 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

 

Hoe belachelijk het is voor ons om te bidden voor ons dagelijks brood wanneer de meesten 

van ons voor ten minste twee tot drie weken voedsel in huis hebben. Nog merkwaardiger is 

het om dit gebed te bidden zittende rond een tafel vol met voedsel. Het heeft geen zin om te 

vragen voor iets wat u al heeft. Het zou veel beter zijn om God te danken voor het 

overvloedig voorzien van voedsel in plaats van te vragen voor onze dagelijkse 

levensmiddelen. 
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Aan de andere kant heeft dit verzoek zo veel temeer zin als u naar de Kleine Kudde van Israël 

ziet die door de Verdrukking gaan en ze volledig afhankelijk van God zijn voor hun volgende 

maaltijd omdat ze niet in staat zijn om te kopen of te verkopen. Net zoals Hij Israël in de 

woestijn van manna heeft voorzien zal Hij het overblijfsel voorzien van het voedsel dat ze 

nodig hebben (Mattheüs 6:25-34). Sommige Heidenen, die het merkteken van het beest 

misschien zullen nemen tijdens de Verdrukking maar niet het beest aanbidden (Openbaring 

14:11), zullen Israël van de benodigde goederen voorzien (Matteüs 25:32-46). 

  

 

Vergeef ons onze schulden 

 

Israël functioneerde onder een reeks voorwaardelijke beloften. Als zij God gehoorzaamden 

werden ze gezegend. Als ze zich tegen God verzetten werden zij vervloekt. In dit geval 

zouden ze niet vergeven worden als ze anderen niet vergeven wilden. Deze verordening is 

alleen van toepassing tussen de Israëlieten onderling omdat zij alleen Gods volk waren en ze 

mochten elkaar niets schuldig zijn zoals de wet dat bepaalde (Deuteronomium 15:2-18; 

Leviticus 25:39-43). In dit geval breidt Christus de Wet uit en zegt dat de Israëlieten degenen 

die tegen hen gezondigd hebben vergeven moeten. De Wet geeft de externe regels en nu geeft 

Christus een inwendige regel, één uit het hart. 

   

“Matth.6:14-15: 14 Want indien gij den mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse 

Vader ook u vergeven. 15 Maar indien gij den mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook 

uw Vader uw misdaden niet vergeven. 

 

Extra onderwijs is te vinden in Mattheüs 18, waar Petrus Jezus vraagt hoe vaak hij zijn 

broeder zou moeten vergeven. Petrus dacht dat zeven keer wel genoeg zou zijn, maar Christus 

komt met 70 x 7 of 490 keer. Dit wordt meestal vergeestelijkt zodat het betekent dat er geen 

limiet is aan hoe vaak we onze broeder, die ons gekrenkt heeft, moeten vergeven, maar Jezus 

had iets heel anders in gedachten.  

  

Het lijkt vreemd dat Jezus zei tot 490 maal te vergeven totdat we ons realiseren dat dit aantal 

exact hetzelfde aantal jaren is in de profetie van Daniël (Daniël 9:24). Daniel gaf het aantal 

jaren aan van de bouw van de muur van Jeruzalem, na de Babylonische ballingschap, tot het 

einde van de Verdrukking. Gedurende deze tijdspanne is God lankmoedig geweest met de 

Joden toen ze keer op keer hun rug naar God keerden. God moest ze keer op keer vergeven, 

maar strekte zich nog steeds in liefde tot hen uit en gaf hen de mogelijkheid om zich te 

bekeren. God zal Israël uiteindelijk vergeven aan het einde van de 490 profetische jaren, dat is 

aan het einde van de Verdrukking. 

  

De gelijkenis die volgt toont het concept van de Koning (God) die Israël een zo grote schuld 

vergeeft waarvan ze nooit in staat zouden zijn geweest om het zelf terug te betalen, namelijk 

die van het doden van hun Messias. God, in Zijn ontferming over Israël, hoorde Jezus zijn 

smeken om Israël te vergeven en gaf nog een jaar om te proberen hun harten naar Hem te 

keren (Lukas 13:6-9). De leiders in Jeruzalem vertegenwoordigen Israël. Het waren deze 

zelfingenomen leiders die de Kleine Kudde van gelovigen mishandelden waardoor ze 

verstrooid werden. Deze verdorven Israëlieten zijn vertegenwoordigd in de gelijkenis als 

degenen die het gelovige overblijfsel niet hebben vergeven en aldus werden ze  overgedragen 

aan de kwelgeesten. 
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Vergelijk dit met de Kerk, het Lichaam van Christus. Er wordt ons verteld om te vergeven, 

omdat we vergeven zijn. We moeten vriendelijk zijn voor elkaar en onvoorwaardelijke liefde 

tonen aan elkaar. 

 

“Efeziërs 4:31-32: 31 Alle bitterheid, en toornigheid, en gramschap, en geroep, en lastering 

zij van u geweerd, met alle boosheid; 32 Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, 

vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus ulieden vergeven heeft. 

 

 

Leid ons niet in verzoeking 

 

Deze tijd van verzoeking is de Verdrukking, als het kwaad zal regeren en alle godsvrucht 

verborgen zal zijn. Deze heiligen zullen bidden om uit deze tijd van het testen en zuivering 

verlost te worden. Israël zal worden beproefd door het vuur (Zacharia 13:9) en de 

rechtvaardigen komen er gezuiverd uit en zijn gereed om het Koninkrijk binnen te gaan. De 

belofte aan Israël is dat de Heer hen kan bevrijden. Psalm 23 is een beeld van het 

rechtvaardige overblijfsel van Israël die door de Verdrukking gaan terwijl ze worden 

beschermd en geleid door God. 

 

“Jacobus 1:12: Zalig is de man, die verzoeking verdraagt; want als hij beproefd zal geweest 

zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft dengenen, die Hem 

liefhebben.  

 

“2Petrus 2:9:  Zo weet de Heere de godzaligen uit de verzoeking te verlossen, en de 

onrechtvaardigen te bewaren tot den dag des oordeels, om gestraft te worden; 

 

Het Koninkrijk, macht en heerlijkheid 

 

Het koninkrijk, macht en heerlijkheid behoren allemaal aan God. Het is interessant om te zien 

dat God aan koning Nebukadnezar het koninkrijk gaf, en macht en heerlijkheid (Daniël 2:37), 

maar toen hij verkondigde dat dit alles kwam door zijn eigen toedoen nam God ze weg 

(Daniel 4:30-31). 

 

Aan de andere kant begreep Koning David dat God Degene is die het Koninkrijk, de macht en 

de heerlijkheid toebehoort. Wanneer het Duizendjarige Rijk komt, zal God niet langer de 

mens de macht geven om te heersen over de aarde. Christus zal het Koninkrijk, de kracht en 

alle heerlijkheid hebben. Het erkennen van Gods eeuwige roem, in het eeuwig Koninkrijk, zal 

het overblijfsel van gelovig Israël doen ten tijde als ze opzien naar het aangezicht van God die 

komt om hen te redden. In tegenstelling tot dit zullen de ongelovigen van de wereld smeken 

dat de rotsen op hen vallen als God en het Lam in heerlijkheid terug komen aan het einde van 

de Verdrukking (Openbaring 6:5-17) *. 

 

“1Kron.29:10-12: 10 Daarom loofde David den HEERE voor de ogen der ganse gemeente; 

en David zeide: Geloofd zijt Gij, HEERE, God van onzen vader Israel, van eeuwigheid tot in 

eeuwigheid! 11 Uw, o HEERE, is de grootheid, en de macht, en de heerlijkheid, en de 

overwinning, en de majesteit; want alles, wat in den hemel en op aarde is, is Uw: Uw, o 

HEERE, is het Koninkrijk, en Gij hebt U verhoogd tot een Hoofd boven alles. 12 En rijkdom 

en eer zijn voor Uw aangezicht, en Gij heerst over alles; en in Uw hand is kracht en macht; 

ook staat het in Uw hand alles groot te maken en sterk te maken. 
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* Opmerking: Ik, de schrijver (niet de vertaler!) van dit artikel, denk dat Johannes cyclisch 

schreef in plaats van op een lineaire manier. De meeste interpretaties van Openbaring nemen 

aan dat hij lineair schreef bij het beschrijven van elke gebeurtenis, het is dan alsof ze gebeuren 

volgens een tijdlijn. Door het schrijven op een cyclische manier geloof ik dat de zegels een 

overzicht geven van de gehele Verdrukking, terwijl de bazuinen en de schalen ietwat andere 

details geven binnen het tijdsbestek van de zegels. Het zesde zegel zou dan tegen het einde 

van de  Verdrukking zijn en het zevende zegel (Openbaring 7:1) vermeld dan de stilte net 

voor de Wederkomst. 

 

 

Les 20: Bergrede-Vasten. 

 

Lezen: Mattheüs 6:16-18 

 

Als we ons een weg banen door de rede op de berg dan zien we Jezus het overblijfsel van 

gelovigen uit Israël bijeen roepen. Hij heeft de kwalificaties voor het ingaan in het Koninkrijk 

zeer hoog gesteld – weest volmaakt gelijk uw Vader volmaakt is (Mattheüs 5:48). Het zal 

onmogelijk zijn, voor welk mens dan ook om, in eigen kracht te voldoen aan deze eis, zodat 

degenen die het Koninkrijk ingaan Christus volledig moeten vertrouwen. Christus heeft het 

verschil aangegeven tussen de trotse Farizeeër die zelfingenomen aalmoezen geeft, bidt en 

vast, en de ware gelovige die nederig tot God komt, wetende dat hij niet waardig is. De 

Farizeeër ontvangt een tijdelijke beloning door de lof van mensen, terwijl het ware gelovige 

overblijfsel zal moeten wachten om zijn eeuwige beloning te ontvangen. Het blijkt zelfs dat 

de Farizeeër een zwaarder oordeel zal ontvangen voor zijn daden op aarde (Matteüs 23:14). 

 

Lukas beschrijft een gelijkenis van Jezus die gericht is aan die Farizeeën en Schriftgeleerden, 

die op zichzelf vertrouwden en dachten dat ze rechtvaardig waren en anderen verachten 

(Lukas 18:9). Een gelijkenis is niet zomaar een verzonnen verhaal om iets te zeggen, het is 

altijd gebaseerd op echte gebeurtenissen. Jezus vergeleek het hart van een tollenaar met het 

hart van een Farizeeër en vond dat het hart van de Farizeeër hypocriet was en niet gereed om 

het Koninkrijk in te gaan. Let op dat Jezus de Farizeeër raakt in drie gebieden: gebed, vasten 

en de tienden. 

  

“Lukas 18:11-14: 11 De Farizeer, staande, bad dit bij zichzelven: O God! ik dank U, dat ik 

niet ben gelijk de anderen mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers; of ook gelijk deze 

tollenaar. 12 Ik vast tweemaal per week; ik geef tienden van alles, wat ik bezit. 13 En de 

tollenaar, van verre staande, wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar den hemel, maar 

sloeg op zijn borst, zeggende: O God! wees mij zondaar genadig! 14 Ik zeg ulieden: Deze 

ging af gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die; want een ieder, die zichzelven verhoogt, 

zal vernederd worden, en die zichzelven vernedert, zal verhoogd worden. 

 

Het vasten 

 

Vasten wordt vaak aangehaald in de Bijbel en wordt vaak geassocieerd met verdriet en 

weeklagen. Ook werd het gedaan door degenen die de wil van God afsmeekten of op zoek 

waren naar Zijn vergeving. Aan de andere kant van het spectrum werd het vasten gebruikt 

door de Farizeeën om te laten zien hoe vroom ze waren als zij rondgingen met lange 

gezichten om aan de mensen te laten zien hoeveel ze leden voor de Heer. 
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Interessant is dat God nooit iemand bevolen heeft om te vasten. Het lijkt erop dat het niet eten 

van nature samengaat met periodes van grote emotionele beroering en kan één van de redenen 

zijn geweest waarom het werd gedaan. Het zou in feite de oprechtheid en de diepte tonen van 

hun verdriet of berouw. Vandaag vasten mensen om dezelfde reden en misschien zelfs met het 

idee dat het een manier is om Gods aandacht te krijgen of  Zijn gunst. Jesaja 58 geeft ons een 

interessant beeld van hoe God naar de praktijk van het vasten ziet. De verzen 1-5 bekijken de 

vorm van vasten van de Farizeeën, terwijl de verzen 6-10 laten zien wat God verwacht als 

gevast wordt uit een rein hart. 

 

“Jesaja 58:1-5: 1 Roep uit de keel, houd niet in, verhef uw stem als een bazuin, en verkondig 

Mijn volk hun overtreding, en het huis Jakobs hun zonden. 2 Hoewel zij Mij dagelijks zoeken, 

en een lust hebben aan de kennis Mijner wegen, als een volk, dat gerechtigheid doet en het 

recht zijns Gods niet verlaat, vragen zij Mij naar de rechten der gerechtigheid; zij hebben een 

lust tot God te naderen; 3 Zeggende: Waarom vasten wij, en Gij ziet het niet aan, waarom 

kwellen wij onze ziel, en Gij weet het niet? Ziet, ten dage, wanneer gijlieden vast, zo vindt gij 

uw lust, en gij eist gestrengelijk al uw arbeid. 4 Ziet, tot twist en gekijf vast gijlieden, en om 

goddelooslijk met de vuist te slaan; vast niet gelijk heden, om uw stem te doen horen in de 

hoogte. 5 Zou het zulk een vasten zijn, dat Ik verkiezen zou, dat de mens zijn ziel een dag 

kwelle, dat hij zijn hoofd kromme gelijk een bieze, en een zak en as onder zich spreide? Zoudt 

gij dat een vasten heten, en een dag den HEERE aangenaam? 

 

Deze verzen druipen van sarcasme en zijn rechtstreeks gericht aan de Farizeeërs en 

Schriftgeleerden die vroom vasten zodat anderen kunnen zien hoe ze lijden ter wille van de 

Heer. Terwijl ze ondergedompeld zijn in de zonde geven ze uiterlijk aan dat ze dagelijks God 

zoeken en zijn zorgvuldig om zelfs het kleinste deel van de Wet te vervullen - alsof ze deel 

uitmaken van het rechtvaardige volk. Ze zijn trots op hun tempeldienst en in hun vasten en in 

hun ellende, maar zijn verbaasd dat God niet alles lijkt op te merken wat ze doen om Hem te 

behagen. 

 

Volgens vers 4 vasten ze om de verkeerde reden. Het wordt allemaal gedaan voor hun eigen 

roem in plaats van een manier om nederig tot God te naderen. Dit is niet het soort vasten dat 

God wil. God legt nu uit wat hij beschouwt als een goede reden om te vasten. 

 

“Jesaja 58:6-10: 6 Is niet dit het vasten, dat Ik verkies: dat gij losmaakt de knopen der 

goddeloosheid, dat gij ontdoet de banden des juks, en dat gij vrij loslaat de verpletterden, en 

alle juk verscheurt? 7 Is het niet, dat gij den hongerige uw brood mededeelt, en de armen, 

verdrevenen in huis brengt? Als gij een naakte ziet, dat gij hem dekt, en dat gij u voor uw 

vlees niet verbergt? 8 Dan zal uw licht voortbreken als de dageraad, en uw genezing zal 

snellijk uitspruiten; en uw gerechtigheid zal voor uw aangezicht heengaan, en de heerlijkheid 

des HEEREN zal uw achtertocht wezen. 9 Dan zult gij roepen, en de HEERE zal antwoorden; 

gij zult schreeuwen, en Hij zal zeggen: Ziet, hier ben Ik. Zo gij uit het midden van u wegdoet 

het juk, het uitsteken des vingers, en het spreken der ongerechtigheid; 10 En zo gij uw ziel 

opent voor den hongerige, en de bedrukte ziel verzadigt; dan zal uw licht in de duisternis 

opgaan, en uw donkerheid zal zijn als de middag. 

 

Ik denk dat het vasten waarover hier wordt gesproken een zeer specifieke focus heeft, 

namelijk die van de Verdrukking. De verzen 8 en 10 spreken over het toekomstige licht, een 

verwijzing naar het Koninkrijk, zoals vermeld in Jesaja 60. De eerste reden voor het vasten is 

voor de vrijheid van degenen die in gevangenschap zijn. Dit kan zeker gelden voor degenen 

die gevangen werden genomen tijdens de Assyrische en Babylonische belegeringen 
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gedurende de tijd dat Jesaja profeet was, maar aan het einde  ziet het op de uiteindelijke 

belegering door de Antichrist in de Verdrukking. Het gelovige overblijfsel van Israël, die voor 

hun leven vluchten halverwege de Verdrukking, zal bidden en vasten voor degenen die in 

geestelijke duisternis verkeren en onder de heerschappij van de Antichrist zijn. Degenen die 

op dat moment nog in Jeruzalem zijn zullen worden gedood of worden genoodzaakt om trouw 

aan de Antichrist te zijn door hem te aanbidden en het nemen van het merkteken van het 

beest. Velen in Israël zullen beslissen dat het gemakkelijker is om het merkteken te nemen 

dan op Christus te vertrouwen, hoewel Hij heeft beloofd dat Hij voor hen zou zorgen 

(Mattheüs 6:25, 31). Net zoals ze God niet vertrouwden in de woestijn, zullen velen Hem niet 

vertrouwen in de Verdrukking. Het gelovig overblijfsel van Israël zal vluchten als ze de 

Gruwel der Verwoesting zien (Mattheüs 24:15-22) en zij zullen, denk ik, bidden, vasten en 

God smeken om degenen die op dat moment niet zijn gevlucht te redden. 

 

Merk op hoe dit overblijfsel, in Jes. 58 vers 7, degenen zullen helpen die niet gelovig zijn. Het 

zegt dat dit één doel van het vasten in de Verdrukking is, zodat ze in staat zullen zijn om 

voedsel te geven aan de hongerigen en de naakten kleden. Zij zullen zich niet verbergen voor 

hun mede-Israëlieten die niet geloven. Ze strekken zich uit in liefde, in de hoop dat zij zullen 

gaan geloven. Tijdens de eerste 3-1/2 jaar zal het gelovige overblijfsel alles wat ze hebben 

verkopen en hebben ze alle dingen gemeenschappelijk. Na het midden van de Verdrukking 

zal het onmogelijk voor hen zijn om te kopen of te verkopen omdat ze het merkteken van het 

beest niet hebben genomen (Openbaring 13:17). Zij zullen deze voorraad goederen niet alleen 

voor hun eigen levensonderhoud gebruiken maar ook geven aan ongelovige Israëlieten. 

  

Jes. 58 vers 9 belooft dat God hun roepen om hulp hoort en zij zullen de heerlijkheid van de 

Heer bij de Wederkomst beleven. 

 

Dit alles komt overeen met wat Johannes schreef over het liefhebben van hun broeder. 

 

“1Joh.3:17-19: 17 Zo wie nu het goed der wereld heeft, en ziet zijn broeder gebrek hebben, 

en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem? 18 Mijn kinderkens, laat ons 

niet liefhebben met den woorde, noch met de tong, maar met de daad en waarheid. 19 En 

hieraan kennen wij, dat wij uit de waarheid zijn, en wij zullen onze harten verzekeren voor 

Hem. 

 

Het gelovig overblijfsel (Johannes noemt ze Kleine Kinderen) zullen hun liefde voor God 

bewijzen door goede werken te doen die gericht zijn aan ongelovige Israëlieten. Elke Israëliet 

die een mede-Israëliet ziet en hem veronachtzaamt is niet echt gered. Als ze zeggen dat ze 

geloof hebben, maar niet de werken om hun geloof te bewijzen dan hadden ze in het begin 

geen geloof. Jacobus benadrukt dit punt en helpt ons te begrijpen waarover Jesaja schreef. 

 

“Jacobus 2:14-17: 14  Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt, dat hij het 

geloof heeft, en hij heeft de werken niet? Kan dat geloof hem zaligmaken? 15 Indien er nu een 

broeder of zuster naakt zouden zijn, en gebrek zouden hebben aan dagelijks voedsel; 16 En 

iemand van u tot hen zou zeggen: Gaat henen in vrede, wordt warm, en wordt verzadigd; en 

gijlieden zoudt hun niet geven de nooddruftigheden des lichaams, wat nuttigheid is dat? 17 

Alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelven dood. 
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Les 21: Bergrede-De twee meesters. 

 

Lezen: Mattheüs 6:19-34 

 

Het belangrijkste idee in dit deel van de Schrift is om die dingen te doen die eeuwige 

voordelen bieden in plaats van tijdelijke. Er zijn aardse en hemelse schatten, de keuze tussen 

licht en donker, tussen God en de mammon (de god van het geld). Deze principes zijn van 

toepassing op alle generaties, ongeacht van welke bedeling ze deel uitmaken. Wij, in de Kerk, 

het Lichaam van Christus, moeten slechts één Meester dienen en alles wat we doen moet met 

het oog op de eeuwigheid zijn. Deze passage in Mattheüs heeft echter slechts één interpretatie 

en die heeft betrekking op de Kleine Kudde, het overblijfsel bestaande uit Joodse gelovigen, 

om hen door de Verdrukking het Koninkrijk binnen te leiden. 

  

 

Schatten in de hemel  (Matth.6:19-21). 

 

Het contrast is tussen het geloof in materiële goederen en het geloof in Jezus Christus, de 

Messias. Jezus heeft beloofd om te zorgen voor de Kleine Kudde maar zij moesten hun 

vertrouwen volledig in Hem stellen. Ze konden Christus niet een beetje vertrouwen en een 

beetje vertrouwen op hun rijkdom, want de Verdrukking was in zicht. Iedereen die in staat 

was om te kopen en te verkopen in de Verdrukking zal het merkteken van het beest genomen 

hebben. De enige manier voor een rijk man, om rijk te blijven in de Verdrukking, zal zijn om 

Christus in de steek te laten en zich vast te klampen aan zijn rijkdom. Helaas zal deze daad 

hem veroordelen tot de hel omdat zijn vertrouwen niet in Christus was. U kunt zien waarom 

Jezus dit contrast heeft gemaakt en waarom het hebben van rijkdom in de Verdrukking 

eeuwige verdoemenis betekent. 

 

Een voorbeeld van een man die rijkdom verkoos boven Christus wordt gevonden in Mattheüs 

19:21. Deze man kwam naar Jezus om te zien of hij te kort schoot in het gehoorzamen van de 

Wet. Voor zover hij wist volgde hij de Wet. Jezus zei hem dat hij alles wat hij had moest 

verkopen en aan de armen geven, dan zou hij een schat in de hemel hebben. Deze schat in de 

hemel is het Koninkrijk en dus de verkoop van alles wat hij had is hoe hij het eeuwige leven 

zou krijgen. Bekeken vanuit de Verdrukking is dit volkomen logisch. Als we proberen om dit 

vandaag de dag te vergeestelijken en het toepassen op de kerk, het Lichaam van Christus, dan 

heeft dat geen zin omdat de verkoop van onze bezittingen ons zeker niet kan redden, maar 

voor degenen in de Verdrukking betekent de verkoop van alles en  Christus volledig 

vertrouwen het eeuwige leven (Lukas 18:18-30). Dit wijst erop hoe individuele Israëlieten 

niet alleen geloof moeten hebben, maar hun geloof moeten bewijzen door werken. Wij hoeven 

geen werken toe te voegen aan ons geloof om het eeuwige leven te ontvangen. 

 

Jacobus voegt aan dit idee, van een rijke man in de Verdrukking, toe dat deze niet in staat is 

om het Koninkrijk binnen te gaan. Hun schat is bedorven en zal hen veroordelen. Zij zijn rijk 

geworden door hun mede-Israëlieten te bedriegen. Jacobus zegt, door de Heilige Geest, dat dit 

overblijfsel geduldig moet zijn tot de komst van de Heer en niet een wrok koesteren tegen een 

broeder omdat dit tot veroordeling kan leiden (Mattheüs 6:14-15). 

 

“Jacobus 5:1-9: 1 Welaan nu, gij rijken, weent en huilt over uw ellendigheden, die over u 

komen. 2 Uw rijkdom is verrot, en uw klederen zijn van de motten gegeten geworden; 3 Uw 

goud en zilver is verroest; en hun roest zal u zijn tot een getuigenis, en zal uw vlees als een 

vuur verteren; gij hebt schatten vergaderd in de laatste dagen. 4 Ziet, het loon der 
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werklieden, die uw landen gemaaid hebben, welke van u verkort is, roept; en het geschrei 

dergenen, die geoogst hebben, is gekomen tot in de oren van den Heere Sebaoth. 5 Gij hebt 

lekkerlijk geleefd op de aarde, en wellusten gevolgd; gij hebt uw harten gevoed als in een dag 

der slachting. 6 Gij hebt veroordeeld, gij hebt gedood den rechtvaardige; en hij wederstaat u 

niet. 7 Zo zijt dan lankmoedig, broeders, tot de toekomst des Heeren. Ziet, de landman 

verwacht de kostelijke vrucht des lands, lankmoedig zijnde over dezelve, totdat het den 

vroegen en spaden regen zal hebben ontvangen. 8 Weest gij ook lankmoedig, versterkt uw 

harten; want de toekomst des Heeren genaakt. 9 Zucht niet tegen elkander, broeders, opdat 

gij niet veroordeeld wordt; ziet, de Rechter staat voor de deur. 

 

 

Licht en donker (Matth.6:22-23). 

 

Dit is een woordspeling ter illustratie van het idee dat de mens niet twee dingen tegelijk kan 

zijn. In dit geval is het oog gericht op één ding, hetzij waarheid en licht of leugen en 

duisternis. Degenen die deel uitmaken van de Kleine Kudde zijn van het licht. Alle anderen 

zijn van de duisternis. (Zie ook Jakobus 1:8 en 4:8 over het dubbelhartig zijn) 

 

“1Joh.1:5-10: 5 En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben, en wij u 

verkondigen, dat God een Licht is, en gans geen duisternis in Hem is. 6 Indien wij zeggen, dat 

wij gemeenschap met Hem hebben, en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij, en doen de 

waarheid niet. 7 Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij 

gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle 

zonde. 8 Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij ons zelven, en de 

waarheid is in ons niet. 9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat 

Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid. 10 Indien wij zeggen, dat 

wij niet gezondigd hebben, zo maken wij Hem tot een leugenaar, en Zijn woord is niet in ons. 

 

 

Het dienen van twee heren  (Matth.6:24). 

 

De twee heren worden geïdentificeerd als God en rijkdom. Dit gaat uit van de gedachte dat 

een rijk man niet in staat zal zijn om het Duizendjarig Rijk in te gaan. Een rijk man die zijn 

geld aanbidt moet het Beest aanbidden en neemt het merkteken. Iemand die dat doet zal niet 

in staat zijn om God te dienen. Aan de andere kant is iemand die de Messias volgt niet van 

plan om rijk te worden tijdens de Verdrukking. Met andere woorden, iemand zal moeten 

kiezen om God of rijkdom te volgen. Vandaag de dag, kunnen zij die in de Kerk zijn, het 

Lichaam van Christus, rijk en gered zijn. Dit is niet het geval tijdens de Verdrukking. 

   

Jacobus 4 geeft een aantal specifieke instructies voor degenen die door de Verdrukking gaan 

en geeft ons enig inzicht over hetgeen ze doormaken. God zal hen geven wat ze nodig hebben, 

maar ze zullen meer willen hebben, zelfs willen ze moorden om dingen te verkrijgen die ze 

begeren. De verwijzing naar overspeligen in Jacobus 4:4 heeft betrekking op Israël. Ezechiël 

16:15-43 beschuldigt  Israël expliciet van overspel met andere goden en omschrijft haar 

veroordeling daarvoor. In plaats van zich te scheiden van alle andere volken omhelsden ze 

hun heidense praktijken en aanbaden allerlei afgoden. 

 

“Jacobus 4:1-4: 1 Van waar komen krijgen en vechterijen onder u? Komen zij niet hiervan, 

namelijk uit uw wellusten, die in uw leden strijd voeren? 2 Gij begeert, en hebt niet; gij 

benijdt en ijvert naar dingen, en kunt ze niet verkrijgen; gij vecht en voert krijg, doch gij hebt 
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niet, omdat gij niet bidt. 3 Gij bidt, en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het in 

uw wellusten doorbrengen zoudt. 4 Overspelers en overspeleressen, weet gij niet, dat de 

vriendschap der wereld een vijandschap Gods is? Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, 

die wordt een vijand van God gesteld. 

 

“Openbaring 13:16-17: 16 En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en 

armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun 

voorhoofden; 17 En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den 

naam van het beest, of het getal zijns naams. 

 

 

God zal voorzien  (Matth.6:25-33). 

 

Deze hele paragraaf gaat over Gods geruststelling, van de Kleine Kudde, dat Hij voor hen zal 

zorgen ondanks dat alles om hen heen hopeloos is. Net zoals Hij Israël beschermde, voedsel 

en kleding gaf in de woestijn (Deuteronomium 29:5) zo zal Hij hetzelfde doen voor de Kleine 

Kudde in de Verdrukking.  

 

Gods belofte aan hen is dat Hij hen zal voeden en kleden en onderdak geven. Wanneer ze hun 

vertrouwen op God stellen is er geen reden voor hen om zich zorgen te maken voor de dag 

van morgen omdat Hij heeft beloofd dat Hij zal voorzien in wat zij nodig hebben. Dit is 

specifiek voor de Verdrukking want God zegt dat anderen moeten werken om zichzelf te 

voorzien van wat nodig is. Paulus is hier zeer specifiek in en zegt dat wij absoluut na moeten 

denken en plannen maken voor morgen en als we dat niet doen dan zijn we erger dan een 

ongelovige. Deze tegenstrijdigheid kan worden verklaard door te begrijpen dat God zich 

bezighoudt met verschillende groepen mensen op verschillende manieren op verschillende 

tijdstippen.  

 

“2Thess.3:10-12: 10 Want ook toen wij bij u waren, hebben wij u dit bevolen, dat, zo iemand 

niet wil werken, hij ook niet ete. 11 Want wij horen, dat sommigen onder u ongeregeld 

wandelen, niet werkende, maar ijdele dingen doende. 12 Doch de zodanigen bevelen en 

vermanen wij door onzen Heere Jezus Christus, dat zij met stilheid werkende, hun eigen 

brood eten. 

 

“1Tim.5:8: Doch zo iemand de zijnen, en voornamelijk zijn huisgenoten, niet verzorgt, die 

heeft het geloof verloochend, en is erger dan een ongelovige. 

 

“Spreuken 6:6-11: 6 Ga tot de mier, gij luiaard! zie haar wegen, en word wijs; 7 Dewelke, 

geen overste, ambtman noch heerser hebbende, 8 Haar brood bereidt in den zomer, haar 

spijs vergadert in den oogst. 9 Hoe lang zult gij, luiaard, nederliggen? Wanneer zult gij van 

uw slaap opstaan? 10 Een weinig slapens, een weinig sluimerens, een weinig handvouwens, 

al nederliggende; 11 Zo zal uw armoede u overkomen als een wandelaar, en uw gebrek als 

een gewapend man. 

 

Ook al zijn we aan het werk voor onze behoeften we moeten beseffen dat het God is die ons 

echt geeft wat we nodig hebben. God te danken, voor elke maaltijd, voor ons voedsel is een 

erkenning dat, ook al hebben we hard gewerkt om eten te kopen, dat het God was die mij de 

mogelijkheid gaf om te werken, zodat ik het eten kon kopen. Dit wordt naar voren gebracht in 

Filippenzen 4:6 en 19. 
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Les 22: Bergrede-Oordelen. 

 

Lezen: Matth.7:1-6    

 

We gaan nu naar wat waarschijnlijk één van de meest bekende verzen in de Schrift is en 

hoogstwaarschijnlijk het meest onbegrepen en verkeerd geïnterpreteerde. Het probleem is, 

zoals zovaak het geval is, dat de mensen een enkel vers uit zijn verband nemen om te 

bewijzen wat zij denken dat goed is. (Ja, ik veroordeel hen. Oordeelt u mij omdat ik dat doe?) 

Door een zorgvuldige blik te werpen op de context rond een vers kan meestal een juist begrip 

worden verkregen. 

 

 

Oordelen en geoordeeld worden (Matth.7:1) 

 

“Matth.7:1: Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt”. 

 

Dit is het standaard antwoord aan een ieder die iets zegt dat zou kunnen worden 

geïnterpreteerd als zijnde veroordelend. Om te zien of dit vers een universeel karakter heeft 

moeten we kijken naar wat er gezegd is en wat er gezegd gaat worden in de omliggende 

paragrafen. Jezus is in het midden van de zogenaamde Bergrede. Deze redevoering is gericht 

aan Israël en in het bijzonder aan het gelovig overblijfsel van Israël, bekend als de Kleine 

Kudde. Christus roept ongelovig Israël op om leden te worden van de Kleine Kudde en Hij 

bereid de Kleine Kudde voor op de komende Verdrukking. Het doel is om Israël in het 

Duizendjarig Rijk te brengen ter vervulling van de Oud Testamentische profetieën. 

 

De directe context is die van het consept van tegengestelde uitersten, van het rijk of arm zijn 

in de Verdrukking. Degenen die rijk zijn zullen niet in staat zijn om toegang te krijgen tot het 

Koninkrijk omdat het laat zien dat zij hun trouw aan het Beest hebben toegezegd door het 

nemen van zijn merkteken. Degenen die arm zijn kunnen nauwelijks rondkomen omdat ze 

niet kunnen kopen of verkopen. Degenen die de wereldse verlangens opzij zetten en zoeken 

naar het Koninkrijk zullen het Koninkrijk verkrijgen samen met alle geneugten die hen 

onthouden zijn in de Verdrukking (Mattheüs 6:33). 

 

De verzen direct na Matth.7:1 gaan over de huichelaars die iets zeggen, maar het 

tegenovergestelde doen. Het lijkt duidelijk dat deze huichelaars de Schriftgeleerden en de 

Farizeeën zijn (Mattheüs 15:7; 16:3; 22:18; 23:13-15, 25-29). De Schriftgeleerden en 

Farizeeën waren de kinderen op de posters van de hypocrisie. Ze stelden zichzelf voor als 

zelfingenomen voorbeelden en ze verwachten dat de mensen hen  zouden volgen, en dat 

ondanks het feit dat ze schuldig waren aan het overtreden van hun eigen regels. 

  

Met deze dingen in het achterhoofd zien we dat Jezus dit zei met het oog op de Farizeeën en 

waarschuwde Hij hen dat wanneer zij oordelen ze beoordeeld zullen worden met dezelfde 

standaard waarmee zij oordelen. Hij wijst er ook op dat wanneer de Farizeeën oordelen ze dat 

doen met de verkeerde standaard, namelijk die van henzelf.   

 

Dus Jezus veroordeelt niet al het oordelen, alleen hypocriet oordelen. Johannes en Paulus 

zeggen duidelijk dat we gekwalificeerd zijn om te oordelen als we dat doen op een goddelijke 

manier. Als we weten wat de Schrift zegt en dan iemand zien die omgekeerd handelt dan 

kunnen we zijn daden beoordelen. Wij zijn niet bevoegd om de intentie van het hart te 

beoordelen, want God is de enige die weet wat er in het hart van een mens is. 
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“Joh.7:23-24: 23 Indien een mens de besnijdenis ontvangt op den sabbat, opdat de wet van 

Mozes niet gebroken worde; zijt gij toornig op Mij, dat Ik een gehelen mens gezond gemaakt 

heb op den sabbat? 24 Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt een rechtvaardig 

oordeel. 

 

“1Kor.2:15: Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van 

niemand onderscheiden. 

 

“Mal.3:18: Dan zult gijlieden wederom zien, het onderscheid tussen den rechtvaardige en 

den goddeloze, tussen dien, die God dient, en dien, die Hem niet dient. 

 

 

Huichelaars (Matth.7:2-5) 

 

Verzen 2-5 beschrijven een huichelaar, in het bijzonder hoe de Schriftgeleerden en Farizeeën 

functioneren. Het waarschuwt de hypocriet ook dat dezelfde standaard die zij gebruiken om 

anderen te beoordelen ook op hen zal worden toegepast.  

 

Deze hypocriete Farizeeën waren goed in spitsvondigheid, zoals Mattheüs 23:24 zegt dat ze 

"………….de mug uitzijgt, en den kemel doorzwelgt". Dit gedeelte van Mattheüs ontdoet hun 

van hun voorwendsel om de rest van het Joodse volk te laten zien wie ze werkelijk zijn in 

Gods ogen. De vermaning is om eerst zichzelf te onderzoeken en daarna corrigerende 

maatregelen te nemen vóór het beoordelen van anderen. 

 

 

Honden en zwijnen (Matth.7:6) 

 

Dit vers heeft een aantal interpretaties. De meesten begrijpen dat dit betekent dat we het 

woord van God niet moeten geven aan degenen die het niet waarderen of het belasteren. John 

Verstegen (een midden-Handelingen Bijbelleraar) vergelijkt honden met de Heidenen en 

zwijnen met de Samaritanen, terwijl Richard Jordan (ook een midden-Handelingen 

Bijbelleraar) zegt dat zij valse profeten en valse leraren vertegenwoordigen (2 Peter 2:1). 

Beide zijn mogelijk, maar ik zie niet in hoe ze passen in de context. 

 

Het idee van Matth.7:6 is het overgeven van iets heiligs voor een onheilig gebruik. Wanneer 

dit gebeurt wordt het heilige onheilig of iets alledaags gemaakt. Te oordelen naar een 

goddelijke standaard is heilig, terwijl het beoordelen naar een zelfingenomen, menselijke 

standaard, onheilig is. Als het oordelen correct wordt gedaan zullen we in staat zijn om goed 

van kwaad te onderscheiden, de gerechtigheid van het kwaad, de gelovige van de ongelovige. 

Jezus onderwees de Kleine Kudde om deze dingen goed te onderscheiden (of: oordelen) om te 

overleven in de Verdrukking. Als ze moesten oordelen volgens onheilige normen dan zouden 

ze kijken naar de rijke mens en begeren wat hij heeft. Als ze de rijke man beoordelen naar 

Goddelijke normen dan zouden ze naar de rijke mens kijken met mededogen, verlangende om 

die mens te bereiken om hem te redden van Gods toorn. Dit kan worden omgedraaid om te 

kijken op welke manier de rijke mens naar de armen ziet. 

  

“Jacobus 2:1-6: 1 Mijn broeders, hebt niet het geloof van onzen Heere Jezus Christus, den 

Heere der heerlijkheid, met aanneming des persoons. 2 Want zo in uw vergadering kwam een 

man met een gouden ring aan den vinger, in een sierlijke kleding, en er kwam ook een arm 
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man in met een slechte kleding; 3 En gij zoudt aanzien dengene, die de sierlijke kleding 

draagt, en tot hem zeggen: Zit gij hier op een eerlijke plaats; en zoudt zeggen tot den arme: 

Sta gij daar; of: Zit hier onder mijn voetbank; 4 Hebt gij dan niet in uzelven een onderscheid 

gemaakt, en zijt rechters geworden van kwade overleggingen? 5 Hoort, mijn geliefde 

broeders, heeft God niet uitverkoren de armen dezer wereld, om rijk te zijn in het geloof, en 

erfgenamen des Koninkrijks, hetwelk Hij belooft dengenen, die Hem liefhebben? 6 Maar gij 

hebt den armen oneer aangedaan. Overweldigen u niet de rijken, en trekken zij u niet tot de 

rechterstoelen? 

 

 

Les 23: Bergrede-Vragen-zoeken-kloppen.  

 

Lezen: Matth.7:7-12     

 

Jezus vervolgt Zijn Bergrede, geadresseerd aan Israël, om personen te trekken naar de Kleine 

Kudde bestaande uit het gelovig overblijfsel en om degenen die reeds hebben geloofd het 

gereedschap te geven dat ze nodig hebben om door de Verdrukking te komen en uiteindelijk 

in het Koninkrijk. 

 

 

Op zoek naar het Koninkrijk (Matth.7:7-8).  

 

Wanneer we God vragen om iets dat we nodig hebben of we leggen Hem onze zorgen voor 

dan vernederen wij onszelf en demonstreren onze afhankelijkheid van Hem. Dit is een 

bedelingen overschreidende waarheid, dat geldt voor alle mensen in alle eeuwen. In vers 7 

zien we Jezus dit gelovige overblijfsel vertellen dat ze moeten vragen, zoeken en kloppen. Zij 

zullen volledig overgeleverd zijn aan de genade van God voor hun overleving en Hij leert hen 

nu dat, wanneer ze door de Verdrukking gaan, zij op Hem moeten vertrouwen voor hun 

dagelijkse behoeften. Wanneer ze dat doen volgen ze Gods instructie en zal Israël weer in het 

reine komen met God.  

 

“Deut.4:27-30: 27 En de HEERE zal u verstrooien onder de volken; en gij zult een klein 

volksken in getal overblijven onder de heidenen, waar de HEERE u henen leiden zal. 28 En 

aldaar zult gij goden dienen, die des mensen handenwerk zijn, hout en steen, die niet zien, 

noch horen, noch eten, noch rieken. 29 Dan zult gij van daar den HEERE, uw God, zoeken, en 

vinden; als gij Hem zoeken zult met uw ganse hart en met uw ganse ziel. 30 Wanneer gij in 

angst zult zijn, en u al deze dingen zullen treffen; in het laatste der dagen, dan zult gij 

wederkeren tot den HEERE, uw God, en Zijn stem gehoorzaam zijn. 

 

“Hosea 3:4-5: 4 Want de kinderen Israels zullen vele dagen blijven zitten, zonder koning, en 

zonder vorst, en zonder offer, en zonder opgericht beeld, en zonder efod en terafim. 5 Daarna 

zullen zich de kinderen Israels bekeren, en zoeken den HEERE, hun God, en David, hun 

koning; en zij zullen vrezende komen tot den HEERE en tot Zijn goedheid, in het laatste der 

dagen. 

 

Zij zullen niet alleen bidden voor levensonderhoud, ze zullen bidden voor verlossing van hun 

vijanden. Ik geloof dat wat koning David schreef in Psalm 18 van toepassing is op de heiligen 

in de Verdrukking. Zoals God David van zijn vijanden redde zo zal Hij de Kleine Kudde uit 

de handen van Satan redden. Hoewel God ver van David leek verwijderd te zijn bleef David 

rechtvaardig en den Heer beloonde hem voor zijn trouw. Zoals vers 4 zegt:  
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“Psalm 18:4: Ik riep den HEERE aan, Die te prijzen is, en werd verlost van mijn vijanden”. 

 

Israël zal vragen (roepen) en Hem zoeken. 

 

De woorden vragen, zoeken en kloppen staan in de tegenwoordige tijd en geven het idee dat 

ze voortdurend moeten vragen, zoeken en kloppen. Het vers zou aldus letterlijk lezen: Vraag, 

en het zal u gegeven worden; zoek en gij zult vinden; klop en er zal voor u worden geopend. 

 

Deze gelovigen zullen afhankelijk zijn van God voor hun volgende maaltijd en verlossing van 

hun vijanden. Net zoals Israël door God werd ondersteund tijdens hun 40 jarige rondzwerving 

door de woestijn zo zal God de Israëlieten die om hulp vragen tijdens de Verdrukking ook 

ondersteunen. 

 

Ik geloof dat in Johannes 16 deze belofte wordt behandeld toen Jezus zei: 

 

“Joh.16:21-24: 21 Een vrouw, wanneer zij baart, heeft droefheid, dewijl haar ure gekomen 

is; maar wanneer zij het kindeken gebaard heeft, zo gedenkt zij de benauwdheid niet meer, om 

de blijdschap, dat een mens ter wereld geboren is. 22 En gij dan hebt nu wel droefheid; maar 

Ik zal u wederom zien, en uw hart zal zich verblijden, en niemand zal uw blijdschap van u 

wegnemen. 23 En in dien dag zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Al wat 

gij den Vader zult bidden in Mijn Naam, dat zal Hij u geven. 24 Tot nog toe hebt gij niet 

gebeden in Mijn Naam; bidt, en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij. 

 

We kunnen zien hoe Johannes deze gedachte voortzet en uitbreidt in zijn later geschreven 

boek. 

 

“1Joh.3:22-23: 22 En zo wat wij bidden, ontvangen wij van Hem, dewijl wij Zijn geboden 

bewaren, en doen, hetgeen behagelijk is voor Hem. 23 En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in 

den Naam van Zijn Zoon Jezus Christus, en elkander liefhebben, gelijk Hij ons een gebod 

gegeven heeft. 

 

“1Joh.5:14-15: 14 En dit is de vrijmoedigheid, die wij tot Hem hebben, dat zo wij iets 

bidden naar Zijn wil, Hij ons verhoort. 15 En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij 

ook bidden, zo weten wij, dat wij de beden verkrijgen, die wij van Hem gebeden hebben. 

 

Merk op dat, als ze iets vragen, het in overeenstemming moet worden gedaan met Gods wil. 

Jacobus noemt gebeden die niet onder Gods wil vallen. 

 

“Jacobus 4:1-3: 1 Van waar komen krijgen en vechterijen onder u? Komen zij niet hiervan, 

namelijk uit uw wellusten, die in uw leden strijd voeren? 2 Gij begeert, en hebt niet; gij 

benijdt en ijvert naar dingen, en kunt ze niet verkrijgen; gij vecht en voert krijg, doch gij hebt 

niet, omdat gij niet bidt. 3 Gij bidt, en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het in 

uw wellusten doorbrengen zoudt. 

 

Christus gaf hen alreeds het modelgebed om te bidden tijdens de Verdrukking. Dit 

zogenoemde Onze Vader (Mattheüs 6:9-13) vertelt hen expliciet te bidden voor de komst van 

het Koninkrijk, bidden voor hun dagelijks brood en niet in verzoeking geleid worden (testen). 

Dit is het gebed dat beantwoord zal worden, omdat het wordt gebeden naar Gods wil.   
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Het antwoord op: vragen, zoeken en kloppen horen allemaal bij het Koninkrijk. Wanneer het 

Koninkrijk komt zullen de vijanden van Israël verslagen worden en het gelovig overblijfsel 

zal het Koninkrijk binnengaan en hun rechtmatige plaats als priesters van God innemen. Zij 

zullen kloppen om het Koninkrijk in te gaan. Nadat zij het Koninkrijk zijn binnengegaan sluit 

de deur en niemand zal in staat zijn om toegang te verkrijgen. 

  

“Lukas 13:22-25: 22 En Hij reisde van de ene stad en vlek tot de andere, lerende, en 

richtende Zijn reis naar Jeruzalem. 23 En er zeide een tot Hem: Heere, zijn er ook weinigen, 

die zalig worden? En Hij zeide tot hen: 24 Strijdt om in te gaan door de enge poort; want 

velen, zeg Ik u, zullen zoeken in te gaan, en zullen niet kunnen; 25 Namelijk nadat de Heer des 

huizes zal opgestaan zijn, en de deur zal gesloten hebben, en gij zult beginnen buiten te staan, 

en aan de deur te kloppen, zeggende: Heere, Heere, doe ons open! en Hij zal antwoorden en 

tot u zeggen: Ik ken u niet, van waar gij zijt. 

 

 

Brood en vis of steen en slang (Matth.7:9-11) 

 

Om te benadrukken dat zij op God kunnen vertrouwen, vergelijkt Christus een menselijke, 

zondige vader, met de Vader in de hemel. Als zelfs een vader met een kwaad en zondig hart 

zijn zoon goede dingen geeft hoeveel te meer zal de hemelse Vader goede gaven geven aan 

hen die Hem vragen. 

  

Wanneer we de Vader bidden voor genezing, veiligheid, gezondheid, voedsel, het redden van 

dierbaren, enz. dan worden die gebeden niet altijd beantwoord zoals wij zouden willen dat ze 

beantwoord zouden worden. God zal onze gebeden altijd met een ja, een nee of wachten 

beantwoorden, maar ze worden vaak op een manier beantwoord die wij nooit hadden 

verwacht, of zelfs in tegenstelling tot wat we hadden verwacht. Als we bidden kunnen we 

erop vertrouwen dat God onze gebeden hoort en de Geest zal het gebed tot de Vader brengen, 

zelfs wanneer we echt niet weten hoe we moeten bidden.  

  

“Rom.8:26: En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten 

niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met 

onuitsprekelijke zuchtingen. 

 

Onze belofte is, als we bidden, niet zo dat God alles wat wij bidden zal geven, maar wel dat 

we dan vrede hebben. Welke betere belofte kunnen we krijgen? Als we sterven en hebben 

daar volkomen vrede mee, wat hebben we dan nog meer nodig? Als we financiele behoeften 

hebben terwijl we volmaakte vrede hebben doet het er dan toe dat we gebrek hebben? Deze 

vrede komt alleen als we Hem ons verzoek voorleggen en Hem vertrouwen om het juiste te 

doen. Prijs God voor deze prachtige belofte voor vrede. 

 

“Fil.4:6-7: 6 Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en 

smeken, met dankzegging bekend worden bij God; 7 En de vrede Gods, die alle verstand te 

boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. 

 

De Gouden Regel (Matth.7:12) 

 

“Matth.7:12: Alle dingen dan, die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook 

alzo; want dat is de wet en de profeten. 
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Dit is een citaat waardoor velen geschokt zouden worden als ze zich realiseren dat het uit de 

Bijbel komt. In de context heeft de Kleine Kudde andere Israëlieten te behandelen zoals ze 

zelf behandeld willen worden. In dit geval moeten ze anderen oordelen met dezelfde 

standaard waarmee zij zouden beoordeeld willen worden.  

 

 

Les 24: Bergrede-Samenvatting. 

 

Lezen: Mattheüs 7:13-28 

 

Jezus eindigt nu Zijn "Bergrede" leer. Het is Zijn doel om allen van Israël in het Koninkrijk te 

brengen, maar Hij kent slechts een klein overblijfsel (de Kleine Kudde) dat ook daadwerkelijk 

gelooft en die een plaats wordt gegeven in het komende Duizendjarig Rijk. Hij verzamelt de 

Kleine Kudde en geeft hen instructies die ze nodig hebben om door de Verdrukking te gaan 

en het Koninkrijk binnen te gaan. Als we door de rest van hoofdstuk 7 gaan zullen we de 

tegenstelling zien tussen gelovigen en ongelovigen, tussen degenen die het Koninkrijk zullen 

binnengaan en degenen die de toegang zal worden geweigerd. 

 

De weg en de poort (Matth.7:13-14)  

 

Het is natuurlijk veel gemakkelijker eeuwige verdoemenis te verkrijgen dan het eeuwige 

leven. Doe niets en u beland in de hel. Volgens Lukas 13:24 moet iemand zich beijveren om 

het Koninkrijk binnen te gaan. Dit woord heeft het idee van het worstelen om een sportief 

evenement te winnen, een gevecht om te winnen. Paulus gebruikt ditzelfde woord om te 

zeggen dat hij worstelde om de race te beëindigen die hij liep in het dienen van de Heer (2 

Timoteüs 4:7). Jezus vertelt de Kleine Kudde, het gelovig overblijfsel, dat zij een grote strijd 

zullen ervaren tijdens de Verdrukking om trouw te blijven aan God. 

 

In dit geval streven ze om door de enge poort te gaan die aan het einde van het smalle pad is. 

Hun streven is niet gecentreerd op het getrouw werken voor God, maar is verbonden met hun 

eeuwige bestemming. Degenen die over de smalle weg van de Verdrukking gaan zullen 

moeten streven om trouw te blijven, gedurende die tijd van het beproeven, om door de enge 

poort het Koninkrijk binnen te gaan. Zij zullen moeten volharden tot het einde (Mattheüs 

10:22). Velen zouden, als dat mogelijk was, worden weggetrokken van de waarheid. 

 

“Matth.24:24: Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote 

tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen 

zouden verleiden. 

 

Valse profeten (Matth.7:15-20) 

 

Eén van de dingen waar Jezus hen voor waarschuwt is de toename van het aantal valse 

profeten en leraren. Dit zijn mensen die zullen werken onder de anti-Christ om hun Joodse 

broeders te overtuigen om met het programma in te stemmen en op één lijn te komen met 

degene die zij accepteren als hun Messias. Er zal een grote druk worden uitgeoefend om deze 

man, die zichzelf presenteert als de Messias van Israël, te accepteren. Hij zegt niet alleen dat 

hij de Messias is, maar laat zien dat hij de Messias is door vele tekenen en wonderen (Zie 

Mattheüs 24:24 hierboven). Farao's tovenaars waren in staat om de tekenen en wonderen te 

imiteren die Mozes door de kracht van God deed, althans tot op zekere hoogte (Exodus 7). De 
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magiërs waren in staat om dat te doen door de macht van Satan, dezelfde kracht die de 

antichrist en zijn volgelingen in staat stelt om wonderbaarlijke tekenen te doen.  

 

Deze uiterlijke manifestaties zouden kunnen worden uitgelegd als door God gegeven en dus 

maakt Jezus duidelijk aan hen hoe te onderscheiden wie van God en wie van Satan is. De 

echte test was de vrucht die ze droegen. Als ze goede bomen zijn dan zullen ze goede 

vruchten dragen. Als ze slechte bomen zijn dan zullen ze slechte vruchten dragen. De sleutel 

is om te testen, en te weten, wat goede vruchten zijn. 

 

Het eerste ding om te begrijpen is dat God de enige is die goede vruchten kan produceren. 

Alles wat buiten God om gebeurt zijn slechte vruchten. Iedereen die in Christus blijft is een 

gelovige terwijl degenen die niet in Christus blijven ongelovigen zijn. Daarom, zij die lid zijn 

van de Kleine Kudde van Israël zijn gelovigen en dragen vrucht, terwijl de ongelovigen in het 

vuur geworpen zullen worden. Het is deze groep van gelovigen die het Koninkrijk zullen 

beërven, omdat ze vrucht dragen. 

 

“Joh.15:4-6: 4 Blijft in Mij, en Ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van 

zichzelve, zo zij niet in den wijnstok blijft; alzo ook gij niet, zo gij in Mij niet blijft. 5 Ik ben de 

Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder 

Mij kunt gij niets doen. 6 Zo iemand in Mij niet blijft, die is buiten geworpen, gelijkerwijs de 

rank, en is verdord; en men vergadert dezelve, en men werpt ze in het vuur, en zij worden 

verbrand. 

 

“Matth.21:43: Daarom zeg Ik ulieden, dat het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen 

worden, en een volk gegeven, dat zijn vruchten voortbrengt. 

 

Omdat de gelovigen de enigen zijn die goede vruchten zullen voortbrengen wordt hun verteld 

om uit te kijken naar degenen die goede vruchten voort lijken te brengen maar in 

werkelijkheid slecht zijn. Ze presenteren zich als schapen, maar als ze eenmaal in een groep 

gelovigen zijn veranderen ze in wolven en verscheuren de kudde gelovigen met hun slechte 

leer. Zij zullen prediken dat de Antichrist werkelijk de Christus is en dat zij het merkteken van 

het beest zouden moeten nemen. Het zal heel moeilijk zijn voor deze kleine groep gelovigen 

de sluwe woorden van de ongelovige leiders van Israël te weerstaan, vooral als ze zien hoe 

goed het met deze mensen gaat die het merkteken hebben genomen. De gelovigen zullen 

vanuit de Schrift moeten begrijpen hoe ze de vruchten kunnen testen om te zien of ze goed of 

slecht zijn. Door het vergelijken van wat Jezus zegt in de Bergrede en te kijken naar wat deze 

profeten zeggen zal het duidelijk worden dat zij inderdaad vals zijn. Iedereen die goede vrucht 

voortbrengt, bewijst zelf een discipel van Christus te zijn. 

 

“Joh.15:8: Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt; en gij zult Mijn 

discipelen zijn. 

 

Denk aan iemand die goede vruchten draagt als iemand die werkt in een bedrijf. De 

werknemer die vrucht draagt is iemand die de aanwijzingen van zijn baas opvolgt en 

zodoende het bedrijf helpt om te groeien. Deze werknemer doet alles wat hij kan voor het 

welzijn van het bedrijf. Hetzelfde kan gezegd worden van de Koninkrijks gelovige. Zijn focus 

is om de opdrachten van Christus op te volgen om te helpen het Koninkrijk te laten groeien. 

Zij die Zijn woorden horen en ze doen zullen goede vruchten dragen (Mattheüs 7:24). Alleen 

degenen die Christus volgen zijn in staat om goede vruchten voort te brengen. 
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“Jeremia 17:5-8: 5 Zo zegt de HEERE: Vervloekt is de man, die op een mens vertrouwt, en 

vlees tot zijn arm stelt, en wiens hart van den HEERE afwijkt! 6 Want hij zal zijn als de heide 

in de wildernis, die het niet gevoelt, wanneer het goede komt; maar blijft in dorre plaatsen in 

de woestijn, in zout en onbewoond land. 7 Gezegend daarentegen is de man, die op den 

HEERE vertrouwt, en wiens vertrouwen de HEERE is! 8 Want hij zal zijn als een boom, die 

aan het water geplant is, en zijn wortelen uitschiet aan een rivier, en gevoelt het niet, wanneer 

er een hitte komt, maar zijn loof blijft groen; en in een jaar van droogte zorgt hij niet, en 

houdt niet op van vrucht te dragen. 

  

Inwendig versus uitwendig (Matth.7:21-23) 

 

Ik geloof dat de bovengenoemde valse profeten geschokt zullen zijn dat ze God niet  behagen 

in hetgeen ze doen tijdens de Verdrukking. Zoals Paulus (Saul) schijnheilig overging tot het 

vervolgen en doden van de Joden die Jezus Christus navolgden, zo zullen deze valse profeten 

denken dat ze God behagen als ze hun broeders de anti-Christus willen laten volgen door het 

merkteken van het beest te nemen. Als ze uiteindelijk voor de Grote Witte Troon worden 

gebracht zal hun verdediging zijn dat alles wat ze deden in de naam van de Heer was. 

Uiterlijk leken ze God te volgen, maar innerlijk kenden ze Christus niet en Hij kent hen niet. 

Zoals de Farizeeën geheel bezig waren zichzelf te verheerlijken, zullen deze valse profeten, 

voorafgaande aan de eeuwige beloning, alles doen voor hun aardse verheerlijking. 

  

Bouwen op rots of op zand (Matth.7:24-27) 

 

Het is de wijze man die de woorden van Christus hoort en actie onderneemt. Dit zijn de 

mensen die hun huis hebben gebouwd op een steenrots. Wanneer de regen valt en de 

overstromingen komen en de wind blaast dan zal zijn huis overeind blijven omdat het is 

gebouwd op een solide basis. De storm is een verwijzing naar de komende Verdrukking. De 

persoon die gegrond is in Christus zal de Verdrukking overleven, terwijl de dwaze man de 

leer van Christus negeert en zijn huis bouwt op een door mensen gemaakt fundament. De 

Verdrukking zal leiden tot het vergruizelen van zijn huis. 

 

In de context, de valse profeten of de mensen die op de brede weg zijn, bouwen hun huis op 

een slechte fundering. Ze negeren het onderwijs van God hoe ze in het Koninkrijk kunnen 

komen, ze leven hun leven zoals zij dat willen leven en doen dingen die alleen hunzelf 

verheerlijkt. Aan het einde zullen ze smeken om het Koninkrijk binnengelaten te worden. 

Tegen die tijd is het te laat voor hen om zich te bekeren. Hun val zal groot zijn. 

 

 

Les 25: Wonderen en tekenen (1). 

 

Lezen: Matth.8:1-13 

 

Nadat Jezus de "Bergrede" heeft beëindigd laat hij de mensen verbaasd staan over wat Hij 

heeft onderwezen. Zijn leer was nog nooit eerder gehoord, omdat de Schriftgeleerden en 

Farizeeën nooit hebben onderwezen wat Jezus leerde. Dit is een aanklacht tegen de leiders 

van Israël, want als ze godvrezend waren, zouden ze de Schrift gekend hebben en als ze de 

Schrift hadden gekend dat zouden ze uitgekeken hebben naar de komst van de Messias 

gebaseerd op de profetie van Daniël. Ze waren zo ver van God verwijderd dat ze niet wisten 

wat God van hen verwachtte en konden dat dus ook niet doorgeven aan de mensen. Ze waren 
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witgekalkte graven. Uitwendig leken ze rechtvaardig, maar van binnen waren ze slecht, 

zichzelf dienende huichelaars (Mattheüs 23). 

 

Na de "grondwet" van het spoedig komende Koninkrijk uiteengezet te hebben, zullen we nu 

Christus wonderen en tekenen zien verrichten. Deze zullen opnieuw aan Israël bewijzen dat 

Hij inderdaad de Messias was, maar ze hebben ook een diepere betekenis voor hen. De nu 

volgende 10 wonderen en tekenen wijzen allemaal op Gods profetisch plan voor Israël en de 

Heidenen. 

 

De 10 voorbeelden (Mattheüs 8 en 9) 

 

De Schrift maakt gebruik van voorbeelden en verhalen om iets diepers te illustreren. Toen 

Mozes in de woestijn de rots sloeg om water voort te brengen was dat een afbeelding van 

Christus aan het kruis. Toen Noach en zijn familie de ark ingingen was dat een beeld van de 

redding in Christus. In Handelingen 13 zien we het verhaal van een valse Joodse profeet die 

probeerde om het evangelie uit de buurt van een Heiden te houden en verblind werd, dit in 

tegenstelling tot de Heiden, Sergius Paulus, die stond te popelen om het woord van God te 

horen. Dit is een beeld van Israël dat God verwerpt en voor een bepaalde tijd verblind wordt 

terwijl de Heidenen het gretig aanvaarden. 

 

Hier zijn de 10 wonderen en tekenen die we zullen bespreken: 

  

1.  Matth. 8:2-4   Reiniging van een melaatse. 

 

2.  Matth. 8:5-13   Genezing van de knecht van de Hoofdman. 

 

3.  Matth. 8:14-15   Genezing van de schoonmoeder van Petrus. 

 

3a.Matth. 8:16-17    Velen genezen en het uitdrijven van duivelen.  

 

4.  Matth. 8:23-27       Kalmeren van de wind en de zee. 

 

5.  Matth. 8:28-34     Uitwerpen van duivelen. 

 

6.  Matth. 9:1-6   Genezing van een geraakte. 

 

7.  Matth. 9:18-25    Het opwekken van de dochter uit de dood. 

 

8.  Matth. 9:20-22    Genezing van de bloedvloeiende vrouw.  

 

9.  Matth. 9:27-30    Genezing van twee blinden. 

 

10.Matth. 9:32-33     Uitdrijven duivel uit een stomme man. 

 

 

1. Reiniging van een melaatse (Matth.8:2-4) 

 

Direct nadat Jezus het onderwijs op de berg had beëindigd ging Hij naar beneden met een 

grote schare die Hem volgde. Iemand die Hem waarschijnlijk gehoord en geloofd heeft was 

een melaatse man. Melaatsheid was eigenlijk zeer ruim gedefinieerd en kon verwijzen naar 
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een groot aantal ernstige huidaandoeningen. Het verwijst zelfs naar gezwellen die worden 

gevonden op kleding of in huizen (Leviticus 13:47-52, 14:34-42). De persoon die een 

huidaandoening had moet zichzelf laten zien aan de priester die bepaalde of de plek melaats 

of goedaardig was. Als melaatsheid werd gevonden moest die persoon buiten de stadspoorten 

wonen en de mensen waarschuwen door te roepen: "Onrein, onrein". Als iemand onrein was, 

en iemand raakt hem aan, dan wordt die iemand ook onrein. Ze waren volledig afgesneden en 

gescheiden van het volk. 

 

“Leviticus 13:45-46: 45 Voorts zullen de klederen des melaatsen, in wien die plaag is, 

gescheurd zijn, en zijn hoofd zal ontbloot zijn, en hij zal de bovenste lip bewimpelen; daartoe 

zal hij roepen: Onrein, onrein! 46 Al de dagen, in welke deze plaag aan hem zal zijn, zal hij 

onrein zijn; onrein is hij, hij zal alleen wonen; buiten het leger zal zijn woning wezen. 

 

We weten de toestand van het hart van deze melaatse omdat hij, net voor hij Jezus naderde, 

Hem nederig aanbad. Deze melaatse begreep wie Christus was en gaf Hem de eer die Hem 

behoort te worden gegeven. Deze melaatse toonde ook zijn volkomen geloof in Christus door 

te erkennen dat Christus hem rein kon maken. Volgens de Wet zou de melaatse moeten 

wachten totdat zijn conditie van de huid beter werd alvorens hij terug kon gaan naar de 

priesters om rein te worden verklaard. Jezus raakte de melaatse aan en meteen werd hij 

gereinigd. Normaal gezien zou een mens, als hij een melaatse had aangeraakt, onrein zijn 

geweest gedurende zeven dagen. Hier zien we dat in plaats van dat Jezus onrein wordt de 

melaatse schoon wordt. 

 

Deze melaatse is een beeld van Israël in haar behoefte om gereinigd te worden. Israël heeft 

God verlaten en werd verontreinigd door andere goden te aanbidden. Als ze hun Messias, 

Jezus Christus, hadden erkend en aanbeden zouden ze worden gereinigd. 

 

“Jeremia 30:12-17: 12 Want zo zegt de HEERE: Uw breuk is dodelijk, uw plage is smartelijk. 

13 Er is niemand, die uw zaak oordeelt, aangaande het gezwel; gij hebt geen heelpleisters. 14 

Al uw liefhebbers hebben u vergeten, zij vragen niet naar u; want Ik heb u geslagen met eens 

vijands plage, met de kastijding eens wreden; om de grootheid uwer ongerechtigheid, omdat 

uw zonden machtig veel zijn. 15 Wat krijt gij over uw breuk, dat uw smart dodelijk is? Om de 

grootheid uwer ongerechtigheid, omdat uw zonden machtig veel zijn, heb Ik u deze dingen 

gedaan. 16 Daarom, allen, die u opeten, zullen opgegeten worden, en al uw wederpartijders, 

zij allen zullen gaan in gevangenis; en die u beroven, zullen ter beroving zijn, en allen, die u 

plunderen, zal Ik ter plundering overgeven. 17 Want Ik zal u de gezondheid doen rijzen, en u 

van uw plagen genezen, spreekt de HEERE; omdat zij u noemen: De verdrevene. Het is Sion, 

zeggen zij; niemand vraagt naar haar. 

 

Merk op dat God in vers 17 zegt dat Hij Israël zou genezen en herstellen. Mattheüs 8:3 zegt 

Jezus: Ik zal u genezen van de melaatsheid. Zoals Jezus geneest in  Mattheüs zo zouden de 

priesters, die de Schrift kenden, zich moeten realiseren dat God zei dat Hij zou genezen en als 

zij Jezus zien genezen dan moeten ze Jezus gelijkstellen aan God. 

 

Nadat hij genezen was vertelde Jezus de man dat hij zich moest laten zien aan de priesters. Dit 

is omdat hij onder de Wet van Mozes was en Jezus volgde elk stukje van de Wet zonder te 

falen. Toen hij zich aan de priesters toonde deed hij dat als een getuigenis van wat Jezus had 

gedaan. Zij konden moeilijk negeren wat er gebeurd was. 
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2. Genezing van de knecht van de Hoofdman. 

 

Mattheüs 8:5-13 

 

Hier zien we Jezus voor de eerste keer relaas hebben met een Heiden. Christus is naar Israël 

gezonden (Mattheüs 15:24). Nadat Israël is bereikt zou God zich met de Heidenen bezig gaan 

houden. Toch strekte Hij zich uit naar de Heidenen die Hem aanbaden, zichzelf vernederden 

en begrepen waar ze thuishoorden in het profetische programma. Een voorbeeld hiervan is te 

vinden in de vrouw uit Syro-Fenicië (de Kanaänitische) die Jezus aanbad en begreep wat haar 

plaats was (Mattheüs 15:21-28; Marcus 7:24-30). 

 

Volgens Lucas 7:4-5 werd deze Hoofdman door de oudsten van Israël waardig geacht dat 

Jezus zijn dienstknecht genas omdat hij het volk van Israël lief had en de synagoge in 

Kafarnaüm voor hen had gebouwd. Dit is gelijk aan het geval met Cornelius die een religieus 

man was, die God vreesde en aalmoezen aan de Joden gaf en voortdurend tot God bad 

(Handelingen 10:2). Beide mannen werden gezegend omdat ze Israël zegenden (Genesis 

12:3). Veel mensen passen deze zegeningen en vloeken vandaag de dag toe op de volken die 

Israël zegenen of vervloeken. Hier zien we dat het wordt toegepast op personen. Aangezien 

God Israël tijdelijk terzijde heeft gesteld, is het verbond met Abraham ook tijdelijk opzij gezet 

en daarom is ook Genesis 12:3 vandaag de dag niet van toepassing. 

 

De Hoofdman had geloof in Christus dat Hij zijn knecht kon genezen en plaatste zichzelf 

onder het gezag van Christus. Jezus antwoordde nogmaals: "Ik zal" komen, en de knecht 

genezen, hiermee wijzende op de woorden van God in het Oude Testament. Het is interessant 

om te zien dat Christus zegt dat deze Heiden meer vertrouwen heeft dan wie dan ook in heel 

Israël. Deze Hoofdman werd beloond voor zijn geloof en voor het behandelen van Israël, net 

als degenen in het oordeel van de Heidenen in Mattheüs 25:31-40. Vandaag de dag is onze 

redding niet afhankelijk van hoe we omgaan met Israël want goede werken leiden niet tot 

redding, maar onze redding zou ons moeten leiden tot goede werken (Titus 3:4-5). 

  

 

Les 26: Wonderen en tekenen 2. 

 

Lezen: Mattheüs 8:5-22 

 

Mattheüs 8 en 9 hebben een reeks verhalen over Jezus Christus betreffende genezing en 

wonderen. We weten dat Mattheüs niet in strikt chronologische volgorde is geschreven omdat 

in het verhaal van Mattheüs het bijeenroepen van de Discipelen te vinden is in hoofdstuk 9, 

terwijl we uit Lukas weten dat de discipelen al werden geroepen vóór de Bergrede (Lukas 4, 5 

en 6). Omdat Mattheüs alleen een aantal verhalen selecteerde over de wonderen van Christus 

en ze in een bepaalde volgorde opschreef moet zijn doel dieper zijn geweest dan gewoon een 

serie verhalen te vertellen over hoe Jezus in staat was om te genezen, demonen  uit te drijven 

en het beheersen van de weersomstandigheden. Er zijn geen verspilde woorden in de Schrift. 

 

Bij het lezen van Mattheüs moeten we niet alleen oppervlakkig kijken naar het verhaal, maar 

de brede, profetische betekenis en het verhaal achter het verhaal onderzoeken. Omdat 

Mattheüs Christus toont als Koning en gericht is op het komende Koninkrijk kunnen we 

aannemen dat elk afzonderlijk verhaal gericht is op een bepaald aspect van de waarheid met 

betrekking tot Israël en / of het Koninkrijk. Omdat Israël er op was gericht om altijd uit te zien 
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naar tekenen is het niet verwonderlijk dat God Zijn Zoon door middel van tekenen zou 

openbaren om Oud Testamentische waarheden te laten zien door middel van deze tekenen.  

    

Dit principe voor het tonen van een diepere, verborgen betekenis achter het oppervlakkige 

verhaal is te vinden in elke gelijkenis door Christus gesproken. Een gelijkenis is het verhaal 

dat gebaseerd is op een feitelijke gebeurtenis dat een bijbelse waarheid uitsdraagt. Dit kan ook 

worden gezien in de verhalen van genezingen en wonderen van Christus. 

  

We hebben een melaatse gezien die naar Christus kwam om rein te worden. Dit is precies wat 

Israël moest doen in plaats van afhankelijk te zijn van hun eigen gerechtigheid. Deze 

zuivering van Israël wordt voorzegd in Jesaja 1, Zacharia 13 en Maleachi 3:1-6. Zoals 

Christus de melaatse gereinigd heeft zo zal Hij ook het volk Israël reinigen, maar alleen als ze 

tot Hem komen. 

 

 

De Hoofdman 

 

Vervolgens lezen we over de verlamde knecht van de Hoofdman. Hoewel deze man een 

Heiden was en Jezus Christus Zijn bediening had begrensd tot Israël (Mattheüs 15:24) genas 

Jezus hem omdat de Hoofdman Israël had gezegend door goed te zijn voor hen en een  

synagoge voor hen heeft gebouwd. Hij werd gezegend omdat hij Israel zegende (Genesis 

12:3). Het verbond met Abraham was van kracht. 

  

Het was het geloof van de Hoofdman dat indruk maakte op Jezus. Het ging er niet om hoeveel 

vertrouwen hij had, maar in wie hij geloofde. De standaard van het geloof is nooit over 

hoeveel vertrouwen je hebt, maar in wie u gelooft. Denk na over uw redding. Was uw redding 

gebaseerd op hoeveel geloof u had en dat u pas, nadat u genoeg geloof had, gered kon 

worden? Natuurlijk niet. Uw redding is gebaseerd op het onderwerp van uw geloof - Jezus 

Christus. U bent gered zodra u Christus, en alleen Christus, vertrouwt voor uw redding. 

Degenen die genezen zijn hebben volledig vertrouwd op Christus dat hij in staat was om hen 

te genezen. Het was niet dat ze geloof hadden dat ze genezen konden worden, maar dat ze 

konden worden genezen door Christus. 

 

Matth.8:11 maakt duidelijk dat Abraham, Isaak en Jakob in het Koninkrijk zullen zijn. Dit 

betekent dat zij lichamelijk zullen opstaan en herkenbaar zijn. Degenen met opgestane 

lichamen zullen worden vermengd met degenen die een gewoon menselijk lichaam hebben. 

Dit betekent dat er mensen zullen zijn die niet in staat zijn om te zondigen vermengd zijn met 

degenen die nog steeds een zondige natuur hebben. We kunnen ook zien dat de Heidenen een 

plaats zullen hebben in het Koninkrijk (Daniël 7:13-14). Dit zijn "de velen die komen van 

oost en west". Denk eraan dat Israël op dat moment verzameld zal zijn in het aan haar 

beloofde land. De kinderen van het Koninkrijk verwijst naar ongelovig Israël (Matth.8:12). 

Het Koninkrijk moest worden gegeven aan Israël en de leiders van Israël, maar alleen als ze 

het zouden accepteren (Mattheüs 21:33-46). Ongelovig Israël, onder leiding van de slechte 

herders (Jeremia 50:6; Ezechiël 34), die ten dienste van Israël waren gesteld, zullen in de hel 

worden geworpen. Het Koninkrijk der Hemelen is niet gelegen in de hemel, maar is Gods 

hemelse heerschappij en bestuur op aarde (Jesaja 9:6-7; Zacharia 14:8-21; Micha 4:1-5). 
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3. Petrus zijn schoonmoeder en velen genezen. 

 

Volgens Matth.8:17 waren deze genezingen allemaal ter vervulling van de Schrift. Jesaja, 

53:4 profeteerde dat dit zou gebeuren en dat het gerelateerd is aan het komende Koninkrijk. 

Jesaja 53 gaat over het verwijderen van zonde en lichamelijke genezing, terwijl Jesaja 54 gaat 

over het huwelijk van Israël met haar man, Christus. Toen Christus op aarde kwam en talloze 

genezingen deed had de leiding van Israël Hem onmiddellijk herkend moeten hebben als hun 

Messias. Deze belofte van genezing zal helemaal vervuld worden bij de Wederkomst als 

geheel Israël zalig zal worden (Romeinen 11:26). Ze zullen allemaal worden gereinigd en 

genezen. 

 

Koorts is onderdeel van de vloek die Israel zou ervaren als zij hun God de rug zouden 

toekeren en andere goden zouden dienen (Leviticus 26:14-20; Deuteronomium 28:15-20). 

Israël was in een toestand van ongehoorzaamheid en daarom ondervond ze alle vloeken die 

waren beloofd. Alleen Christus kan Israël genezen net zoals alleen Christus Petrus zijn 

schoonmoeder kon genezen. Het is veelzeggend dat ze, zodra ze genezen was, opstond en hen 

diende. Dit is precies wat er zal gebeuren met Israël bij de Wederkomst. Ze zal worden 

gereinigd en genezen waardoor ze haar  Koning zal dienen in het Duizendjarig Rijk. Jeremia 

verbindt lichamelijke kwalen met het zich afkeren van God. 

 

“Jeremia 8:19-22: 19  Ziet, de stem van het geschrei der dochteren mijns volks is uit zeer 

verren lande: Is dan de HEERE niet te Sion, is haar koning niet bij haar? Waarom hebben zij 

Mij vertoornd met hun gesneden beelden, met ijdelheden der vreemden? 20 De oogst is 

voorbijgaande, de zomer is ten einde; nog zijn wij niet verlost. 21 Ik ben gebroken vanwege 

de breuk der dochter mijns volks; ik ga in het zwart, ontzetting heeft mij aangegrepen. 22 Is er 

geen balsem in Gilead? Is er geen heelmeester aldaar? Want waarom is de gezondheid der 

dochter mijns volks niet gerezen? 

 

Zoek eerst het Koninkrijk. 

 

In twee afzonderlijke gevallen kwam er een discipel naar Jezus toe en zei dat hij Hem wilde  

volgen. Jezus wijst erop dat een discipel bereid moet zijn om alles wat hij heeft op te geven 

(Lucas 14:26-33). 

 

“Lukas 18:22: Doch Jezus, dit horende, zeide tot hem: Nog een ding ontbreekt u; verkoop 

alles, wat gij hebt, en deel het onder de armen, en gij zult een schat hebben in den hemel; en 

kom herwaarts, volg Mij. 

 

“Matth.19:21: Jezus zeide tot hem: Zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop wat gij hebt, 

en geef het den armen, en gij zult een schat hebben in de hemel; en kom herwaarts, volg Mij. 

 

Het is interessant om op te merken dat Petrus alles opgaf om Jezus te volgen. Omdat hij dat 

deed werd Petrus de belofte gegeven om te heersen in het Duizendjarig Rijk. Wat er werd 

opgegeven voor het Koninkrijk zou 100-voudig worden teruggegeven wanneer het Koninkrijk 

wordt opgericht bij de Wederkomst. Echter wordt deze en soortgelijke passages misbruikt om 

te laten zien hoe gezegend we worden als we ons geld aan "God" geven; de enigen die er 

financiëel beter van worden zijn de bedriegers die om geld bedelen in de naam van God. Het 

begrijpen van Gods programma voor Israël zou de mensen helpen om te onderscheiden of ze 

al dan niet financiële steun geven aan een bepaalde bediening.  
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“Matth.19:27-29: 27 Toen antwoordde Petrus, en zeide tot Hem: Zie, wij hebben alles 

verlaten, en zijn U gevolgd, wat zal ons dan geworden? 28 En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, 

Ik zeg u, dat gij, die Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal 

gezeten zijn op den troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, 

oordelende de twaalf geslachten Israels. 29 En zo wie zal verlaten hebben, huizen, of 

broeders, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers, om Mijns Naams 

wil, die zal honderdvoud ontvangen, en het eeuwige leven beërven. 

 

“Matth.6:33-34: Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze 

dingen zullen u toegeworpen worden. 34 Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de 

morgen zal voor het zijne zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. 

 

 

Les 27: Wonderen en tekenen 3. 

 

Lezen: Mattheüs 8:23-27 

 

Christus kalmeert de storm  

 

Volgens Markus (4:39) was het 's avonds dat Christus hen vertelde in de boot te gaan en naar 

de andere kant van de zee te varen (Meer van Galilea). Nadat ze de menigten hadden 

weggestuurd volgden de Discipelen Jezus in het schip. Er waren nog andere, kleinere 

schepen, met hen. Het was waarschijnlijk al behoorlijk donker op dat moment. Aangezien het 

een lange dag was geweest ging Jezus naar de achterkant van het schip en viel op een kussen 

in slaap. 

 

Terwijl Jezus lag te slapen stak er een grote storm op en de golven begonnen de boot 

behoorlijk met water te vullen. De Discipelen waren doodsbang en gingen naar Jezus en 

smeekten Hem om hen te redden. Jezus berispte hen voor het niet hebben van geloof, Hij 

stond op, bestrafte de wind en zei tegen de zee stil te zijn. De Discipelen stonden met ontzag 

en eerbiedige angst voor deze Man die het weer kon bevelen. 

 

Dit verhaal toont niet alleen Christus die de Discipelen bewijst wie Hij is, maar schetst ook 

een beeld van de Kleine Kudde die door de Verdrukking gaat. De duisternis, de storm, het 

aanroepen van Christus en de veilige aankomst wijzen allemaal op het veilig voeren van de 

gelovigen door de donkerste tijd die nog nooit eerder in de menselijke geschiedenis is 

voorgekomen; net als de man die zijn huis bouwde op de rots (Mattheüs 7:25). Deze storm 

lijkt te zijn veroorzaakt door Satan. Deze mannen, die opgroeiden op het meer van Galilea, 

waren doodsbang voor deze storm hoewel ze waarschijnlijk vele stormen hebben meegemaakt 

in hun visserij-carrière. Ook Jezus berispte de storm. Berispen is altijd gericht op een wezen 

en niet op een levensloos voorwerp. De enige uitzondering hierop is als Jezus de koorts van 

Petrus zijn schoonmoeder berispt. Ik geloof dat deze koorts ook door Satan werd veroorzaakt. 

Deze gegevens benadrukken Satans macht, maar nog belangrijker dat we zien dat zijn macht 

geen partij is voor Gods onmetelijke macht. De psalmist spreekt van Gods vermogen om 

Israël te redden van onheil. 

 

“Psalm 107:6; 13 en 19: 6 Doch roepende tot den HEERE in de benauwdheid, die zij hadden, 

heeft Hij hen gered uit hun angsten;………. 13 Doch roepende tot den HEERE in de 

benauwdheid, die zij hadden, verloste Hij hen uit hun angsten………. 19 Doch roepende tot 

den HEERE in de benauwdheid, die zij hadden, verloste Hij hen uit hun angsten. 
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“Psalm 107:23-30: 23 Die met schepen ter zee afvaren, handel doende op grote wateren; 24 

Die zien de werken des HEEREN, en Zijn wonderwerken in de diepte. 25  Als Hij spreekt, zo 

doet Hij een stormwind opstaan, die haar golven omhoog verheft. 26 Zij rijzen op naar den 

hemel; zij dalen neder tot in de afgronden; hun ziel versmelt van angst. 27 Zij dansen en 

waggelen als een dronken man, en al hun wijsheid wordt verslonden. 28 Doch roepende tot 

den HEERE in de benauwdheid, die zij hadden, zo voerde Hij hen uit hun angsten. 29 Hij doet 

de storm stilstaan, zodat hun golven stilzwijgen. 30 Dan zijn zij verblijd, omdat zij gestild zijn, 

en dat Hij hen tot de haven hunner begeerte geleid heeft. 

 

Degenen die door de Verdrukking gaan zullen het aangezicht van God zoeken, maar het lijkt 

alsof Hij afwezig is. God keerde zich van Israël af omdat ze andere goden achterna liepen. 

Degenen echter die God oprecht zoeken en Hem aanroepen worden gered en veilig door de 

Verdrukking geleid. Dit is hoe Daniël de Heer zocht om Zijn aandacht te krijgen aan het einde 

van de 70-jarige Babylonische ballingschap en dit is hoe Jezus in de Bergrede zijn vele 

volgelingen onderwees. Degenen die zoeken zullen worden beloond. 

  

“Deut.31:18:  Ik dan zal Mijn aangezicht te dien dage ganselijk verbergen, om al het kwaad, 

dat het gedaan heeft; want het heeft zich gewend tot andere goden. 

 

“Hosea 5:15:  Ik zal henengaan en keren weder tot Mijn plaats, totdat zij zichzelven schuldig 

kennen en Mijn aangezicht zoeken; als hun bange zal zijn, zullen zij Mij vroeg zoeken.  

 

“Daniël 9:3-5: 3 En ik stelde mijn aangezicht tot God, den Heere, om Hem te zoeken met het 

gebed, en smekingen, met vasten, en zak, en as. 4 Ik bad dan tot den HEERE, mijn God, en 

deed belijdenis, en zeide: Och Heere! Gij grote en verschrikkelijke God, Die het verbond en 

de weldadigheid houdt dien, die Hem liefhebben en Zijn geboden houden. 5 Wij hebben 

gezondigd, en hebben onrecht gedaan, en goddelooslijk gehandeld, en gerebelleerd, met af te 

wijken van Uw geboden, en van Uw rechten.   

 

“Matth.6:33: Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen 

zullen u toegeworpen worden. 

 

“Matth.7:7-8: 7 Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal 

opengedaan worden. 8 Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die 

klopt, dien zal opengedaan worden. 

 

 

Les 28: Wonderen en tekenen 4. 

 

Lezen: Mattheüs 8:28 t/m Matth. 9:13   

 

Een legion Duivelen (Matth.8:28-32) 

 

Jezus en Zijn Discipelen arriveren nu aan de oostkant van het Meer van Galilea. Het was hier 

dat ze de twee ontmoeten die leefden in de graven en die bezeten waren vanwege een legioen 

duivelen. Een legioen Romeinse soldaten omvatte tussen de 3000-5000 soldaten, er waren dus 

een paar duizend duivelen inwonende in deze mannen. Merk op dat we een ongekende 

hoeveelheid demonische activiteit in Galilea zien, dat is de reden waarom Mattheüs 4:16 zegt 

dat de mensen in het donker waren en leefden in de schaduw van de dood. Satan was zeer 

actief en zijn macht was onverbloemd. Dit geeft ons een idee van de demonische activiteit die 
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over de aarde zal zegevieren tijdens de Verdrukking. De Verdrukking was gepland om binnen 

een paar jaar te beginnen maar werd vertraagd door Gods genade (Lukas 13:6-9) om Israël 

een extra jaar te geven om zich te bekeren en Jezus als hun Messias te accepteren. Toen Israël 

het aanbod van het Koninkrijk afwees heeft God Israël tijdelijk terzijde gesteld om de 

verborgenheid en de Bedeling van Genade te introduceren. Na de Opname zal God de draad 

weer oppakken, met betrekking tot Zijn handelen met Israël, vanwaar hij gebleven was om de 

profetie te vervullen. Kort na de Opname zal de Verdrukking worden ingeluid. 

 

Waarom zoveel concentratie op de genezingen en de demonische activiteit? Vanwege de 

profetische tijdlijn. De demonen (of duivelen) waren zich bewust van deze tijdlijn en vroegen 

Jezus of Hij kwam om hen voor de tijd te pijnigen. Zij wisten dat  hen, na de Verdrukking, 

pijniging te wachten stond als Satan en de demonen in de hel geworpen zullen worden 

(Mattheüs 25:41; Openbaring 20:10). Ze waren zich bewust van deze profetische tijdlijn 

omdat het zo duidelijk wordt uitgelegd in Daniël. Ze wisten dat ze leefden in de 69e week van 

Daniël 9. 

 

Deze jaarweek, de 69-ste, kwam ten einde ten tijde van de steniging van Stefanus, zoals 

aangegeven door Jezus Christus die ging staan om naar de aarde te komen in gramschap. 

 

“Psalm 110:1: Een psalm van David. De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan 

Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank Uwer voeten. 

 

“Psam 7:7: Sta op, HEERE, in Uw toorn, verhef U om de verbolgenheden mijner benauwers, 

en ontwaak tot mij; Gij hebt het gericht bevolen. 

 

Psalm 3:2-9: 2 O HEERE! hoe zijn mijn tegenpartijders vermenigvuldigd; velen staan tegen 

mij op. 3 Velen zeggen van mijn ziel: Hij heeft geen heil bij God.  4 Doch Gij, HEERE! zijt 

een Schild voor mij, mijn eer, en Die mijn hoofd opheft. 5 Ik riep met mijn stem tot den 

HEERE, en Hij verhoorde mij van den berg Zijner heiligheid. 6 Ik lag neder en sliep; ik 

ontwaakte, want de HEERE ondersteunde mij. 7 Ik zal niet vrezen voor tienduizenden des 

volks, die zich rondom tegen mij zetten. 8 Sta op, HEERE, verlos mij, mijn God; want Gij hebt 

al mijn vijanden op het kinnebakken geslagen; de tanden der goddelozen hebt Gij verbroken. 

9 Het heil is des HEEREN; Uw zegen is over Uw volk. 

 

Ik geloof dat de twee mannen, die in de graven waren, representatief zijn voor Juda en Israël 

(de zuidelijke twee stammen bestaande uit Juda en Benjamin en de noordelijke 10 stammen). 

Geheel Israël was overweldigd door Satan door middel van afgoderij en hij is uitgegroeid tot 

een overweldigende kracht in heel Israël. Niemand in Israël was in staat om de invloed en 

macht van Satan te bedwingen. Jezus Christus was in staat om deze mannen te bevrijden met 

slechts één woord: "Gaat heen". De demonen wilden, aldus Markus 5:10, het land niet 

verlaten, volgens Lukas 8:31, of in de diepte (afgrond) geworpen worden wat mogelijk 

betekent dat ze alleen binnen een bepaald gebied van de wereld bezig mochten zijn voor een 

bepaalde tijd. Het lijkt er op dat ze een fysiek lichaam wensen. 

    

“Lukas 11:24: Wanneer de onreine geest van den mens uitgevaren is, zo gaat hij door dorre 

plaatsen, zoekende rust; en die niet vindende, zegt hij: Ik zal wederkeren in mijn huis, daar ik 

uitgevaren ben. 

 

De demonen herkenden Christus omdat ze Hem kenden van vóór de val toen ze met Hem in 

de hemel waren. Dit was voordat Jezus naar de aarde kwam, ze kenden Jezus niet, maar ze 
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kenden de tweede persoon van de drie-eenheid. Ze wisten meteen dat Jezus God was en 

respecteerden hem als zodanig. Dit beeld van de door demonen bezeten varkens illustreert het 

lot van de demonen in de eindtijd wanneer ze in de hel zullen worden geworpen. 

 

In plaats van Jezus Christus te omarmen als Verlosser, werden de mensen van die stad bang 

en smeekten Jezus om te vertrekken. Ze hadden geen zin om van hun boze wegen terug te 

komen. 

 

 

De verlamde man (Mattheüs 9:1-8; Markus 2:3-12; Lukas 5:18-26) 

 

Een verlamde man werd, voor genezing, neergelaten door het dak. In plaats van genezing 

vergaf Jezus zijn zonden. De Schriftgeleerden en Farizeeën dachten dat Jezus een 

godslasteraar was omdat ze goed hadden begrepen dat alleen God zonden kan vergeven. Jezus 

wist wat ze dachten en vroeg hen wat gemakkelijker was, zonden vergeven of genezen. 

Vervolgens genas Hij de man. We hebben hier een directe verbinding tussen genezing en 

vergeving. Dit was opnieuw een vervulling van Jesaja 53:4-5 zoals we dat ook  zagen toen Hij 

Petrus zijn schoonmoeder genas. 

 

Vanuit het Lukas evangelie komen we er achter dat deze man moest worden neergelaten 

vanaf het dak om tot Christus te komen omdat de leiders van Israël zijn toegang blokkeerden. 

De toegang tot God werd verondersteld te gaan via de leiders van Israël en in het bijzonder de 

priesters, maar ze waren zo ver van God verwijderd dat zij een belemmering voor die mensen 

waren geworden die verlangden naar een relatie met God. Deze groep van vier mannen 

hadden, buiten de leiders om, hun eigen manier om tot Christus te komen. Dit is een beeld van 

Israël (een volk) en de Kleine Kudde (een ander volk). Het volk is afvallig en heeft God de 

rug toegekeerd. Het nieuwe volk dat wordt gevormd is het rechtvaardig overblijfsel. Ze 

komen tot Christus in weerwil van de leiders van het afvallige volk. Dit laat niet zien dat er  

vele wegen naar God zijn, maar toont in feite Christus als de enige weg. Het getuigenis van de 

Kleine Kudde zal het middel zijn waardoor velen, van Israël, tot Christus gebracht zullen 

worden. 

 

“Matth.21:43: Daarom zeg Ik ulieden, dat het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen 

worden, en een volk gegeven, dat zijn vruchten voortbrengt. 

 

Vandaag de dag verdoezelen "gebedsgenezers" één detail van dit verhaal. Deze man werd niet 

genezen als gevolg van zijn eigen geloof, maar omwille van het geloof van de vier mannen 

die hem naar Jezus brachten. Vandaag de dag leggen de "gebedsgenezers" de schuld, van de 

persoon die verlangt naar genezing, bij die persoon zelf neer als ze hem niet kunnen genezen 

en zeggen ze dat hij te weinig geloof heeft. Dit toont aan dat het niet gaat over hoeveel 

vertrouwen een persoon heeft dat zijn kans op genezing bepaalt maar over het hebben van 

geloof in de juiste Persoon. 

 

Dit verhaal bewijst dat Jezus de bevoegdheid had om zonden te vergeven en dus gelijk aan 

God was. De Discipelen konden ook zonden vergeven (Johannes 20:21-23), maar deze 

bevoegdheid was door Jezus Christus aan hen gedelegeerd. Christus bezat deze bevoegdheid 

altijd al. De bevoegdheid om zonden te vergeven en zieken te genezen wordt in de Psalmen 

toegeschreven aan God en maken Jezus dus aan God gelijk. 
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“Psalm 103:1-3: 1 ….Loof den HEERE, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, Zijn heiligen 

Naam. 2 Loof den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden; 3 Die al uw 

ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest;  

 

 

Jezus roept Mattheüs. 

 

Mattheüs zat in het tolhuis, waar hij belasting inde, toen Jezus voorbij kwam. Een tollenaar 

werd gezien als een verrader van Israël omdat hij voor de Romeinse overheid werkte en 

persoonlijk profiteerde door teveel te innen. Zij profiteerden van hun broeders door wettelijk 

te innen zoveel als ze maar konden. Dit is de reden waarom tollenaars (belasting inners) en 

zondaars in één adem worden genoemd. Zodra Jezus Mattheüs zei om Hem te volgen, liet 

Mattheüs alles achter, stond op en volgde Hem. Dit is wat Jezus van een discipel verwachtte 

(Lukas 14:33). 

 

Omdat hij in goeden doen was, was Mattheüs in staat om een groot feest in zijn huis te geven 

voor tollenaars en zondaars. Dit stak de heiliger-dan-gij Farizeeën en zij ondervraagden de 

Discipelen over deze indiscretie. Toen Jezus dit hoorde zei hij dat de zieken degenen zijn die 

een arts nodig hebben. De Farizeeën zagen zichzelf geestelijk gezond omdat zij degenen 

waren die zo goed in het bewaren en interpreteren van de Wet waren. Jezus veroordeelt hen 

door te zeggen dat ze naar Hosea moesten gaan om te leren wat het betekent als God zegt dat 

Hij barmhartigheid wil in plaats van offers - het hart op de juiste plaats hebben is beter dan 

ogenschijnlijk de juiste uiterlijke handelingen te verrichten. De tollenaars en zondaars wisten 

dat ze in nood verkeerden, terwijl de Farizeeën dachten dat ze Christus niet nodig hadden.  

 

“Hosea 6:6-7: 6 Want Ik heb lust tot weldadigheid, en niet tot offer; en tot de kennis Gods, 

meer dan tot brandofferen. 7 Maar zij hebben het verbond overtreden als Adam; daar hebben 

zij trouwelooslijk tegen Mij gehandeld. 

 

 

Les 29: Toekomstig huwelijk. 

 

Lezen: Mattheüs 9:14-15    

 

Het vasten (Matth.9:14) 

  

Jezus en zijn Discipelen waren aan het feesten en hadden een goede tijd, naar aanleidng 

hiervan vroegen  de discipelen van Johannes zich af waarom zij vasten, terwijl de Discipelen 

van Jezus feest vierden. Deze gebeurtenis roept een aantal vragen op. Waarom klagen de 

discipelen van Johannes over het bezig zijn van de discipelen van Christus? Waarom was het 

vasten zo belangrijk? 

 

We gaan ons eerst bezighouden met de discipelen van Johannes toen hij doopte in de 

woestijn. Zijn boodschap was dat ze zich moesten bekeren, en zich laten dopen tot vergeving 

van de zonden, want het Koninkrijk was nabij (Mattheüs 3:2; Markus 1:4). Eén van de 

discipelen van Johannes was Andreas, de broer van Simon Petrus (Johannes 1:40). Andreas is 

een voorbeeld van het feit dat de discipelen van Johannes geneigd waren om Johannes 

uiteindelijk te verlaten om een discipel van Christus te worden. Johannes begreep dit toen hij 

zei dat Christus moest toenemen, terwijl hij minder  moest worden (Johannes 3:30; 4:1). Als 

Johannes van het toneel verdwijnt, zal Christus op de voorgrond treden in de verkondiging 
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van het Evangelie van het Koninkrijk. Johannes was een voorloper van Christus. Zijn functie 

was om de aandacht van de mensen op Christus te richten. 

 

In Mattheüs hebben we een aantal discipelen die Johannes nog volgen, maar niet ten volle de 

bediening van Christus begrepen. Ze hadden Johannes moeten verlaten om Jezus te volgen net 

zoals Andreas had gedaan. Op dat moment was Johannes in de gevangenis geworpen en Jezus 

begon in het openbaar te prediken dat het Koninkrijk nabij was. De discipelen van Johannes 

vervulden een tijd van vasten, evenals de Farizeeën, ze waren waarschijnlijk meer oprecht in 

hun vasten dan de Farizeeën dat waren. Het is interessant om te zien hoe de Farizeeën de 

discipelen in vers 11 ondervraagden over het eten met de tollenaren en zondaren, gevolgd 

door de discipelen van Johannes die Jezus in vers 14 over hetzelfde onderwerp 

ondervraagden. Jezus Christus openbaarde Zichzelf nog steeds als hun Messias en deze 

nieuwe openbaring was een moeilijk iets om te accepteren. Zelfs Johannes had, terwijl hij in 

de gevangenis zat, twijfels of Jezus de Messias wel was (Mattheüs 11:2-5). Jezus was bereid 

om Johannes opnieuw te laten zien dat Hij de Messias was zoals Hij bewezen had door Zijn 

wonderen. 

 

“Matth.11:2-5: 2 En Johannes, in de gevangenis gehoord hebbende de werken van Christus, 

zond twee van zijn discipelen; 3 En zeide tot hem: Zijt Gij Degene, Die komen zou, of 

verwachten wij een anderen? 4 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Gaat heen en 

boodschapt Johannes weder, hetgeen gij hoort en ziet: 5 De blinden worden ziende, en de 

kreupelen wandelen; de melaatsen worden gereinigd, en de doven horen; de doden worden 

opgewekt, en den armen wordt het Evangelie verkondigd. 

 

 

Het huwelijksfeest (Matth.9:15) 

 

De reden dat de discipelen van Jezus feest vierden was omdat het voor hen een belangrijke 

tijd was van vreugde omdat er een bruiloft zou plaatsvinden. Een huwelijk is een vreugdevolle 

aangelegenheid dat werd gekenmerkt door de komst van de bruidegom, Jezus Christus. De 

kinderen (of de zonen of dienstknechten) van de bruiloftskinderen (het rechtvaardige 

overblijfsel of Kleine Kudde) worden voorbereid op de bruiloft. Dit zal het bruiloftsmaal van 

het Lam worden zoals dat staat in Openbaring 19:7-9. Israël is de bruid en zal voor eeuwig de 

bruid zijn. Israël was vanaf het begin verloofd, maar werd ontrouw. Volgens Paul Sadler: "In 

de dagen van weleer, toen een man en een vrouw samen kwamen voor een rabbi, waren ze 

met elkaar verloofd. Vergelijkbaar met de hedendaagse verloving was de verloving een 

bindende overeenkomst, terwijl de partijen daadwerkelijk werden geclassificeerd als man en 

vrouw. Na voltooiing van de ceremonie, ging het echtpaar terug naar hun respectievelijke 

huizen voor een jaar. Deze periode was er om de man de kans te geven om een huis voor te 

bereiden voor zijn toekomstige bruid. Het was eveneens om er zeker van te zijn dat de vrouw 

getrouw was geweest en niet in verwachting was. 

 

“Hosea 2:18-19: 18 En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid; ja, Ik zal u Mij 

ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht, en in goedertierenheid en in barmhartigheden. 

19 En Ik zal u Mij ondertrouwen in geloof; en gij zult den HEERE kennen.   

 

“Jesaja 54:5-8: 5 Want uw Maker is uw Man, HEERE der heirscharen is Zijn Naam; en de 

Heilige Israels is uw Verlosser; Hij zal de God des gansen aardbodems genaamd worden. 6 

Want de HEERE heeft u geroepen, als een verlaten vrouw en bedroefde van geest; nochtans 

zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt uw God. 7 Voor een 
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klein ogenblik heb Ik u verlaten; maar met grote ontfermingen zal Ik u vergaderen. 8 In een 

kleinen toorn heb Ik Mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen; maar met eeuwige 

goedertierenheid zal Ik Mij uwer ontfermen, zegt de HEERE, uw Verlosser. 

 

Degenen die trouw zijn bevonden in de Verdrukking zullen verenigd worden met Christus als 

de bruid in het Koninkrijk bij de Wederkomst. Het Lichaam van Christus is onderdeel van de 

Verborgenheid en wordt daarom niet eerder geopenbaard totdat Paulus op het toneel 

verschijnt. De onnaspeurlijke rijkdommen, van Efeze 3:8, zijn onvindbaar, niet diep of 

onpeilbaar zoals dat in sommige vertalingen staat. De waarheden omtrent de 

Verborgenheid zijn ons door Paulus gegeven en zijn daarom ook niet te traceren in de 

profetische geschriften van het Oude Testament. Dit betekent dat de Kerk, het Lichaam van 

Christus, niet kan worden gevonden in het Oude Testament en kan daarom ook niet de bruid 

zijn. Alleen degenen die Israël vervangen door de kerk kunnen een dergelijke aanspraak doen. 

  

Paulus vergelijkt het Lichaam van Christus met een bruid, maar het wordt niet de bruid 

genoemd. Paulus gebruikte de bruid als een vergelijking (wij zijn ALS een bruid - zie 2 

Korinthiërs 11:2; Efeziërs 5:22, 23, 25, 29), terwijl de bruid een metafoor is voor Israel (Israël 

IS de bruid). Degenen die het verschil tussen een gelijkenis en een metafoor (= beeldspraak 

door analogie) verwisselen zullen in het algemeen de identificatie van de bruid ook 

verwisselen. 

 

Het laatste gedeelte van Mattheüs 9:15 is interessant omdat het aangeeft dat er een moment 

komt dat de Bruidegom van hen zal worden weggenomen en dan zullen ze vasten. Velen 

zeggen dat dit een verwijzing naar het kruis is, maar het lijkt te wijzen op een langere 

tijdsduur wanneer het overblijfsel vasten en bidden zal, zoekende naar het aangezicht van 

God. Ik denk dat het gaat om de Verdrukking, omdat het bruiloftsfeest direct daarna 

plaatsvind en de tijd van vreugde de duisternis van de Verdrukking zal verdringen. Dit wordt 

geïllustreerd in de gelijkenis van de 10 maagden in Mattheüs 25. Deze maagden zaten te 

wachten op de bruidegom. De bruidegom had vertoeft en de maagden sluimerden. Om 

middernacht was er een geroep, dat was de aankondiging van de komst van de bruidegom. 

Vijf van de maagden waren klaar om de bruidegom te ontmoeten omdat ze genoeg olie 

hadden. Vijf hadden geen olie meer en moesten vertrekken om wat te kopen. Degenen die olie 

hadden waren gelovigen (de Kleine Kudde) ze waren gereed om het Koninkrijk binnen te 

gaan om te trouwen met de Bruidegom. Ze hadden volhard tot het einde (Matth.24:13). 

 

Het was in Mattheüs 16 dat Jezus Zijn Discipelen vertelde dat Hij zou sterven aan een kruis. 

Dit was een keerpunt in de bediening van Christus, dat keerpunt werd door de Discipelen 

verworpen. Het was moeilijk om na de opwinding deel uit te maken van een spannende 

bediening en daarna te moeten vernemen dat hun leider gedood zou worden door de leiders 

van Israël. Het Licht zou schijnbaar worden gedimd of gedoofd. De tijd van vasten en het 

zoeken van het aangezicht van God zou al snel komen. Johannes spreekt van een komende 

tijd van duisternis. Als bewijs van deze komende tijd van duisternis waren de discipelen niet 

in staat om wonderen te verrichten zoals zij in het verleden deden (Mattheüs 17:19-21). 

 

“Matth.16:21: Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest heengaan 

naar Jeruzalem, en veel lijden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en 

gedood worden, en ten derden dage opgewekt worden.   
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“Johannes 9:4-5: 4 Ik moet werken de werken Desgenen, Die Mij gezonden heeft, zolang het 

dag is; de nacht komt, wanneer niemand werken kan. 5 Zolang Ik in de wereld ben, zo ben Ik 

het Licht der wereld. 

 

Israël moet door de Verdrukking gaan om haar te zuiveren (Zacharia 13:9; Jesaja 48:10). 

Degenen die aan het einde van de Verdrukking zijn overgebleven zullen het Rechtvaardig 

Overblijfsel zijn, de bruid die zal gaan trouwen met het Lam. (Let op: de bruid van Christus is 

niet een bijbelse term). Dat zijn degenen die zullen roepen tot de Heer in de dag der 

benauwdheid. Daniël las Jeremia 29:10-14 en ontdekte dat het einde van de 70-jarige 

Babylonische ballingschap ten einde was gekomen en dus zocht hij het aangezicht van God; 

hij zocht Hem door gebeden, smekingen, vasten, en zak en as (Daniel 9:2-20); de toekomstige 

bruid van het Lam zal roepen tot God om haar te redden uit de verschrikkelijke satanische 

onderdrukking die ze ervaart in de Verdrukking (Hosea 5:15). Dit is de tijd van vasten, waar 

Jezus over spreekt in Mattheüs 9:15. 

 

 

Les 30: Meer wonderen en tekenen. 

 

Lezen: Mattheüs 9:16-34 

 

Nieuw en oud (Matth.9:16-17) 

 

Door heel de Evangeliën heen zien we een contrast tussen de leiders van Israël 

(Schriftgeleerden en Farizeeën) en de leer van Christus. De Farizeeën klampen zich vast aan 

hun oude tradities terwijl Jezus Christus leert  dat er veranderingen komen en dat ze maar 

beter het oude kunnen loslaten en het nieuwe aanhangen. Jezus legt uit dat er geen ruimte 

meer is voor het oude omdat het nieuwe komt. Als je nieuwe wijn in oude zakken doet dan 

zullen de zakken barsten en je zult een waardeloze zak en uitgestorte wijn hebben. Als je een 

nieuwe lap op een oud kleed zet dan zal de nieuwe lap krimpen en zich los trekken van het 

oude kleed en de scheur wordt erger. Als u probeert om de leer van het Koninkrijk in te 

passen in de tradities van de ouden dan zal de boodschap van het Koninkrijk worden 

vervormd. De mensen moesten zich afkeren van de tradities van hun leiders en de leer van 

Christus, van het spoedige komende Koninkrijk, accepteren.   

 

De nieuwe leringen betreffende het Koninkrijk, die Jezus onder de aandacht heeft gebracht, 

zullen niet passen bij de oude Farizeïsche praktijken. Ze werden verondersteld leraren en 

leiders van het volk te zijn, maar in plaats daarvan gebruikten ze het volk voor hun eigen 

voordeel (Ezechiël 34:1-16). De leiders van het volk verwierpen alles wat Jezus leerde. Jezus 

moest ze zelfs vertellen (Mattheüs 9:13) te gaan onderzoeken wat Hosea 6:6 bedoeld met 

Gods verlangen naar mededogen in plaats van offers. De leiders waren zo verstokt geraakt in 

hun manier van het doen van dingen dat ze het onderwijs van Christus afwezen. De slechte 

herders zullen, in het Duizendjarig Rijk, vervangen worden door de volmaakte Herder. Het 

was onmogelijk dat Jezus zijn onderwijs aan kon passen bij de leer van de Farizeeën. 

 

 

Een wonder binnen een wonder (Matth.9:18-26; Markus 5:22-43; Lukas 8:41-56) 

 

Mattheüs gaat door met het aantonen dat Christus de toekomstige Koning en Messias van 

Israël is door te wijzen op Zijn macht om allen die tot Hem komen te genezen (Mattheüs 4:24; 
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8:16; 12:15; 15:30; 19:2). Slechts een paar, van de zeer velen die werden genezen, worden in 

de evangeliën naar voren gebracht. Zoals Johannes het zegt: 

 

“Joh.21:25: En er zijn nog vele andere dingen, die Jezus gedaan heeft, welke, zo zij elk 

bijzonder geschreven wierden, ik acht, dat ook de wereld zelve de geschrevene boeken niet 

zou bevatten. 

 

Deze wonderen gaan door met de opwekking van de dochter van een overste en de genezing 

van een bloedvloeiende vrouw, en dat was onmiddellijk nadat Jezus sprak om het oude niet in 

te passen in het nieuwe. Een overste der synagoge, een heerser over Israël, kwam naar Jezus 

en smeekte Hem om te komen om zijn dochter uit de doden op te wekken. Markus en Lukas 

maken duidelijk dat het meisje nog leefde toen hij tot Jezus kwam en het meisje was 

overleden nadat Jezus werd vastgehouden door de bloedvloeiende vrouw. De overste werd 

door één van zijn knechten aangezegd dat zijn dochter was gestorven (Markus 5:35). Het was 

geen toeval dat de dochter 12 jaar oud was en de vrouw al 12 jaar bloed vloeide. Het getal 12 

heeft vaak betrekking op Israël en in dit geval lijken deze twee vrouwen representatief te zijn 

voor de toestand van Israël. Omdat Jezus zojuist gesproken had over de gelijkenis van de 

nieuwe wijn in oude wijnzakken en een nieuwe lap op een oud kleed zou het aannemelijk zijn 

dat deze genezingen betrekking hebben op wat Hij zojuist had gesproken. 

 

Ik denk dat het jonge meisje, die net overleden was, Israël vertegenwoordigt.  Israël is in zo'n 

slechte toestand dat er schijnbaar geen hoop voor haar is. Het is alleen door Christus dat ze 

hoop heeft om te herleven. Uit het dode Israël wordt een nieuw volk geroepen, de Kleine 

Kudde, of ook wel het rechtvaardig overblijfsel van gelovigen genoemd (Mattheüs 21:43). 

Merk op dat de vrouw zich uitstrekt naar Jezus omdat ze weet (geloof heeft) dat hij haar kan  

genezen. Volgens Leviticus 15 was deze vrouw gedurende deze hele tijd onrein en uit Markus 

5:26 leren we dat ze alles had geprobeerd om genezen te worden, maar het werd alleen maar 

erger gemaakt. Degenen die in de Kleine Kudde komen laten alles onmiddellijk achter en 

volgen Jezus. Zij kennen hun behoefte en kennen Degene die zorg kan dragen voor hun 

behoefte, net zoals deze vrouw deed. Christus was de enige die genezen en reinigen kon. 

Degenen die het Koninkrijk niet boven al het andere stellen zullen geen deel uit gaan maken 

van het Koninkrijk. (Mattheüs 6:33; 8:19-22; Markus 10:29-31). Israël zal niet herleven door 

het oude systeem dat gebaseerd is op de tradities van de leiders. 

 

De toestand van Israël wordt in het Oude Testament afgeschilderd als een vallei vol dorre 

doodsbeenderen, die weer tot leven zullen worden gebracht door de kracht van God en de 

adem van de Geest (Ezechiël 37). Israël zal opnieuw een volk zijn dat voor eeuwig door God 

geplant zal worden in het aan haar beloofde land. Dit kan alleen gebeuren nadat het vuur van 

de Verdrukking Israël heeft gezuiverd (Zacharia 13). Op dit moment handelt God niet met 

Israël als een volk, hoewel Hij haar behoud voor de profetische eindtijd gebeurtenissen die 

zullen plaatsvinden na de Opname van de Kerk, en daarna zal God de draad weer opnemen, 

volgens de profetie, met Israël als volk. In de huidige Bedeling der Genade Gods is er geen 

onderscheid tussen Jood en Heiden. (Romeinen 3:22; 1 Korinthiërs 12:13; Galaten 3:28). 

  

Toen Jezus in het huis van de overste kwam verklaarde Hij dat het meisje niet dood was, maar 

slechts sliep. Aangezien de meesten van Israël ver van God waren afgedwaald realiseerden ze 

zich niet dat hun Messias in hun midden was en lachten ze Hem uit, omdat ze wisten dat ze 

dood was. Jezus nam Petrus, Jakobus en Johannes mee, samen met de ouders van het meisje, 

en gingen in de kamer waar het dode meisje lag. Met een bevel werd het meisje het leven 

gegeven. Jezus vertelde hen om niets te zeggen over dit wonder. 
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Twee blinden (Matth.9:27-31)  

 

Toen Jezus het huis uitkwam  werd Hij gevolgd door twee blinden. Ze smeekten hem 

zeggende: "Gij Zone Davids, ontferm U onzer! ". Net als bij de andere genezingen wisten ze 

dat Christus hun enige hoop was. De titel Zoon van David verwijst naar de relatie tussen 

Christus en  Koning David en Zijn geschiktheid om op de troon te zitten. Mattheüs 1 en Lukas 

3 tonen duidelijk de genealogische relatie aan die Jezus heeft met David, met Jozef door 

adoptie, en met Maria Zijn moeder. Degenen die vóór Jezus deze titel gebruikten wisten dat 

Hij de Messias was. Wat deze blinden zagen werd door de leiders van Israël volledig gemist 

(Johannes 9:39). 

 

Deze twee mannen vertegenwoordigen waarschijnlijk de noordelijke en zuidelijke 

koninkrijken van Israël, die herenigd zullen worden in het Duizendjarig Rijk (Ezechiël 37:16-

28). Jezus genas hen omdat ze geloof hadden dat Hij hen kon genezen. Ze hadden niet genoeg 

geloof in zichzelf dat ze genezen konden worden. Het onderwerp van hun geloof was Jezus 

Christus. Jezus zei hen nogmaals dat ze niemand over de genezing moesten vertellen. 

 

De stomme man (Matth.9:32-34)  

 

Vervolgens werd een man bij Jezus gebracht die niet in staat was om te spreken.  Deze man 

kon niet praten omdat hij bezeten was en dus niet kon communiceren. Israël moest het licht 

van de wereld zijn. Het was door Israël, dat de rest van de wereld zou horen over het goede 

nieuws van Christus. Israël faalde echter in haar missie en omdat Satan grip had op de mensen 

waren ze niet in staat om te communiceren wat Christus voor de Heidenen kon doen. Deze 

genezing verbaasde de menigte, maar maakte de leiders jaloers omdat Jezus hun macht over 

de mensen wegnam (Johannes 11:47-48; 12:37-43). 

 

De Farizeeën verwierpen het getuigenis van Christus en schreven Zijn wonderen toe aan 

Satan. 

 

 

Les 31: De bediening van de Twaalven. 

 

Lezen: Mattheüs 10:1-5 

 

Hoofdstukken 8 en 9 hebben Zijn leer betreffende het Evangelie van het Koninkrijk van 

Christus gemarkeerd. Dit evangelie is, in zijn eenvoudigste vorm, het goede nieuws over het 

profetisch Koninkrijk dat op het punt stond om opgericht te worden. Het Oude Testament 

vertelt over dit Duizendjarig Rijk dat geregeerd gaat worden door Christus (Jesaja 9:7; 16:5; 

Daniel 7:13-14) en nu, volgens de profetie van Daniël, was dit Koninkrijk nabij en wordt het 

verkondigd door Johannes de Doper, Christus, en Zijn discipelen. Dit evangelie werd voor het 

eerst verkondigd door Johannes toen Hij verkondigde dat Israëls Koning in hun midden was 

(Lucas 16:16). Dit is een progressie in het profetische programma van Israël en is in het 

geheel niet gerelateerd aan de Kerk, het Lichaam van Christus. Het omvat de oproep aan 

Israël om in het Koninkrijk te komen door berouw te hebben over hun zonden en die van het 

volk omdat ze zich van God afgekeerd hebben (Mattheüs 3:2; Lukas 1:16). Ze moesten ook 

gedoopt worden om gereinigd te worden (Johannes 3:23-25; Lukas 7:29-30). Dit 

reinigingsproces was ter voorbereiding op hun rol als priester. Als Israël (de leiders) de 

oproep om in het Koninkrijk te komen hadden aanvaard dan zouden de tijden van verademing 

(het Duizendjarig Rijk) zijn gekomen (Hand.3:19-21). Met de aankondiging van het 
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Koninkrijk kwam ook genezing. Deze twee dingen kunnen niet worden gescheiden (Mattheüs 

4:23; 9:35; 10:6-9; Lukas 10:9; 11:20). 

 

“Markus 16:15-18: 15 En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het 

Evangelie aan alle kreaturen. 16 Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig 

worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. 17 En degenen, die geloofd 

zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met 

nieuwe tongen zullen zij spreken, 18  Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets 

dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op kranken zullen zij de handen leggen, en 

zij zullen gezond worden. 

 

In tegenstelling hiermee is genezing nooit verbonden met de huidige Bedeling van Genade. 

De wonderen, verricht door Paulus, waren allemaal een bevestiging van zijn apostelschap en 

het nodige bewijs, dat zijn boodschap van God kwam, aan de Hebreeuwse kerkleiders te 

Jeruzalem (Petrus en Jakobus). Omdat hij meestal naar de synagoge ging om te prediken 

werden deze wonderen ook de bevestiging van de juistheid van zijn boodschap aan elke 

lokale Joodse gemeente. Zijn vermogen om wonderen te doen was niet meer aanwezig na zijn 

schipbreuk op Malta. Zijn laatste opgeschreven wonder was dat van de genezing van veel 

mensen op het eiland. Daarna was hij niet meer in staat om te genezen, zoals blijkt uit 

Filippenzen 2:25-27 (Epafroditus was ziek tot nabij de dood), in 1 Timotheüs 5:23 vertelt hij 

Timotheüs om een weinig wijn te nemen vanwege zijn maag, en in 2 Timotheüs 4:20 liet hij 

Trofimus ziek achter te Milete. 

 

Als Jezus de menigte overziet, in Mattheüs 9:36, ziet Hij de ziekten, de demonische 

bezetenheid, de pijn, en de zwakheid. Ze waren schapen zonder herder. De leiding van Israël 

had gefaald en ze hadden het helemaal opgegeven. Kijkend naar al het werk dat gedaan moest 

worden merkte Jezus op dat de oogst (werk) groot was, maar er waren zo weinig arbeiders. 

Het is met deze laatste uitspraak dat Jezus begint om arbeiders te benoemen om uit te gaan in 

de velden.  

 

 

De Discipelen worden Apostelen 

 

Een discipel is een leerling terwijl een apostel een gezondene of een boodschapper is. Deze 

verandering van titel werd gegeven aan de Discipelen toen ze de opdracht van Christus kregen 

om uit te gaan met het Evangelie van het Koninkrijk. Samen met deze opdracht kregen ze 

macht en gezag over demonen en het vermogen om te genezen. Dit gebeurde waarschijnlijk 

ongeveer negen maanden voor de kruisiging van Christus. Vóór deze tijd keken de Discipelen 

toe en leerden ze. Volgens Lukas 9 zagen Petrus, Jakobus en Johannes de Transfiguratie kort 

na hun opdracht om uit te gaan om het Evangelie te prediken. In Lukas 10 zien we dat een tijd 

later er 70 extra discipelen waren, aangesteld door de Heer, die ook de opdracht kregen om 

het Evangelie van het Koninkrijk te verkondigen en de zieken te genezen. Ze reisden voor 

Jezus uit naar de stad om deze voor te bereiden op Zijn komst.  

 

De Discipelen werd verteld om absoluut niet naar de Heidenen te gaan. Hun bediening en 

boodschap moest worden beperkt tot het volk Israël, in het bijzonder de verloren schapen. Dit 

komt omdat de Heidenen bereikt zouden moeten worden door middel van het volk Israël. Als 

Israël het Evangelie van het Koninkrijk eenmaal aanvaard zou hebben konden ze uitgaan om 

te prediken tot de Heidense volken. We zien dit in de zogenaamde Grote Opdracht. Mattheüs 

28:19 vertelt ons dat de Discipelen discipelen moesten maken van ALLE volken terwijl 
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Markus 16:15 zegt dat ze het evangelie moesten prediken aan alle creaturen. Handelingen 1:8 

voegt wat extra informatie toe aan de volgorde van de verkondiging van het Evangelie. Ze 

moesten beginnen in Jeruzalem, dan naar Judea, dan naar Samaria en uiteindelijk naar de 

verste uithoeken van de aarde. 

 

Deze boodschap, die over de hele wereld zou gaan was het Evangelie van het Koninkrijk. 

Christus vertelde dit aan de Discipelen tijdens Zijn rede op de Olijfberg. 

 

“Matth.24:14: En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot 

een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen. 

 

Maar deze dingen zijn nog niet gebeurd. De hele wereld heeft het Evangelie van het 

Koninkrijk niet gehoord en Israël is nog niet verheerlijkt in het Duizendjarig Rijk. Het 

probleem draait om Israël en haar afwijzing van het Evangelie van het Koninkrijk. Petrus bad 

Israël om Jezus te accepteren als hun Messias en beloofde, als ze dat deden, dat het 

Duizendjarig Rijk zou komen. Hun verwerping van dat aanbod leidde er toe dat God Zijn 

aanbod van het Koninkrijk tijdelijk terug nam. God heeft Israël in de wachtkamer geplaatst, 

terwijl Hij een nieuwe entiteit gaat vormen, het Lichaam van Christus. 

 

“Hand.3:19: Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer 

de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren, 

 

Paulus legt de reden voor het nieuwe programma uit in Romeinen 11. Vers 32 zegt dat God 

zowel Jood als heiden heeft besloten onder de ongehoorzaamheid. Toen de Heidenen eertijds 

God verwierpen, vormde Hij het volk Israël om Zijn boodschap aan de wereld te brengen. 

Toen Israël God verwierp, verwekte Hij Paulus, gaf hem het Evangelie der genade Gods, en 

Zijn Evangelie van genade wordt nu verkondigd. Het is pas na de Opname dat Israël opnieuw 

"hoofd" zal zijn en God haar zal gebruiken om uiteindelijk de Heidenen te redden door het 

Evangelie van het Koninkrijk. 

 

Het is mogelijk dat Jezus tegen de twee blinden zei, in Matteüs 9:30, dat ze niets over hun 

genezing moesten zeggen omdat er al te veel werk was voor de weinig beschikbare arbeiders. 

Het is direct hierna dat de Discipelen bekwaam werden geacht als arbeiders en vervolgens 

werden de 70 discipelen bekwaam geacht zodat er nu veel meer arbeiders waren om te doen 

wat er gedaan moest worden. 

 

 

Les 32: De twee opdrachten. 

 

Lezen: Mattheüs 10:5-20. 

 

Zoals de Discipelen in eerste instantie de opdracht kregen om uit te gaan en het Evangelie van 

het Koninkrijk te verkondigen zien we dat ze een aantal zeer specifieke instructies hadden op 

te volgen. Deze instructies hielden ook in om alleen naar de ongelovige Israëlieten te gaan. De 

Discipelen kregen een vernieuwde opdracht, even voor de hemelvaart van Christus; hun werd 

toen verteld om uit te gaan in de gehele wereld. Een opdracht bestaat uit een aantal bevelen of 

instructies die, inclusief de bevoegdheid, worden gegeven om de opdracht uit te voeren. We 

zullen zien dat de discipelen verteld werd wat ze moesten doen, naar wie ze moesten gaan en 

hun werd gezag gegeven hun orders uit te voeren. Zij moesten handelen in plaats van 

Christus. Houd in gedachten dat de Verdrukking slechts maanden verwijderd was en dat er 



 

104 

 

grote urgentie voor de Discipelen was om de wereld te bereiken voordat Christus terugkeerde 

bij Zijn Wederkomst (Mattheüs 25:14). 

 

 

De eerste opdracht van de Discipelen (Matth.10:5-23; Markus 6:7-13; Lukas 9: 1-6).  

 

De toehoorders 

 

In eerste instantie vertelt Christus de Discipelen dat zij niet naar de Heidenen moeten gaan, 

maar alleen naar de verloren schapen van Israël. Het was ook niet toegestaan om op dit 

moment naar de Samaritanen te gaan. We zien hieruit dat “schapen” absoluut niet de 

gelovigen kunnen zijn in de Bedeling der Genade. Veel kerken prediken dat wij de schapen 

zijn en Christus onze Herder is terwijl in werkelijkheid heel Israël de schapen zijn en binnen 

die kudde zijn gelovigen en ongelovigen. Christus is niet onze Herder, Hij is ons Hoofd. 

Degene die dat ontkent verdraait de duidelijke leer van de Schrift. Als God de hele wereld lief 

heeft waarom zou hij het Evangelie van het Koninkrijk dan beperken tot Israël? Het antwoord 

wordt gevonden in de middelen die God zal gebruiken om de wereld te bereiken. Zodra Israël 

is gered zullen de Heidenen uitgenodigd worden voor een relatie met Christus. Dit wordt 

uitgebeeld door de Kananese vrouw, die begreep dat zij, als Heiden, de kruimels mocht eten 

van de tafel van Israël (Mattheüs 15:21). 

 

Christus haatte de Heidenen niet, maar handelde volgens de profetieën die zeggen dat de 

Heidenen zullen worden bereikt door gelovig Israël (Zacharia 8:22; Handelingen 3:24-25). 

Dit gaat helemaal terug naar het verbond met Abraham, toen God zei dat Hij degenen zou 

zegenen die Abraham, en zijn nakomelingen, zouden zegenen en vervloeken die hen 

vervloekt (Genesis 12:1-3). Zolang het profetische programma, met betrekking tot Israël, nog 

steeds van kracht was moest er in eerste instantie worden gepredikt aan degenen die in 

Jeruzalem waren. Christus begon Zijn openbare bediening buiten Jeruzalem, zodra hij zijn 

Discipelen had verzameld en opgeleid kregen ze de opdracht om eerst naar Jeruzalem te gaan 

(Lukas 24:47; Handelingen 1:8). 

 

“Exodes 19:5-6: 5 Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen, en Mijn 

verbond houden, zo zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is Mijn; 6 

En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden, die gij 

tot de kinderen Israels spreken zult.   

 

“Jesaja 60:1-3: 1 Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid des 

HEEREN gaat over u op. 2 Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid de 

volken; doch over u zal de HEERE opgaan, en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. 3 

En de heidenen zullen tot uw licht gaan, en koningen tot den glans, die u is opgegaan. 

 

 

De boodschap 

 

De Discipelen moesten het Evangelie van het Koninkrijk prediken. Dit is dezelfde boodschap 

die werd gepredikt door Johannes de Doper (Lukas 16:16) en door Jezus (Mattheüs 4:23; 

9:35). De Wet en de Profeten voorzegden het Koninkrijk, en nu, met de Koning in hun 

tegenwoordigheid, was het Koninkrijk in hun midden of was nabij (Lukas 17:21; Mattheüs 

10:7). De bekering was bij dit evangelie van het Koninkrijk inbegrepen; Israël moest terug 

keren naar God (Handelingen 3:19 zoals blijkt uit de gelijkenissen van het verloren schaap, 



 

105 

 

verloren penning en de verloren zoon in Lukas 15) en gedoopt worden (Mattheüs 3:1-6; 

Handelingen 2 :38). 

 

 

De tekenen 

 

Samen met de boodschap dat het Koninkrijk nabij was kwamen ook de tekenen waar Israël 

aan gewend was om naar uit te zien (Mattheüs 12:38; 16:1; 24:3; 1 Korintiërs 1:23). Deze 

tekenen verifieerden de boodschap van het komende Koninkrijk en waren eigenlijk een klein 

voorproefje hoe het in het Koninkrijk zal zijn. De genezingen waren een voorproefje van de 

afwezigheid van ziekte in het koninkrijk, het reinigen van de melaatsen toont de zuivering die 

Israël zal ervaren voordat ze het Koninkrijk binnengaan, het opwekken van de doden laat 

nieuw leven zien en het uitdrijven van demonen is een voorbeeld van een wereld die vrij is 

van de invloed van Satan. 

 

De boodschap van het Koninkrijk en de bijbehorende tekenen waren zo duidelijk dat er geen 

excuus zou zijn voor degenen die het verwierpen. Degenen die de Discipelen hielpen met 

huisvesting en voeding werden door de Discipelen gezegend terwijl degenen die hen 

verwierpen vervloekt werden. Sodom en Gomorra zullen minder streng worden beoordeeld 

dan degenen die de Discipelen niet geholpen hebben (vers 15; Mattheüs 11:21; Lukas 10:14). 

 

 

Onderhoud 

 

De discipelen mochten geen geld vorderen of aannemen voor hun bevoegdheid om te 

genezen. Zoals ze deze gaven gratis hadden gekregen moesten ze deze gaven vrijelijk 

uitoefenen. Ze waren afhankelijk van de gastvrijheid van de mensen die hun boodschap van 

het Koninkrijk accepteerden. Dit is vergelijkbaar met wat er zal gebeuren in de Verdrukking 

wanneer Joodse broeders hulp zullen moeten bieden aan medebroeders om te overleven en dat 

geeft hen de mogelijkheid om door te gaan met het prediken van het Evangelie van het 

Koninkrijk, zelfs tijdens de Verdrukking. 

 

De Discipelen kregen te horen dat ze niet iets extras mee moesten nemen, zelfs geen eten, 

maar afhankelijk te zijn van God die, door andere Israëlieten, in hun behoeften zouden 

voorzien. Dit is een indicatie dat ze snel moesten uitgaan, zonder uitstel, en zich snel van stad 

naar stad moesten verplaatsen om het Evangelie van het Koninkrijk in alle Joodse steden te 

verkondigen voordat het te laat was. 

 

 

Voorbereiding 

 

Als de Discipelen uitgaan zullen ze intense vervolging ondervinden. Een groot deel van deze 

vervolging zal komen van hun mede-Israëlieten die het Evangelie van het Koninkrijk 

verwerpen en proberen de boodschap te onderdrukken omdat het hun macht over het volk 

bedreigt (Johannes 11:48). Zij zullen als schapen onder de wolven zijn. Zonder de kracht van 

God zouden deze mensen geen hoop hebben op de voltooiing van hun taak. 

 

Ter voorbereiding op hun reizen deden ze ... niets. Ze mochten geen geld, voedsel of extra 

kleding meenemen. Ze mochten ook niet voorbereiden wat ze zouden gaan zeggen. God zou 

voorzien in de fysieke behoeften en de bekwaamheid om precies te zeggen wat er gezegd 
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moest worden. Met andere woorden ze moesten op pad gaan zonder vertraging. De behoefte 

was groot, maar arbeiders waren er te weinig (Mattheüs 9:37). 

 

 

De tweede opdracht aan de Discipelen 

 

(De Grote Opdracht: Mattheüs 28:19-20; Markus 16:15-18; Lukas 24:46-47; Johannes 20:21-

23; Handelingen 1:8) 

 

De tweede opdracht aan de Discipelen gegeven wordt vaak de Grote Opdracht genoemd. Het 

is eigenlijk een uitbreiding van de eerste opdracht die aan hen is gegeven in Mattheüs 10. De 

eerste opdracht werd gegeven om Israël te bereiken met het Evangelie van het Koninkrijk ter 

voorbereiding op het komende Koninkrijk. Met de tweede opdracht strekt het Evangelie zich 

uit naar de Samaritanen en de Heidenen, maar behoudt dezelfde boodschap en tekenen. 

  

Deze opdracht behoudt het bijbelse mandaat van “eerst Jeruzalem”. Zodra de leiding in 

Jeruzalem er mee instemt om Christus als hun Messias te accepteren dan kan daarna het 

evangelie worden gepredikt in Samaria en uiteindelijk tot de Heidenen. Helaas verwierp Israël 

de oproep tot bekering en verwierp haar Messias zodat de Discipelen Jeruzalem niet verlieten 

(Handelingen 8:1). De definitieve afwijzing van Israël was de steniging van Stefanus, een 

door God gezonden profeet vervuld met de Heilige Geest. Daarna wende God Zich tot Paulus 

met de boodschap van Genade voor de Heidenen.  

 

“Zacharia 12:6-8: 6 Te dien dage zal Ik de leidslieden van Juda stellen als een vurige haard 

onder het hout, en als een vurige fakkel onder de schoven; en zij zullen ter rechterzijde en ter 

linkerzijde alle volken rondom verteren; en Jeruzalem zal nog blijven in haar plaats te 

Jeruzalem. 7 En de HEERE zal de tenten van Juda ten voorste behouden, opdat de 

heerlijkheid van het huis Davids, en de heerlijkheid der inwoners van Jeruzalem, zich niet 

verheffe tegen Juda. 8 Te dien dage zal de HEERE de inwoners van Jeruzalem beschutten; en 

die, die onder hen struikelen zou, zal te dien dage zijn als David; en het huis Davids zal zijn 

als goden; als de Engel des HEEREN voor hun aangezicht. 

 

 

Les 33: De zending van de 70 discipelen. 

 

Lezen: Mattheüs 10:5-23; Lukas 10:1-20. 

 

Lukas geeft ons meer details dan Mattheüs over de eerste opdracht aan de Discipelen. In 

Lukas 9:1 werd aan de Discipelen macht en gezag gegeven over demonen en de bekwaamheid 

om ziekten te genezen. Toen ze werden verworpen door een Samaritaanse stad (Lukas 9:54), 

vroegen Jakobus en Johannes aan Jezus of ze vuur uit de hemel moesten gebieden om naar 

beneden te komen en de stad verteren. Jezus berispte hen, omdat zij er waren om mensen te 

redden en niet om hen te vernietigen. Hieruit kunnen we concluderen dat ze wisten dat ze veel 

macht hadden gekregen, maar dat ze moesten leren hoe ze het op de juiste manier moesten 

gebruiken. 

 

Ze werden, direct nadat ze hun bevoegdheden hadden ontvangen, uitgezonden om het 

Evangelie van het Koninkrijk te prediken en de zieken te genezen. Ze hoefden geen speciale 

plannen te maken, maar konden onmiddellijk vertrekken zonder verpakking en zonder geld 

omdat God in alles wat ze nodig hadden zou voorzien (Lukas 22:35). Lukas 9:10 vertelt ons 
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dat, na terugkomst van de prediking van het Koninkrijk, de Discipelen over de weg in de 

woestijn naar Bethsaida gingen, een stad aan de noordelijke oever van het Meer van Galilea. 

 

Nadat de Discipelen hun opdrachten hadden gekregen en terug waren gekomen gaf Christus 

nog 70 (of 72) extra discipelen. Ze kregen dezelfde bevoegdheden en instructies als de 

Discipelen (Lukas 10). Ze moesten vóór Jezus uitgaan naar de steden met het Evangelie van 

het Koninkrijk. Ze kregen een sluier van bescherming zodat niets hen kon schaden (Lukas 

10:19). Zij werden in staat gesteld om ongehinderd te prediken in alle steden van Judea. 

  

De 70 keerden vol vreugde weer terug, omdat ze macht over Satan hadden ervaren. Het lijkt 

vreemd dat Christus reageerde op het verslag van hun reis, namelijk dat Hij de Satan als een 

bliksem uit de hemel zag vallen. Enig historisch perspectief kan helpen om te begrijpen waar 

Christus hier over sprak. 

  

Toen Lucifer (de morgenster uit Jesaja 14:12) werd geschapen was hij vol van wijsheid en 

schoonheid (Ezechiël 28:12). Hoewel Ezechiël 28 spreekt over de koning van Tyrus, weten 

we dat het beeld in werkelijkheid verwijst naar Satan. Ez.28:13 zegt dat hij in Eden was, 

terwijl Ez.28:14 zegt dat hij de gezalfde cherub was. Hij werd “volkomen” genoemd vanaf de 

dag dat  hij werd geschapen (Ez.28:15). Er zijn mensen die beweren dat dit bewijst dat Adam 

Satan was, maar dit verklaart niet hoe Satan Adam kon verleiden tot het eten van de verboden 

vrucht. Openbaring 12:9 en 20:2 maken duidelijk dat Satan, de Duivel, de grote draak en de 

slang allemaal hetzelfde schepsel zijn. Adam kan de slang niet zijn. 

 

Ezechiël 28:14 zegt dat Satan een hoge positie in de hemel had, maar volgens vers 18 wilde 

hij meer. Jesaja noemt vijf keer "Ik zal" van Satan. Ik zal ten hemel opklimmen (niet naar de 

hemel gaan, maar belangrijker zijn in de hemel), ik zal mijn troon verheffen boven de sterren 

(geestelijke wezens) van God, ik zal op de berg der samenkomst zitten (heerschappij over alle 

geestelijke wezens), ik zal boven de hoogten der wolken opvaren (boven alles), ik zal mezelf 

aan de Allerhoogste gelijk maken. Velen leren, omdat hij God wilde zijn, dat hij toen uit de 

hemel werd geworpen en hem de aarde is gegeven als zijn domein. Deze leer komt niet 

overeen met  andere passages in de Schrift. In Job (1:6-7) zien we dat Satan toegang heeft tot 

God toen hij toestemming vroeg om Job te kwellen, en in Openbaring (12:7-9) zien we de 

strijd tussen Michael en Satan alwaar Satan uit de hemel wordt geworpen. Deze strijd vindt 

plaats in het midden van de Verdrukking. 

 

Met dit in gedachten lijkt het erop dat Jezus, in Lukas 10:18, profetisch over Satan sprak die 

in de Verdrukking uit de hemel wordt geworpen. Het vallen van Satan als een bliksem 

betekent dat het een snelle zal val zal zijn, net zoals de verschijning van Christus bij de 

Wederkomst snel zal zijn, zonder waarschuwing en als de bliksem (Mattheüs 24:27). Dit punt 

wordt benadrukt in Johannes 12:31 toen Jezus zei: nu is het oordeel dezer wereld, nu zal de 

overste van deze wereld buiten geworpen worden. Dit alles zal gebeuren in het midden van de 

Verdrukking, hierna zal Satan 1000 jaar worden opgesloten en dan, na zijn vrijlating, zal hij 

uiteindelijk in de poel van zwavel en vuur worden geworpen (Openbaring 20:1-3, 7-10). 

  

Dit sluit aan bij de eindtijd gebeurtenissen die op dat moment worden vervuld. Christus was 

op weg naar Jeruzalem om te sterven, Hij stond op en is opgevaren naar de hemel en dan zou 

de Verdrukking beginnen. Deze laatste week van Daniëls 70 weken van de profetische 

gebeurtenissen moest kort, nadat Christus ten hemel was gevaren, beginnen maar werd door 

de barmhartigheid van God één jaar uitgesteld om Israël extra tijd te geven om zich te bekeren 

van het doden van hun Messias en terug te keren tot God (Lukas 13:6-9). Met de Verdrukking 



 

108 

 

zo dichtbij was er grote urgentie om over het goede nieuws van het Koninkrijk te vertellen 

opdat Israël Jezus als hun Messias zou accepteren. 

 

Degenen die het Evangelie van het Koninkrijk gingen verkondigen waren in staat om op  

slangen en schorpioenen te treden zonder verwond te worden. Dit was belangrijk, omdat ze 

door de woestijn zouden lopen als ze van stad tot stad zouden gaan. Ze hadden ook volledige 

macht over de vijand (Satan). Lukas 10:19 zegt dat niets hen kon verwonden. Ze konden het 

evangelie ongehinderd verkondigen, slechts beperkt door degenen die de boodschap 

accepteerden of weigerden. Als het werd afgewezen zouden ze verder gaan en hun tijd niet 

verspillen aan tegenstanders. 

 

Er zullen getuigen zijn die het Evangelie van het Koninkrijk verkondigen in de Verdrukking 

die blijkbaar ook op dezelfde wijze worden beschermd. Met de onrust van de Verdrukking 

zouden, zonder de bescherming van God, zijn getuigen geen kans hebben om te overleven. 

Niet alleen zal de aarde onrust ervaren, maar ook de Satan zal, door middel van de 

ongelovigen, proberen degenen die het Evangelie verspreiden te doden. De 144.000, die 

blijkbaar de opdracht krijgen om het Evangelie van het Koninkrijk uit te dragen in de gehele 

wereld (Mattheüs 24:14), zullen speciaal worden beschermd met een zegel van God 

(Openbaring 7:3). Ik geloof dat dit zegel hen zal  beschermen tegen slangen, schorpioenen en 

voor Satan. Zij zullen de zogenaamde grote opdracht van Markus 16:15 vervullen, terwijl ze 

de tekenen vertonen van Mattheüs 16:16-18. Deze tekenen zullen helpen in het verspreiden 

van het Evangelie van het Koninkrijk aan de gehele wereld, terwijl ze aan Israël het bewijs 

leveren dat het Evangelie van het Koninkrijk in feite van God komt, omdat de Joden een teken 

eisen (1 Korinthiërs 1:22). 

 

 

Een tegenstelling?  

 

Toen Jezus de discipelen opdracht gaf om uit te gaan zei Hij in Mattheüs 10:23:  “Gij zult uw 

reis door de steden Israels niet geëindigd hebben, of de Zoon des mensen zal gekomen zijn”. 

Dit is een verwijzing naar de Wederkomst en dit vers lijkt te leren dat niet iedereen zal 

worden bereikt met het Evangelie van het Koninkrijk vóór de wederkomst van Christus. Dit 

lijkt in tegenspraak met Mattheüs 24:14 waar staat dat het Evangelie van het Koninkrijk zal 

worden gepredikt aan alle volken en dan zal het einde komen. Een goed begrip van dit vers 

helpt om dit te verduidelijken. 

 

 

Volgens C. F. Baker: 

 

Over de betekenis van dit deel, zegt Thayer’s Grieks - Engelse Lexicon: "een deel wat 

aangeeft dat er iets kan of zou kunnen gebeuren onder bepaalde voorwaarden, of door de 

combinatie van een aantal toevallige oorzaken". Met andere woorden, deze uitspraken zijn 

voorwaardelijk. We kunnen onze huidige tekst lezen als: "Gij zult niet door de steden van 

Israël zijn gegaan, totdat de Zoon des mensen is gekomen, en dat is afhankelijk van de 

vervulling van bepaalde voorwaarden. Indien aan de voorwaarden is voldaan, zal de Zoon des 

mensen komen voordat u door alle steden van Israël bent gegaan". Wat zijn dan de 

voorwaarden waar Zijn terugkomst van afhangt? Er kan geen twijfel over bestaan dat het 

afhing van de  bekering van Israël en het aanvaarden van het aangeboden Koninkrijk. 

Handelingen 3:19-20 maakt dit zeer duidelijk. Hoewel Israël Christus in Zijn incarnatie had 

afgewezen, kregen ze nu de gelegenheid om Hem te aanvaarden in de opstanding, Petrus zegt: 
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Als ze dat hadden  gedaan dan zou God Hem terug hebben gezonden in de tijden van de 

wederoprichting waarvan gesproken is door de profeten. We weten nu dat Israël zich niet 

bekeerde en dus niet aan de voorwaarden heeft voldaan en dus is Christus niet gekomen. 

 

Dit helpt ook om Mattheüs 16:28; 23:39 en 24:34 beter te begrijpen. 

 

 

Les 34: Instructies voor de Discipelen.  

 

Lezen: Mattheüs 10:21-22 

 

Christus gaat voort om de Discipelen te instrueren over wat ze moeten doen en wat ze kunnen 

verwachten als ze worden opgeleid om de bediening, van Christus aan Israël, over te nemen. 

De instructies die in Mattheüs 10 worden gegeven staan niet noodzakelijkerwijs in 

chronologische volgorde, maar worden gegeven om Christus te benadrukken als Koning. De 

Discipelen kregen de opdracht om voor de eerste keer alleen uit te gaan met het Evangelie van 

het Koninkrijk en kregen te horen niets anders mee te nemen dan wat ze alreeds hadden en 

niets voor te bereiden wat ze zouden zeggen omdat God hen de juiste woorden zou geven om 

te spreken op juiste moment (Mattheüs 10:9, 19; Lukas 9:3). 

 

 

Mattheüs 10:21-22 

 

Christus waarschuwt de Discipelen over wat er zal gebeuren in de Verdrukking. Alles wat  in 

de evangeliën over Christus is geschreven gaat over het verzamelen van Zijn schapen uit 

Israël (Matth. 10:6; 15:24); ze kregen de informatie die ze nodig hadden om door de 

Verdrukking te komen en zich voor te bereiden op hun rol in het Duizendjarig Rijk. Als u dit 

in gedachten houdt, als u de Evangeliën leest, zullen ze veel zinvoller worden. 

 

Zo moeten we de  verzen 21 en 22 interpreteren. Christus kijkt vooruit naar de Verdrukking 

en ziet hoe verdeeld Israël zal worden. Er zullen mensen zijn die vasthouden aan de leer van 

de Farizeeën en die de antichrist als Messias zullen accepteren en er zullen er zijn die zien wie 

en hoe de antichrist is, dezen wachten op de terugkomst van de echte Messias. Dat is het ware 

Israël (Romeinen 9:6-8). 

 

Tijdens de Verdrukking zal er een grote scheiding zijn tussen individuele Israëlieten en tussen 

familieleden. Zij zullen verdeeld zijn met betrekking tot het volgen van Christus of de 

antichrist. De antichrist zal komen met vele tekenen en wonderen waardoor velen  verleid 

zullen worden en geloven dat hij de Messias is. Degenen die geloven dat de antichrist hun 

redder is zullen er van overtuigd zijn dat degenen die dat niet geloven ketters zijn waardoor er 

een grote strijd zal plaatsvinden tussen de twee groepen in Israël. Degenen die de antichrist 

geloven zal blijkbaar worden verteld om de ongelovigen te doden, terwijl Christus Zijn 

gelovigen vertelt om hun broeder zelfs 70 x 7 keer te vergeven als dat nodig is (Mattheüs 

18:21-22). Deze geest van misleiding zal zo groot zijn dat het zelfs invloed heeft op de 

gelovigen. 

 

“Matth.24:4-5 en 23-25: 4 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat u niemand 

verleide. 5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij 

zullen velen verleiden………………. 23 Alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is 

de Christus, of daar, gelooft het niet. 24 Want er zullen valse christussen en valse profeten 
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opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) 

ook de uitverkorenen zouden verleiden. 

 

 

Volharden tot het einde (Matth.24:13). 

 

Omdat het hier over de Verdrukking gaat denkt men dat iedereen die de Verdrukking 

overleeft gered is. 

 

Degenen die de Schrift niet recht snijden maken vaak gebruik van dit vers als bewijs dat we 

geen zekerheid hebben aangaande onze redding. Vaak wordt uitgelegd dat alleen degenen die 

trouw zijn tot het einde van hun leven gered zullen worden. Vaak wordt dit samengevoegd 

met de verzen zoals in 1 Korintiërs 6:9-10, waar staat dat de onrechtvaardigen het Koninkrijk 

Gods niet zullen beërven, waaronder hoereerders, afgodendienaars, overspeligen, enz. 

Degenen die deze zonden begaan zullen hun plaats verliezen in het koninkrijk en dat betekent 

dat ze niet naar de hemel gaan. 

 

Dit is waarom het zo belangrijk is om waarheid van waarheid te scheiden. We worden vaak 

beschuldigd van alles aan de kant te zetten behalve de brieven van Paulus terwijl we in feite 

geheel de Schrift als Gods Woord  accepteren, maar we passen alleen de waarheid toe die is 

gegeven aan het Lichaam van Christus. De Bijbel heeft waarheid die geschreven is aan Adam, 

Noach, Abraham en Israël en het Lichaam van Christus. Het is verkeerd datgene te nemen wat 

is geschreven met betrekking tot Adam en dat dan toepassen op de Kerk van vandaag, 

eveneens is het verkeerd om wat aan Israël is geschreven toe te passen op de Kerk van 

vandaag. Adamitische waarheid behoort aan Adam, Israëlische waarheid behoort aan Israël en 

de waarheid betreffende het Lichaam van Christus, zoals geopenbaard aan en door Paulus, 

behoort aan  de Kerk. Iedere keer als deze belemmeringen worden geschonden is verwarring 

het resultaat. 

 

Het einde, in Matth.10:22, verwijst naar de Verdrukking. Degenen die hebben volhard tot het 

einde van de Verdrukking zonder het merkteken van het beest te nemen of hem te aanbidden 

zullen volhard hebben (Openbaring 14:9, 11; 16:2; 20:4). Johannes noemt deze mensen de 

overwinnaars (1 Johannes 2:13, 14; 5:5). De overwinnaars zijn de Kleine Kudde, of het 

overblijfsel, van gelovigen. Redding wordt beloofd aan hen die de verleiding weerstaan om 

zich te buigen voor het beest (antichrist) (Openbaring 2:7, 11, 17, 26, 3:5, 12, 21) deze 

overwinnaars is de belofte gegeven van het erven van alle (aardse) dingen (Openbaring 21:7). 

1, 2, 3 Johannes zijn geschreven, opdat het gelovig overblijfsel kan onderscheiden wie een 

ware gelovige is, want er zullen velen zijn die belijden gelovigen te zijn, maar in feite zijn ze 

van Satan. Johannes geeft ook zekerheid aan de gelovigen dat ze inderdaad worden gered. 

 

Deze ongelovigen, die zich voordoen als gelovigen in de Verdrukking, worden 

gepersonifieerd in de Discipel Judas. Hij werd door Jezus gekozen om één van de twaalf te 

worden (Lukas 6:12, 13), hij hielp Jezus met het verspreiden van het Evangelie van het 

Koninkrijk (Mattheüs 10:5) en in het genezen van zieken en het uitwerpen van demonen. Hij 

nam de rol op van penningmeester van hun groep (Johannes 12:4-6) en alle andere Discipelen 

aanvaarden hem als een gelovige (Johannes 13:21, 22). Ongelovigen in de Verdrukking zullen 

zich voordoen als gelovigen en zullen met gemak de ware gelovigen misleiden. 
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“1Joh.2:19: Zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij uit ons 

geweest waren, zo zouden zij met ons gebleven zijn; maar dit is geschied, opdat zij zouden 

openbaar worden, dat zij niet allen uit ons zijn. 

 

Degenen die volharden tot het einde van de Verdrukking  zijn niet per se gelovigen. De 

Schrift zegt dat heel Israël zal geloven (Romeinen 11:26). Het lijkt erop dat dit zal gebeuren 

bij de Wederkomst als alle overgeblevenen van Israël, aan het einde van de Verdrukking, 

zullen uitzien naar de komst van Christus  en zich realiseren dat Jezus hun Messias is en op 

dat moment zullen zij allen in Hem geloven. Zij zullen treuren omwille hetgeen ze hun 

Messias hebben aangedaan, maar ze zullen geloven en daarom gered worden. 

  

“Zach.12:10: Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten 

den Geest der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken 

hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklage over een enigen zoon; en zij 

zullen over Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. 

 

“Op.1:7: Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen, die Hem 

doorstoken hebben; en alle geslachten (de verstrooide stammen van Israël) der aarde zullen 

over Hem rouw bedrijven; ja, amen. 

 

Velen gebruiken het volharden tot het einde om te bewijzen dat er geen Opname is. Hoe kan 

er een Opname zijn, dus een ontkomen aan de Verdrukking, als we moeten volharden tot het 

einde? De eenvoudige verklaring is om de duidelijke verschillen te begrijpen tussen het 

profetische programma voor Israël en het genade programma voor het Lichaam van Christus 

zoals dat aan en door Paulus is geopenbaard. De Verdrukking is een tijd dat Gods toorn wordt 

uitgegoten op de aarde (Ezechiël 20:33-38; Zefanja 1:14-18). Paulus zegt echter duidelijk dat 

we niet onderworpen zullen worden aan Gods toorn. 

 

“Rom.5:9: Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem 

behouden worden van den toorn. 

 

“1Thess.5:9: Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, 

door onzen Heere Jezus Christus; 

 

 

Les 35: Instrukties voor de discipelen. 

 

Lezen: Mattheüs 10:24-37 

 

Toen Jezus Zijn Discipelen instructies gaf was de Verdrukking nabij, althans volgens de 

profetie. De Verdrukking zal de antichrist in de wereld introduceren en deze zal Israël  doen 

geloven dat hij de Messias is die gekomen is om hen te verlossen van haar vijanden (Mattheüs 

24:11, 24). De antichrist zal Israël de rust geven waar ze zo naar verlangt en wat haar was 

beloofd (Jesaja 54:10-14). De ondertekening van het vredesverdrag geeft het begin aan van de 

Verdrukking (Daniël 9:27). De meeste Israëli's zullen de antichrist als hun Messias accepteren 

en velen, uit de hele wereld, zullen naar het land Israël worden getrokken. Zij die de 

"Messias" verwerpen zullen onder intense vervolging komen en veel van deze vervolgde 

gelovigen zullen ter dood gebracht worden, zelfs door familieleden (Mattheüs 10:21). Er zal 

een grote kloof in Israël zijn,  het kwaad wordt afgeschilderd als goed en godsvrucht wordt 

afgeschilderd als kwaad. 
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Verwachtingen (Matth.10:24-31) 

 

Met dit in het achterhoofd zijn de instructies die Christus aan zijn Discipelen gaf in Mattheüs 

10 volkomen logisch. Ze kunnen verwachten vervolgd en gehaat te worden omdat Christus 

ook werd gehaat. Als de meester wordt vervolgd moeten zijn volgelingen hetzelfde 

verwachten. Zelfs vóór het begin van de Verdrukking noemden de leiders van Israël het goede 

kwaad door te zeggen dat Christus Beëlzebul of de overste van de demonen was (Mattheüs 

12:24, Markus 3:22). Dit toont aan hoe ver de leiders van Israël van God waren verwijderd. 

  

De Discipelen krijgen te horen dat ze niet voor de mensen behoeven te vrezen, maar voor 

degene die beide, lichaam en ziel, in de hel kan verderven. De bevoegdheid om dat te doen 

berust bij de Vader. In plaats van angst voor de mensen te hebben wordt de Discipelen verteld 

om vrijmoedig te verkondigen wat Christus hen geleerd heeft. Wat Hij ze in het geheim heeft 

verteld moet van de daken geschreeuwd worden. Kennende de grote liefde die de Vader voor 

hen heeft moet hen aanmoedigen om een getuige van het Evangelie van het Koninkrijk te zijn. 

Omdat de Vader weet wanneer een mus valt, zal Hij de beproevingen weten waar de 

Discipelen doorheen zullen gaan en Hij zorgt zo veel meer voor zijn Discipelen dan voor de 

mus. Dat is de reden waarom ze niet behoeven te vrezen, zelfs niet voor de dood. 

 

 

Belijden en Verloochenen (Matth.10:32-33) 

 

Om naar de letter te belijden betekent hetzelfde te zeggen en heeft het idee van het met elkaar 

eens zijn. Degenen die Jezus belijden, zijn degenen die in overeenstemming zijn met Jezus dat 

Hij de Christus is. Verloochenen is het verwerpen of het afwijzen. In dit geval geven de 

woorden het omarmen (belijden) aan of het afwijzen (verloochenen) van de persoon Jezus 

Christus. Degenen die in de persoon van Jezus Christus geloven als de Messias zullen worden 

aanvaard door de Vader terwijl degenen die Jezus ontkennen door de Vader zullen worden 

afgewezen. 

 

Merk op dat ze verantwoordelijk zijn om alleen te geloven in de persoon van Jezus Christus. 

Toen Petrus Jezus beleed in Mattheüs 16:16 zei hij dat Hij de Christus was, de Zoon van de 

levende God. Martha geloofde hetzelfde en beleed dat Jezus de Christus was (Johannes 

11:27). Als ze geloven dat Jezus de Christus is zeggen ze dat Hij hun Messias is (Johannes 

1:41). Het was niet nodig, zoals vandaag de dag, te geloven in Christus zijn dood, begrafenis 

en opstanding (1 Korintiërs 15:1-4). Het Evangelie van het Koninkrijk vereiste geloof in de 

persoon van Jezus Christus als Messias. In deze tijd van genade, moeten we niet alleen 

geloven in de persoon van Jezus Christus, maar we moeten ook in Zijn werk aan het kruis 

geloven. Dat is niet alleen een aanvulling op het Evangelie van het Koninkrijk, maar het is 

een geheel nieuw Evangelie. Het goede nieuws van het Koninkrijk ging over het feit dat het 

Koninkrijk nabij was, terwijl het goede nieuws van het evangelie van de genade van God is 

dat God Zijn genade, in plaats van Zijn toorn, heeft uitgestort op de mensheid. Degenen die 

geen onderscheid zien tussen Israël en de Kerk, het Lichaam van Christus, zullen geen 

onderscheid maken tussen de twee Evangeliën. Zij zien, door de geschiedenis heen, slechts 

één volk van God en zien maar één Evangelie dat wordt gepredikt. Ze zijn ook begrensd door 

het concept van een Koninkrijk te vergeestelijken door het te zien als een onzichtbare 

vergadering van gelovigen van alle eeuwen in plaats van een fysiek, politiek, letterlijk, aards 

koninkrijk met Christus zittende op de troon en heersende met de 12 Discipelen (Mattheüs 

19:28 ). Omdat een groot deel van het Oude Testament profetie bevat over het toekomstige 
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Koninkrijk zullen degenen die slechts één evangelie zien deze passages allegorisch of 

metaforisch nemen en ze herinterpreteren om hun letterlijke betekenis te verwijderen. 

  

Degenen die belijden of ontkennen dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, zullen 

respectievelijk geaccepteerd of verworpen worden door de Vader zoals ze geaccepteerd of 

verworpen worden door de Zoon. Degenen die tot de Zoon komen zullen door de Vader 

aanvaard worden. Dit is één van de manieren waarop Johannes de gelovigen toont van die dag 

en hoe ze de Verdrukkings heiligen kunnen onderscheiden, namelijk wie een gelovige is en 

wie zich voordoet als een gelovige (1 Johannes 4:2, 3, 15; 2 Johannes 1:7). Volgens Lukas 

12:8 en  Openbaring 3:5 zullen degenen die Jezus belijden als de Messias beleden worden 

voor de Vader en voor de engelen. Engelen hadden een belangrijke rol bij de vorming en 

bediening van Israël. Toen de Wet aan Israël werd gegeven op de berg Sinaï werd dat gedaan 

door de verordening van engelen. De engelen waren degenen die Israël de Wet gaven 

(Deuteronomium 33:2; Handelingen 7:38, 53; Galaten 3:19; Hebreeën 2:2). Engelen zullen 

ook betrokken worden bij de laatste dagen van Israël als ze opdracht krijgen oordeel over hen 

uit te storten, en over de wereld, tengevolge van de afwijzing van de Wet en de Zoon. 

 

Het Lichaam van Christus komt niet onder de bediening van engelen, ook komen we niet 

onder het oordeel van de Wet. Wij, in de Kerk, het Lichaam van Christus, zijn verzegeld door 

de Geest der belofte (Efeziërs 1:13) en zijn onberispelijk (Kolossenzen 1:22). We zullen Gods 

toorn niet ervaren (Romeinen 5:9; 1 Thessalonicenzen 1:10). Volgens Romeinen 10:9 zullen 

degenen die belijden dat Jezus Heer is (geloof in de persoon van Jezus Christus) en geloven 

dat Hij werd opgewekt uit de doden (geloof in Zijn werk) gered worden. Dat is het evangelie 

dat door Paulus wordt uiteengezet in 1 Korintiërs 15:1-4. 

 

 

Jezus, Man van geweld? (Matth.10:34-37) 

 

Hoe vaak heeft u een preek over Jezus gehoord dat Hij niet komt om vrede te brengen, maar 

om het zwaard te brengen? Hoe kan een Jezus die liefde predikt en zegt dat de vredestichters 

kinderen van God zullen worden genoemd nu zeggen dat Hij niet is gekomen om vrede te 

brengen? Is dit niet hetzelfde als hetgeen andere religies prediken (Islam)? 

  

De prediking van het Koninkrijk bracht disharmonie en turbulentie. Het scheidt de gelovige 

van de ongelovige en verstoort de status quo. De mensen in Israël zullen partij moeten kiezen 

en wanneer zij ervoor kiezen om Christus te volgen zullen ze worden vervolgd, want het gaat 

om een geestelijke strijd. Met de Verdrukking nabij wordt deze strijd steeds intensiever. 

Degenen in Israël die misleid zijn en de antichrist als hun Messias hebben aanvaard zullen 

degenen die weigeren  om de antichrist als hun Messias te aanvaarden ketters noemen en 

zullen met hen doen wat Paulus (Saul) deed met de volgelingen van Christus in zijn dagen. Zij 

zullen worden vervolgd en ter dood gebracht worden door degenen die ijverig zijn, maar 

zonder verstand (Romeinen 10:2). Christus predikt geen geweld, maar weet dat wat Hij 

predikt verdeeldheid en geweld zal brengen. De verwijzing naar het zwaard is niet een 

"zwaard van de wil” zoals sommigen zeggen, maar is een letterlijk zwaard om uit 

zelfverdediging te worden gebruikt tijdens de Verdrukking. Dit is de reden waarom de 

Discipelen werd verteld om hun kleed te verkopen en een zwaard te kopen (Lukas 22:36). 

Even voordat ze naar de Olijfberg gingen om gearresteerd te worden zeiden de Discipelen dat 

ze twee zwaarden hadden en Jezus zei dat dat genoeg was ondanks het feit dat Hij hen had 

verteld dat ze allen zwaarden nodig zouden hebben. Dit komt omdat de zwaarden voor de 

Verdrukking waren en niet om ze eerder te gebruiken. Toen Petrus het zwaard hanteerde om 
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het oor van Malchus af te snijden vertelde Jezus Petrus om het zwaard weg te doen, want het 

was niet het juiste moment om het te gebruiken (Johannes 18:10-11). 

 

Een ander probleem is het idee dat hun werd bevolen om Christus meer lief te hebben dan hun 

familie. Lukas 14:26 verklaart krachtig dat ze hun familie moesten haten om een Discipel van 

Christus te zijn. Wanneer dit wordt opgevat alsof het vandaag de dag toepasbaar is dan zijn er 

mensen die ten onrechte hun gezin verlaten om Christus te prediken. Wanneer het in de 

context wordt genomen, met de Verdrukking in het achterhoofd, dan moesten deze heiligen 

Christus volgen tot elke prijs, zelfs als het betekende dat ze hun familieleden, die de antichrist 

volgden, de rug moesten toekeren. Degenen die hun familie volgden in plaats van Christus 

zijn degenen die niet tot het einde toe volharden (Mattheüs 10:21). In tegenstelling hiermee 

vermaant Paulus de mannen hun vrouwen (Efeziërs 5:22) lief te hebben en te koesteren en 

hun kinderen te vermanen in de Heer (Efeziërs 6:4). De vrouwen moeten onderdanig zijn aan 

hun echtgenoten (Efeziërs 5:24) en bewaarders van het huis zijn (Titus 2:5). Degenen die niet 

voor hun gezin zorgen zijn erger dan ongelovigen (1 Timoteüs 5:8). Met andere woorden, we 

moeten het onderwijs van Paulus volgen in deze Bedeling der Genade Gods 

 

 

Les 36: Instrukties voor de discipelen. 

 

Lezen: Mattheüs 10:38-42 

 

Deze verzen in Mattheüs moeten begrepen en uitgelegd worden in de context van de 

Verdrukking die nabij is. Ze zijn niet voor ons geschreven in deze Eeuw van Genade en 

kunnen daarom niet worden beschouwd als specifieke instructies die wij moeten volgen. Dit 

is de reden waarom Paulus ons vertelt om zijn voorbeeld te volgen. Het is door de inspiratie 

van de Heilige Geest dat hij kan zeggen dat we hem, als ons voorbeeld, moeten volgen en niet 

dat van de Discipelen (Filippenzen 3:17). Jezus bereidde het gelovig overblijfsel vóór op de 

Verdrukking middels waarschuwingen en instructies over wat ze konden verwachten en hoe 

om te gaan met het lijden en de vervolgingen die over hen zouden komen. 

 

Hoewel de periode van de Verdrukking werd uitgesteld omdat Israël zijn Messias had 

verworpen en God de Eeuw van Genade begon zullen deze instructies, gegeven aan de 

Discipelen, van belang zijn voor de gelovigen die, na de Opname van de Kerk, door de 

Verdrukking zullen gaan. Met andere woorden, God heeft gezegd dat er een Verdrukking zou 

komen en het zal gebeuren, zelfs als de gelovigen van die dagen denken dat het niet gebeurt, 

het zal wel gebeuren op basis van het profetische programma. 

 

 

Neem uw kruis op (Matth.10:38-39) 

 

Hoe vaak heeft u gehoord dat we ons kruis op moeten nemen en Jezus volgen? De meesten 

interpreteren dit dat ik elke last moet dragen. Gezondheidsproblemen, financiële zorgen, de 

uitdagingen van het leven worden allemaal gezien als kruisen die moeten worden gedragen. 

 

Om te begrijpen wat Jezus werkelijk bedoelde, moeten we kijken naar de context. Het idee 

van het dragen van het kruis komt voor in Mattheüs 10:38; 16:24; Markus 8:34; Lukas 9:23; 

14:27 en ook in Markus 10:21 in de Statenvertaling. In ieder geval (behalve Markus 10:21 en 

Lucas 14:27) noemt Christus Zijn dood en vertelt dat met de opmerking dat een ware 

volgeling zijn eigen kruis moet dragen. Dit is een duidelijke verwijzing naar een veroordeelde 
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die zijn kruis moet voorttrekken naar de plaats waar hij ter dood wordt gebracht.  Dit was het 

lot van Christus (Johannes 19:17). Andere zaken die in de Schrift gerelateerd zijn aan het 

dragen van het kruis hebben betrekking op familie en bezittingen. 

  

Het kruis dragen betekent om Christus te volgen op het punt van het opgeven van familie, 

bezittingen of zelfs je leven als het je weerhoud om Christus te volgen. Dit alles in de context 

van de Verdrukking, als uw familie de antichrist accepteert als hun Messias en zij aandringen 

dat u hetzelfde moet doen, dan zou u zichzelf moeten afscheiden van uw familie. Als 

materiële bezittingen zo belangrijk zijn dat u het merkteken van het beest zou willen nemen, 

zodat u kunt kopen en verkopen wat u nodig heeft, stop met het begeren en doe zoals de 

gelovigen deden in het begin van het boek Handelingen (Handelingen 2:44-45), verkoop alles 

wat u heeft in voorbereiding op de grote Verdrukking. Het hele idee voor deze Koninkrijks 

heiligen is om te volharden tot het einde (Mattheüs 24:13) of in Christus te blijven (Johannes 

15:4-6) opdat niets hen wegtrekt van het volgen van Christus. Degenen die niet in het geloof 

blijven worden in het vuur geworpen en zullen verbrand worden, zoals het lot van Judas was. 

 

Een deel van het opnemen van het kruis is het idee van het zichzelf verloochenen. Deze 

gelovigen worden aangespoord om dagelijks de geneugten van het leven, die hun 

tegenhouden van het volgen van Christus, te verloochenen (Lukas 9:23). Dit is natuurlijk niet 

een slechte zaak om te doen. Onze nadruk moet liggen op Christus en niet op de geneugten 

van dit leven. De meeste mensen zullen deze dingen vergelijken met wat Paulus schreef aan 

de kerk, maar een beter begrip kan vaak verkregen worden door ze tegenover elkaar te stellen. 

In dit geval is er een groot verschil tussen wat Jezus deze gelovigen van het Koninkrijk vertelt 

en wat Jezus Christus ons vertelt door de apostel Paulus. Ons is nooit door Paulus verteld om 

ons kruis te dragen, onszelf te verloochenen, of ons af te keren van familieleden, of al onze 

bezittingen verkopen of volharden tot het einde, omdat deze begrippen deel uitmaken van het 

Koninkrijks programma om het gelovig overblijfsel voor te bereiden op de Verdrukking en de 

overweldigende satanische invloeden die er in die tijd zullen zijn. 

  

In plaats van dagelijks aan uzelf te sterven zegt Paulus dat we al dood zijn. Degenen onder 

ons die geloven in Christus, in Zijn dood, begrafenis en opstanding, zijn gered. We zijn gered 

als we geheel op Hem vertrouwen voor onze redding en daar verder niets aan toevoegen. 

Degenen die dit gedaan hebben zijn al met Christus gestorven (Romeinen 6:8), zijn begraven 

met Christus (Romeinen 6: 4) en zijn ook met Hem opgestaan (Kolossenzen 2:12). Hoewel dit 

laatste vers (Kol.2:12) vaak "nat" wordt gemaakt door onze Baptisten broeders, is de 

waterdoop hier niet in beeld en het gebruik van dit vers daartoe verlaagt daadwerkelijk de 

ware betekenis van het werk van Christus door het veranderen van de ene doop door de 

Heilige Geest (1Kor.12:13) in de doop met water. 

   

Het resultaat van dit alles is dat de oude natuur geen macht heeft, tenzij we het weer tot leven 

brengen. Als christenen kunnen we kiezen om voor onszelf te leven of ervoor kiezen om te 

leven voor de Heer (Romeinen 6:12-14). We moeten de oude natuur als dood beschouwen en 

leven voor de Heer (Kolossenzen 3:5). Omdat de oude natuur dood is, zijn we ook dood voor 

de Wet met al haar verordeningen, regels en voorschriften (Romeinen 7:4-6). We hoeven niet 

dagelijks aan onszelf te sterven, want we zijn al dood. Nu hoeven we alleen maar ons leven te 

leven alsof we echt dood zijn. In plaats van ons te focussen op het sterven aan onszelf 

concentreren we ons op het zijn van een levend offer (Romeinen 12:1-2). 
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Degenen die het Koninkrijk waardig zijn (Matth.10:40-42) 

 

Als Christus Zijn Discipelen uitzend spreken zij namens Hem en wie hen ontvangt, ontvangt 

Christus. Degenen die Christus ontvangen, ontvangen ook de Vader (Joh.13:20). Christus gaat 

voort met te zeggen dat degene die een profeet ontvangt in de naam eens profeten het loon 

van een profeet zal ontvangen. Er waren velen in Israël die het woord van een profeet 

verwierpen en ze doden zelfs de door God gezonden profeten (zoals Johannes de Doper). Er 

waren vele anderen die niet luisterden naar de profeten en alzo God de rug toekeerden. 

Degenen die luisterden en gehoor gaven aan de profeet zouden de beloning van een profeet 

ontvangen... het Duizendjarig Rijk. Hetzelfde gold voor een rechtvaardig mens. 

 

Christus eindigt Zijn instructies aan de Discipelen door te zeggen dat een discipel die ook 

maar een beker koud water geeft aan deze kleinen zijn loon niet zal verliezen. Dit kan worden 

begrepen door het lezen, in Mattheüs 25, over de beloning die wordt gegeven aan de 

rechtvaardige Heidenen die Israël  goed behandelen tijdens de Verdrukking. Zij die de Kleine 

Kudde met vriendelijkheid behandelen zullen gezegend worden. Deze kleinen zijn de Kleine 

Kudde van Lukas 12:32, het rechtvaardige overblijfsel van Israël. 

 

 

Les 37: De Werken van Christus. 

 

Lezen: Mattheüs 11:1-6 

 

Ongeveer anderhalf tot twee jaar zijn verstreken vanaf het moment dat Jezus Zijn openbare 

bediening begon met Zijn doop, door Johannes, tot aan het kiezen van de 12 Discipelen. Het 

was kort hierna dat Jezus neerzat met de Discipelen en ze de informatie gaf die ze nodig 

hadden als ze uitgezonden zouden worden om het Evangelie van het Koninkrijk te prediken. 

Jezus eindigde met Zijn instructies aan het einde van hoofdstuk 10. De aandacht gaat nu naar 

Johannes de Doper. Johannes werd mogelijk gevangen genomen  iets meer dan een jaar nadat 

hij Jezus gedoopt had en zat nu in de gevangenis voor het veroordelen van Herodes de 

viervorst die de vrouw van zijn broer voor zichzelf had genomen. Er wordt gezegd dat 

Johannes gevangen werd genomen en uiteindelijk gedood werd in het Fort van Machaerus, 

dat was het paleis van Herodes ten zuidoosten van Jeruzalem aan de oostelijke oever van de 

Dode Zee. 

 

 

De twijfelende Johannes  

 

Thomas krijgt vaak de meeste aandacht voor het niet geloven terwijl in feite al de Discipelen 

hun twijfels hadden over wie Jezus was, en geen van hen had echt begrepen dat Hij moest 

sterven om daarna te worden opgewekt (Lukas 9:45). Nu zien we dat Johannes ook zijn 

twijfels had over wie Jezus was. Ongeveer een jaar eerder doopte Johannes Jezus en 

verkondigde dat Hij het Lam Gods was dat de zonde van de wereld wegneemt (Johannes 

1:29). Ook zag hij persoonlijk de hemel opengaan en de Heilige Geest als een duif op Jezus 

neerdalen en hij hoorde de Vader Hem als Zijn Zoon verklaren (Lukas 3:22). Terwijl 

Johannes in de gevangenis was hoorde hij berichten over het werk van genezing dat Jezus 

uitvoerde en hij zond twee van zijn discipelen naar Jezus om te zien wie hij was "Zijt Gij 

Degene, Die komen zou, of verwachten wij een anderen?, verwijzend naar de Messias. Hoe 

kon Johannes hebben gezien, gehoord en geprofeteerd over Jezus terwijl hij nu vervuld lijkt te 

zijn met twijfels? 
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Wij mensen moeten blijkbaar vaak en regelmatig worden gerustgesteld. Gelukkig begrijpt 

God dat en kent deze zwakte van ons. Er zijn veel van zulke voorbeelden in de Schrift. God 

kwam meerdere malen tot Abraham om hem gerust te stellen betreffende de belofte dat hij 

hem tot een groot volk zou maken. Dit werd herhaald aan Izak en Jakob. Gideon is een 

klassiek voorbeeld van Gods geruststelling toen Gideon tekenen wenste om het woord van 

God, aan hem gegeven, te bevestigen. Vandaag is de Schrift onze geruststelling. We studeren, 

memoriseren en mediteren over dit alles, want we moeten herinnerd worden aan wat God ons 

vertelt. Paulus herhaalt zichzelf omdat de mensen aan wie hij schrijft er aan herinnerd moeten 

worden (Romeinen 15:15; 1 Korinthiërs 4:17; 2 Thessalonicenzen 2:5; 1 Timotheüs 4:6; 2 

Timotheüs 2:14). 

 

Johannes leed ook aan twijfel, want het gevangen zitten paste niet bij de dingen zoals hij 

dacht dat de dingen moesten lopen. Hij, de Discipelen en anderen waren naarstig op zoek naar 

het komende Duizendjarig Rijk wanneer Christus zou komen in Zijn macht en heerlijkheid, en 

Hij de vijanden van Israël zou verslaan, Hij zou de tempel bouwen en Israël boven alle andere 

volken plaatsen. Vanuit het perspectief van Johannes was er iets mis. Alle Discipelen 

ervaarden dit gevoel van twijfel en verwarring over het profetische Koninkrijk. Johannes was 

in staat om twee van zijn discipelen te sturen om de Heer te vragen of Hij degene is die ze 

verwachtten of moeten ze uitzien naar iemand anders. 

 

Zoals gebruikelijk antwoord Jezus niet rechtstreeks maar vergelijkt hetgeen Hij doet met wat 

de Schrift zegt dat de Messias zal doen. We zien in Lukas 7 dat in plaats van het antwoorden 

met ja of nee Hij de discipelen van Johannes vraagt die ure bij Hem te blijven als Hij de 

scharen geneest.   

 

“Lukas 7:19-23: 19 En Johannes, zekere twee van zijn discipelen tot zich geroepen 

hebbende, zond hen tot Jezus, zeggende: Zijt Gij Degene, Die komen zou, of verwachten wij 

een anderen? 20 En als de mannen tot Hem gekomen waren, zeiden zij: Johannes de Doper 

heeft ons tot U afgezonden, zeggende: Zijt Gij, Die komen zou, of verwachten wij een 

anderen? 21 En in dezelfde ure genas Hij er velen van ziekten en kwalen, en boze geesten; en 

velen blinden gaf Hij het gezicht. 22 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Gaat heen, en 

boodschapt Johannes weder de dingen, die gij gezien en gehoord hebt, namelijk dat de 

blinden ziende worden, de kreupelen wandelen, de melaatsen gereinigd worden, de doven 

horen, de doden opgewekt worden, den armen het Evangelie verkondigd wordt. 23 En zalig is 

hij, die aan Mij niet zal geërgerd worden. 

 

Hij associeert Zijn genezing van Israël met de Wederkomst en de oprichting van het 

Koninkrijk. Dit is een belangrijke verbinding tussen wat Jezus aan het doen is op dat moment 

met het Profetische programma. Jezus maakt dat: de blinden zien, de lammen wandelen, de 

melaatsen gereinigd worden, de doven horen, de doden weer tot leven komen, en verkondigde 

de armen het Evangelie. Volgens Jesaja 53:4 is Israëls lichamelijke genezing  ingebed in 

Christus. Israël zal genezen worden bij de Wederkomst (Jesaja 35:3-6). De armen die het 

evangelie ontvangen zijn niet fysiek arm, maar arm van geest (Mattheüs 5:3). Ze schieten 

geestelijk tekort en moeten het goede nieuws van het Koninkrijk horen en ontvangen. Deze 

uitspraak is te vinden in Jesaja 61:1 en wordt geciteerd door Jezus in Mattheüs, want het 

goede nieuws gaat over het komende Koninkrijk, dat is wat Jezus verkondigde, en ook Zijn 

Discipelen verkondigden dat. Een directe verwijzing naar Jesaja 61 is te vinden in Lukas 4, 

dat de bediening van Christus in verband brengt met het profetische programma. 
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“Lukas 4:16-21: 16 En Hij kwam te Nazareth, daar Hij opgevoed was, en ging, naar Zijn 

gewoonte, op den dag des sabbats in de synagoge; en stond op om te lezen. 17 En Hem werd 

gegeven het boek van den profeet Jesaja; en als Hij het boek opengedaan had, vond Hij de 

plaats, daar geschreven was; 18 De Geest des Heeren is op Mij, daarom heeft Hij Mij 

gezalfd; Hij heeft Mij gezonden, om den armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen, 

die gebroken zijn van hart; 19 Om den gevangenen te prediken loslating, en den blinden het 

gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid; om te prediken het aangename jaar des 

Heeren. 20 En als Hij het boek toegedaan en den dienaar wedergegeven had, zat Hij neder; 

en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem geslagen. 21 En Hij begon tot hen te 

zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren vervuld. 

 

In dit Duizendjarige Rijk zullen al degenen die treuren vertroost worden (Jesaja 61:2), ze 

zullen eeuwige vreugde hebben (vers 7) en zullen rijkelijk worden gezegend (vers 9). Het 

Duizendjarig Rijk zal een idyllische tijd van rust zijn voor Israël. Er is geen ruimte voor 

tranen, dood, rouw, huilen of pijn (Openbaring 21:4). Dit Koninkrijk zal vrij zijn van ziekte 

en kwalen. Jezus toonde een teken aan Israël door de genezingen. Hij toonde Israël dat Hij 

hun Koning was en dat Hij haar genezen zou als ze zouden geloven in Hem als hun Messias. 

Niet alleen deed Jezus ontelbare werken (Johannes 21:25), maar aan de volgelingen van 

Christus zou gegeven worden om nog grotere werken te doen (Johannes 14:12). 

  

In tegenstelling met de periode van de verkondiging van het Koninkrijk is het huidige tijdperk 

van Genade. Al deze tekenen geschiedden om Israël's aandacht te krijgen en het komende 

Duizendjarig Rijk te verkondigen. De genezingen, tekenen en wonderen waren allemaal 

onderdeel van het profetische programma van Israël, zij ervaarden nu een voorproefje van dat 

Koninkrijk. Echter, toen Paulus op het toneel verscheen werd Israël tijdelijk opzij gezet, de 

profetische klok was gestopt en de genezingen, tekenen en wonderen begonnen te vervagen (1 

Korintiërs 13:8-13). De Discipelen kregen de opdracht om de zieken te genezen en doden op 

te wekken toen zij uitgingen met het Evangelie van het Koninkrijk (Mattheüs 10:1; Markus 

16:19), maar Paulus kreeg de opdracht om het Evangelie van genade te prediken, zonder 

tekenen en zonder water (1 Korintiërs 1:17).  Ondanks het feit dat Paulus in het begin van zijn 

bediening een grote helende gave had (Handelingen 19:11), was hij later niet in staat om 

genezingen te verrichten (2 Timotheüs 4:20; 1 Timotheüs 5:23). Dit is een tastbaar bewijs dat 

er sprake was van een verandering in de manier waarop God omging met de mensheid. 

 

 

Les 38: Johannes de Doper. 

 

Lezen: Mattheüs 11:7-14 

 

Jezus confronteert het publiek met het feit wie Johannes de Doper echt is. Op dit punt in de 

tijd is Johannes, voor misschien al wel een jaar, in de gevangenis geweest en er was geen 

verontwaardiging vanuit Israël. Johannes zou spoedig gedood worden en weer is Israël 

zelfvoldaan. Even voor Johannes wordt gedood omschrijft Jezus precies de reden waarom 

Johannes de grootste profeet is en waarom het van cruciaal belang was voor Israël om zijn 

boodschap te accepteren  

   

Johannes, de grootste profeet (Matth.11:7-11)  

 

Johannes begon zijn openbare bediening met het prediken van het Evangelie van het 

Koninkrijk in de woestijn van Judea. Zijn boodschap werd eveneens gepredikt door Jezus en 
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Zijn Discipelen en omvatte bekering en waterdoop (Lukas 16:16; Mattheüs 3:1-2, 4:17, 23; 

10:5-7). Het is interessant om op te merken dat de doop en het aanvaarden van de boodschap 

van het Koninkrijk met elkaar waren verbonden. Degenen die de boodschap geloofden 

moesten gedoopt worden, het zich niet laten dopen door Johannes was een verwerping van het 

Evangelie van het Koninkrijk (Lukas 7:28-30). Gedoopt of niet gedoopt worden gaf aan dat ze  

het Evangelie van het Koninkrijk, van Johannes, respectievelijk hadden geaccepteerd of 

afgewezen. Dat geldt niet voor vandaag de dag. We zijn niet onderworpen aan de 

verordeningen van de Wet waaronder ook de doop valt (Kolossenzen 2:14), dat is de reden 

waarom Paulus zei dat hij niet gezonden was om te dopen (1 Korintiërs 1:17). Wij, die in het 

Lichaam van Christus zijn, hebben slechts één doop (Efeziërs 4:5), in Christus gedoopt (1 

Korintiërs 12:13; Galaten 3:27). Waterdoop heeft geen plaats in deze Eeuw van Genade. 

 

Waarom trok Johannes grote menigten naar de woestijn? Gingen ze daarheen om een riet te 

zien die door de wind bewogen wordt? Gingen ze daarheen om  een mens te zien met zachte 

klederen bekleed? Jezus zei dat ze niet alleen gingen om een profeet te zien, maar werden 

aangetrokken door Johannes omdat hij meer dan een profeet was. In feite zegt Jezus dat 

Johannes de grootste is van allen geboren uit een vrouw. 

 

De sleutel om dit te begrijpen is door het lezen van Matth.11:10 waar Jezus citeert uit 

Maleachi 3: 1  

 

“Maleachi 3:1: Ziet, Ik zende Mijn engel, die voor Mijn aangezicht den weg bereiden zal; en 

snellijk zal tot Zijn tempel komen die Heere, Dien gijlieden zoekt, te weten de Engel des 

verbonds, aan Denwelken gij lust hebt; ziet, Hij komt, zegt de HEERE der heirscharen. 

 

Johannes is niet alleen een profeet, maar is ook de voorloper van Jezus. Als voorloper ging hij 

Christus vóór in geboorte, in de prediking van het Koninkrijk en zelfs in de dood. Nog 

belangrijker is dat hij de komst verkondigde van de Messias van Israël. Hij wordt de grootste 

genoemd, niet omdat hij de beste mens was die uit een vrouw geboren is, maar omdat hem de 

taak van de aankondiging van Christus, en het komende Koninkrijk, werd gegeven. De 

profeten vóór hem voorzegden de komst van een glorieus Koninkrijk, maar het was Johannes 

die verkondigde dat het Koninkrijk nabij was (Mattheüs 3:1-2). Oud Testamentische profeten 

voorzegden de komst van Johannes, hij werd vervuld met de Heilige Geest vanaf zijn 

geboorte (Lukas 1:15). Hij betekende ook het einde van de 400-jaar “honger naar het Woord 

van God " (Amos 8:11). Hij was inderdaad een bijzondere profeet, maar alleen omdat God er 

voor koos om door hem te werken. 

  

Is Johannes Elia? (Matth.11:12-15) 

 

Er is een sterke verbinding tussen Johannes en Elia. Lukas 1:17 zegt Johannes kwam in de 

kracht van Elia. Elia was een groot profeet die grote wonderen deed. Beiden werden gezonden 

om de harten van de kinderen van Israël weer terug te voeren naar de harten van hun vaders. 

De kinderen worden ongehoorzaam genoemd, terwijl de vaders rechtvaardigen zijn. Johannes 

werd de taak gegeven om Israël voor te bereiden op de spoedige komst van de Messias. Deze 

profetische uitspraak, door de engel die verscheen aan Zacharias, was een vervulling van 

Maleachi 4:5. 

 

Volgens Mattheüs 17:12-13 zegt Jezus dat Johannes Elia is, terwijl Johannes zelf weet dat hij 

Elia niet is (Johannes 1:21). Dit wordt het best begrepen door te kijken naar Mattheüs 11:14 

waar we zien dat Johannes in de gelijkenis en kracht van Elia kwam, maar niet de persoon 
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Elia was. Het belangrijke punt in vers 14 is om te begrijpen dat het volk Israël de boodschap 

van Johannes moest accepteren en door dat te doen accepteerden ze Johannes als Elia, dat is 

wat Jezus bedoelde. 

  

 

De komst van Elia markeert de komende Verdrukking 

 

In Mattheüs 17:10 vragen de Discipelen aan Jezus waarom de Schriftgeleerden zeggen dat 

Elia eerst moet komen en dat daarna alles zal worden hersteld. Dit herstel van alle dingen is 

het Duizendjarig Rijk als Israël zal worden hersteld in haar oude glorie (Ezechiël 39:25; Joël 

3:1; Nahum 2:2), Israël zal lichamelijk genezen worden en de aarde zal herstel ervaren 

wanneer de woestijn zal bloeien en het dierenrijk niet meer wild zal zijn (Jesaja 11:6-9; 35:1-

7). Hun harten zullen ook worden hersteld (Mal. 4:6). Dit is het herstel dat Petrus heeft 

beloofd aan Israël als ze Jezus Christus zouden aanvaarden als hun Messias (Handelingen 

3:21).  

 

Volgens Maleachi 4:5 zal Elia voor de komst van de Verdrukking worden gezonden. De 

Verdrukking kan niet eerder plaats vinden totdat Elia is gekomen. Toen Jezus zei dat Elia 

gekomen was in de persoon van Johannes de Doper vertelde Hij Israël dat de tijd kort was en 

dat ze de boodschap van Johannes, van berouw en doop, moesten aanvaarden. Degenen die 

Johannes verwierpen, verwierpen ook Elia en Christus. Daarom zei Jezus in Mattheüs 11:14 

dat, als ze bereid waren om het te accepteren, Johannes Elia is. Het rechtvaardig overblijfsel 

zal de boodschap die Johannes predikte accepteren.  

 

De komst van Elia is een waarschuwing aan het volk Israël dat de Verdrukking zeer dicht bij 

moet zijn. Volgens Mattheüs 17:12 herkende Israël de boodschap van Elia niet, ook ontvingen 

zij niet degene die Israël waarschuwde voor de komst van de Verdrukking, maar hebben hem 

gedood (Johannes). Jezus voorzegde dat, net zoals Israël Johannes verwierp en doodde, Hij 

ook zou worden afgewezen en gedood.  

 

 

Gewoonten van vandaag de dag 

 

Israëlieten die vandaag de dag het Pascha vieren zetten vaak een stoel gereed of laten de deur 

open voor de profeet Elia als een gebaar om hem uit te nodigen om terug te komen. Ze 

begrijpen, zelfs tot op de dag van vandaag, dat na Elia hun Messias zal terugkeren en Israël 

zal herstellen. Zij wenden zich tot Maleachi 4 om te laten zien dat het Oude Testament dat 

idee ondersteunt. Zij doen dit tijdens de Pascha Seder maaltijd en denken dat als Elia komt de 

Messias niet ver meer weg kan zijn. 

 

Helaas misten zij Zijn eerste komst en dus zien ze niet uit naar Zijn Wederkomst maar 

verwachten Zijn komst in kracht en macht opdat Hij de vijanden van Israël verslaat en hen 

plaatst in het aan Abraham beloofde land. Het Pascha feest wijst profetisch naar de dood van 

Christus aan het kruis. Als Israël begreep dat hun Messias alreeds was gekomen zouden ze 

begrijpen dat de Verdrukking de volgende gebeurtenis is op de profetische kalender en dat zal 

gebeuren na de Opname. Het Feest der bazuinen (Rosj Hasjana) wijst op de komende 

Verdrukking. De Joden begrijpen dat deze dag de Dag des Oordeels is en ik denk dat Joël 2 

dat bevestigt. Ze zien niet in dat deze Dag des Oordeels de Verdrukking is, maar denken dat 

het een individuele tijd van oordeel en berouw is om gereed te zijn voor een nieuw jaar. Het 

Feest der Bazuinen is zoiets als het klinken van een alarm en roept NIET de kerk thuis bij de 



 

121 

 

Opname. De Opname wordt nergens in de Oud Testamentische profetieën gevonden. Dit is de 

feestdag die Israël zou moeten gebruiken om Elia uit te nodigen om terug te komen, omdat 

hij, volgens Maleachi 4:5, zal komen vóór de dag des Heeren (de Dag des Heeren kan 

verwijzen naar de hele Verdrukking of naar de Wederkomst. Ik denk dat Elia zal komen aan 

het begin van de Verdrukking). 

 

Conclusie 

 

Johannes was de belichaming van Elia in zijn werken en boodschap. Beiden verrichtten 

wonderen en beiden riepen Israël tot bekering. Als Israël Johannes de Doper had aanvaard 

zouden ze Elia hebben aanvaard. Ondanks hun afwijzing van Johannes en hun 

zelfgenoegzaamheid in zijn dood, zal Israël nog een kans krijgen om een oproep tot bekering 

te accepteren wanneer Elia komt als één van de twee getuigen in Openbaring 11. Omdat 

Mozes en Elia met Jezus waren bij Zijn verheerlijking (Mattheüs 17:1-8) is er een goede kans 

dat deze twee mannen terug naar de aarde zullen worden gebracht aan het begin van de 

Verdrukking en dezelfde wonderen verrichten die ze de eerste keer deden. Zo niet, dan zullen 

er mannen komen in de kracht en het gezag van deze twee mannen. 

 

 

Les 39: Gods oordeel en Rechtvaardigheid. 

 

Lezen: Mattheüs 11:16-24 

 

In de laatste les hebben we gekeken naar het verband tussen Johannes de Doper en Elia. Jezus 

zei dat Johannes Elia was... als ze Johannes als Elia zouden accepteren (Mattheüs 11:14). Als 

Israël Johannes als Elia had geaccepteerd zouden ze Jezus als de Messias hebben 

geaccepteerd omdat Elia vóór de Messias zou komen om alles te herstellen (Mattheüs 17:11). 

Jezus confronteerde Israël met de beslissing om Hem, als hun Messias, aan te nemen of af te 

wijzen.  

 

 

Veroordeling van de mensen (Matth.11:16-19) 

 

Het volk Israël verwierp het getuigenis van Johannes de Doper en van Jezus. Toen Johannes 

kwam: noch etende, noch drinkende of vrolijk te zijn, werd hij, door zo te doen, beschimpt. 

Jezus kwam etende en drinkende en werd veroordeeld door dat te doen. Jezus legt uit dat zijn 

discipelen aten en dronken omdat de bruidegom (Christus) in hun midden was (Mattheüs 

9:14-15). Het belangrijkste is het feit dat, toen Israël Johannes afwees en hem ter dood bracht, 

ze in feite Elia verwierpen. Door dat te doen verwierpen zij Jezus als hun Messias en toonden 

die verwerping door Hem uiteindelijk ter dood te brengen (Mattheüs 17:9-13). 

 

Degenen in Israël die Jezus als Messias ontvingen werden verstandig genoemd toen Christus 

zei dat de wijsheid is gerechtvaardigd van haar kinderen (Matth.11:19). De woorden van 

Jezus kwamen van God en waren woorden van wijsheid. Degenen die deze woorden van 

waarheid accepteren zijn wijs terwijl degenen die dat niet doen dwaas zijn. Degenen die ze 

wel geloven verklaren deze woorden van wijsheid als waar. Het is alleen door de vreze des 

Heeren, dat de mens wijs kan worden. 

 

“Spreuken 9:10: De vreze des HEEREN is het beginsel der wijsheid, en de wetenschap der 

heiligen is verstand. 
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De vreze des Heren 

 

Wat is de vreze des Heeren en is deze term van toepassing op de Kerk, het Lichaam van 

Christus? Ik geloof dat er twee betekenissen zijn waarop deze term wordt toegepast. De eerste 

is een vrees voor God als gevolg van wat Hij zal doen aan degenen die Zijn geboden 

ongehoorzaam zijn (2 Kronieken 19:8-10; Spreuken 1:22-33). 

 

De tweede is een vrees voor God afkomstig van een goed begrip van de kloof tussen Gods 

heiligheid, macht en kracht en de zwakheden van de mens. Deze vrees voor God kan worden 

aangetoond door de reactie van Johannes toen hij de verheerlijkte Jezus Christus in de hemel 

zag in Openbaring 1. Johannes werd volledig overvallen door de persoon van Jezus Christus 

in Zijn macht en majesteit. Aan hetzelfde idee, op een kleinere schaal, kan worden gedacht als 

u op audiëntie zou gaan bij een president van een groot en rijk land. Uw angst zou niet één 

zijn van de veroordeling of vervolging, maar van het overweldigd worden. 

 

“Op.1:17: En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten;…….”. 

 

De vreze des Heeren komt voort uit ons begrip wie Hij is en wie wij zijn. Als wij God zouden 

zien zoals Johannes Hem zag zouden ook wij als dood voor Hem neervallen. We beseffen dat 

ook wij zullen worden beoordeeld naar onze werken voor de rechterstoel van Chritus (2 

Korintiërs 5:9-15). Wetende dat al onze werken zullen worden beoordeeld moet er toe leiden 

dat we de Heer vrezen. Deze passage heeft ook het idee van Hem te dienen vanwege onze 

eerbiedige vrees voor Hem. 

 

Een belangrijk punt om te onthouden is dat we niet voor iets hoeven te vrezen dat niet op ons 

van toepassing is. Wonend in een noordelijk klimaat hoef ik geen angst te hebben om op een 

schorpioen te trappen. Ik denk er niet eens aan dat dat kan gebeuren. Hetzelfde idee kan 

worden toegepast op hoe mensen denken (of niet denken) over God. Als God ver weg is in de 

geest van een persoon dan zal er geen vrees voor God zijn. Hoe kunnen ze vrezen voor iets 

dat, vanuit hun standpunt, er niet eens is? Alleen mensen die God door Jezus Christus kennen 

kunnen God vrezen. 

 

Alleen zij die God vrezen kunnen wijsheid verkrijgen. De wijsheid van God en de wijsheid 

van de wereld sluiten elkaar volledig uit (1 Korintiërs 1:20-25; 3:18-19). Dus de gelovige is 

wijs terwijl de ongelovige dwaas is, hoewel de wereld u het andersom zal leren. We gaan 

terug naar Mattheüs 11:19, wijsheid behoort bij het Rechtvaardig Overblijfsel van Israël die 

de boodschap van Johannes de Doper hebben aanvaard en daardoor Jezus hebben aanvaard als 

hun Messias. 

  

 

Het aanklagen van de ongelovigen (Matth.11:20-24) 

 

We krijgen nu enig inzicht in het feit hoe God rechtvaardigheid toekent en hoe Hij de mensen 

in de toekomst zal oordelen. We kunnen ook zien hoe ver Gods kennis reikt. De belangrijkste 

reden van deze sectie is de veroordeling van de steden die Jezus als de Messias hebben 

afgewezen. 

Hij veroordeelt eerst Chorazin en Bethsaida, steden ten noorden van het Meer van Galilea. Hij 

toonde Zijn macht daar door krachten en wonderen, maar toch heeft het volk Zijn getuigenis 
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verworpen. Het was moeilijk voor hen om voorbij te kijken aan het feit dat Jezus opgroeide 

als de zoon van Jozef en nu moesten ze Hem dus accepteren als hun Messias (Mattheüs 

13:54-58). Deze machtige werken waren zo krachtig en overtuigend dat als Tyrus en Sidon 

dezelfde wonderen hadden gezien dan zouden ze zich hebben bekeerd. Dit was een klap in het 

gezicht van Israël, omdat Tyrus en Sidon Heidense steden waren ten noordwesten van het 

Meer van Galilea aan de kust van de Middellandse Zee in het land van de Filistijnen. De 

Joden haatten het feit dat de Heidenen ook maar de geringste goddelijke zegen zouden 

ontvangen (Lukas 4:24-30). Hetzelfde wordt gezegd van de Joodse stad Kafarnaüm en de 

boze Heidense stad Sodom. 

 

 

Zwaarte van de straf 

 

Matth.11:22 is een demonstratie van hoe God de volken zal oordelen. Die steden die het licht 

aan hen gegeven afwezen zullen veel harder worden beoordeeld dan de Heidense volkeren 

voor wie het licht werd weggehouden. De steden die het Evangelie gehoord hadden en het 

verwierpen zullen in meerdere mate verantwoordelijk worden gehouden dan de niet-Joodse 

steden die het nog niet hebben gehoord. We zien dit principe door de gehele Schrift. De Wet 

van Mozes zegt oog om oog, tand om tand ... (Exodus 21:23) wat betekent dat de straf moet 

passen bij de misdaad. Lukas 12:47-48 zegt dat de slaaf die de wil van zijn meester wist maar 

het opzettelijk negeerd veel slagen zal ontvangen, terwijl degene die zijn bevel niet deed uit 

onwetendheid een paar slagen zal ontvangen (dit is in lijn met de Wet van Mozes, zoals 

beschreven in Leviticus 4). Israël werd vergeven en kreeg nog een kans nadat ze haar Messias 

ter dood had gebracht (Lukas 23:34). Andere passages in de Schrift die de mate van straf laten 

zien zijn Johannes 9:35-41; 15:22-24 en Openbaring 20:12-13. 

  

 

Gods alwetendheid 

  

We kunnen ook zien in deze passage dat God niet alleen alles weet, maar dat hij weet wat 

iemand zou doen als de omstandigheden veranderd zouden zijn. In dit geval wist Hij dat 

Tyrus en Sidon zich bekeerd zouden hebben en dat Sodom niet zou zijn vernietigd als zij 

Gods machtige werken hadden gezien. 

  

Waarom ging Jezus niet naar Tyrus en Sidon om werken te doen waardoor ze tot geloof 

zouden komen? Als u zeker wist dat uw buurman zijn geloof in Jezus Christus zou stellen als 

u op zijn deur zou kloppen en uw geloof met hem deelt, zou u dat dan doen? Ik denk dat de 

meeste mensen ja zouden zeggen. Maar toch weerhield Jezus hun het Evangelie en door dat te 

doen, zouden sommigen zeggen, werden ze veroordeeld tot de hel. 

  

Dit is echter in overeenstemming met Zijn bediening. Israel moest eerst geloven en door Israël 

zouden de Heidenen worden bereikt met het Evangelie. Dit wordt duidelijk gemaakt in 

Mattheüs 10, waar Jezus de Discipelen beperkt om het evangelie alleen aan Israël te brengen. 

Zodra Israël gelooft heeft ze de taak om de wereld te bereiken (Mattheüs 28:19; Handelingen 

1:8). 

 

 

 

Les 40: Een oproep aan de Kleine Kudde. 
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Lezen: Mattheüs 11:25 t/m 12:1   

 

Een oproep aan het Rechtvaardige Overblijfsel (Matth.11:25-27) 

 

Nadat Hij afstand had genomen van de steden die Zijn getuigenis verwierpen, roept Jezus 

degenen die zullen geloven – de Kleine Kudde of het Rechtvaardig Overblijfsel van Israël. 

Degenen die wijs zijn door de wereldse normen zijn onverstandig wat de geestelijke normen 

aangaat. Dat komt omdat de wereldse normen volledig in tegenspraak zijn met de hemelse 

normen. Het vlees verwerpt van nature de geestelijke dingen en de geestelijke dingen zijn een 

krenking voor vleselijke dingen. Dit principe geldt voor alle bedelingen (Johannes 3:6; 

Galaten 5:17; 1 Korinthiërs 1:26-31). In Matth.11:25 zijn de kinderen het overblijfsel. Ze 

komen niet tot Christus met heel veel menselijke wijsheid en kennis, maar als een kind dat 

onschuldig en vertrouwend is, bereid om te ontvangen wat Christus predikt. Ik geloof niet dat 

we een kinderlijk geloof moeten hebben (ik ben er niet eens zeker van wat dat betekent) om 

tot Christus te komen, maar we moeten open en ontvankelijk zijn voor Zijn boodschap, en 

onze hoogmoed opzij zetten, en nederig tot Hem komen. Jezus zei dat de Kleine Kudde het 

Koninkrijk moest ontvangen als een kind om te illustreren wat hij bedoelde met de gelijkenis 

van de Farizeeër en de tollenaar in Lukas 18:9-17. 

 

Matth.11:27 gaat verder met de proclamatie van:  als u de Zoon kent dat zult u de Vader 

kennen  en als u de Vader kent dan zult u de Zoon kennen. Dit toont de gelijkheid van Vader 

en Zoon aan als God. Beide zijn in wezen gelijk, maar hebben individuele persoonlijkheden 

en verschillende functies. De Vader is God, de Zoon is God en de Heilige Geest is God, maar 

de Vader is niet de Zoon en de Vader is niet de Heilige Geest en de Zoon is niet de Heilige 

Geest. 

 

“2 Petrus 1:1: Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degenen, 

die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben, door de rechtvaardigheid van onzen God 

en Zaligmaker, Jezus Christus; 

 

“Hebr.1:8: Maar tot den Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid; de schepter 

Uws koninkrijks is een rechte schepter. 

 

“Joh.20:27-28: 27 Daarna zeide Hij tot Thomas: Breng uw vinger hier, en zie Mijn handen, 

en breng uw hand, en steek ze in Mijn zijde; en zijt niet ongelovig, maar gelovig. 28 En 

Thomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Heere en mijn God! 

 

Voordat de Zoon zichzelf openbaarde, voordat Hij werd geboren uit een vrouw, moesten de 

gelovigen de Vader geloven. Abraham wist niets van Christus, noch Mozes, Jozua, Koning 

David, noch enig andere Oud Testamentische heilige. Echter, kenden, vertrouwden en 

gehoorzaamden ze de Vader. Hun toekomst in het Koninkrijk werd aan hen gegeven wegens 

hun geloof in de Vader.  

 

Nu de Tweede Persoon van de Drie-eenheid naar de aarde is gekomen als Jezus, werd Israël 

opgeroepen om in Hem te geloven in plaats van in de Vader. Dit is de reden waarom het voor 

Israël zo belangrijk was om te begrijpen dat hij die de Zoon kent ook de Vader kent (Lukas 

10:22; Johannes 5:23; 14:7-9; 8:19). Van Johannes 6:44 leren we dat niemand tot de Zoon 

komt, tenzij de Vader ze tot Hem zal trekken. Met andere woorden, er waren mensen in Israël, 

die in de Vader geloofden en nu de Zoon in hun midden was, was het de taak van de Vader 

om die gelovigen naar de Zoon te brengen. Deze mensen geloofden wat God hen had verteld 
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door de profeten, evenals Jezus Israël er op wees terug te gaan naar de profeten omdat die 

laten zien wie Hij is (Johannes 5:39-40). Al degenen die de Vader in Zijn hand had zouden nu 

worden toevertrouwd aan de Zoon. 

  

De roep in Matth. 11 vers 28 is voor degenen in Israël die geloven. Israël is al honderden 

jaren onder Gods arm van discipline geweest. Ze hebben de vloek van Leviticus 26 geoogst 

door Zijn Wet niet te gehoorzamen. Nu, na jaren van lijden geeft Hij hen de hoop van het 

Koninkrijk en daarmee de tijden van verkoeling (Handelingen 3:19). Israël is ook belast met 

de eisen van de Wet van Mozes. Het werd toen gezien als een juk (Handelingen 15:10; 

Galaten 5:1) en zelfs vandaag wordt het "juk van de Thora" aangenomen bij een bar mitswa 

of wanneer een Heiden zich bekeert tot het Jodendom. Hieraan werd door de Farizeeën en 

andere religieuze leiders nog hun eigen regels en voorschriften toegevoegd waardoor Israël 

nog zwaarder werd belast. 

 

Jezus vergelijkt dit zware juk van het Jodendom met Zijn licht juk.  Het was onmogelijk voor 

een Israëliet om alle 613 verordeningen, vervat in de wet van Mozes, te vervullen en het was 

helemaal onhaalbaar, door de extra regels en voorschriften die hen door de Farizeeën werden 

opgelegd, om te gehoorzamen. Toch zal Israël de mogelijkheid krijgen om volkomen het 

kleinste deel van de Wet te gehoorzamen nadat Christus is teruggekomen om te regeren als 

hun Koning. De Israëlieten die het Koninkrijk binnengaan zullen worden gereinigd en krijgen   

een nieuw hart en een nieuwe geest zodat ze kunnen wandelen in Zijn inzettingen (Ezechiël 

36:24-27; Jeremia 31:33). Zij zullen niet langer worden belast met een Wet die onmogelijk te 

houden is, een Wet die alleen kan veroordelen en de dood brengt. In plaats daarvan zullen ze 

genieten van de tijden van verkoeling in het Koninkrijk. De last zal zijn opgeheven en alle 

dingen zullen hersteld zijn.  

 

In tegenstelling hiermee zijn wij, in het Lichaam van Christus, vrij van de Wet vanwege onze 

positie in Christus. De Heilige Geest doopt vandaag de dag alle gelovigen in Christus (1 

Korintiërs 12:13). Dit is de “één doop” van Efeze 4:5. Aangezien wij, door deze doop, zijn 

geïdentificeerd met Christus zijn we in feite met Hem gestorven en daarom kan de Wet geen 

vat meer op ons krijgen (Romeinen 7:4-6). 

 

 

Geconfronteerd worden met  vreemde Levitische wetten 

 

Het eerste deel van Mattheüs 12 is gericht op Christus die de confrontatie aangaat met de 

religieuze leiders over de wetten die zij toevoegden aan de Wet van Mozes. Zij voegden deze 

wetten toe om het moeilijker voor de mensen te maken om de Mozaïsche Wet te overtreden. 

Ze zetten in feite een beschermend hekwerk rond de Wet van Mozes waardoor het zogenaamd 

moeilijker zou worden om niet te gehoorzamen. 

 

Er worden zes werken genoemd die Jezus doet op de Sabbat om de Farizeeërs uit te dagen; 

“aren plukken” (Mattheüs 12:1-8; Markus 2:23-28; Lukas 6:1-5), “het genezen van een man 

met een dorre hand” (Mattheüs 12:9-15, Markus 3:1-6, Lukas 6:6-11), “genezing van een 

samengebogen vrouw” (Lukas 13:10-17), “genezing van een waterzuchtig mens” (Lukas 

14:1-6), “de genezing van een kreupele” (Joh.5:1-18) en genezing van een blinde (Joh.9:1-

16). Deze dingen werden specifiek en doelbewust gedaan op de Sabbat om duidelijk te maken 

dat de mens niet is gemaakt voor de Sabbat maar dat de Sabbat is gemaakt voor de mens 

(Markus 2:27). Dit komt voort uit de schepping daar de mens eerder is geschapen dan dat de 

Sabbat werd ingesteld. 
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De Sabbat 

 

De term Sabbat komt van het Hebreeuwse woord Shabbat, wat betekent einde, rust of 

ophouden. We zien dat de eerste Sabbat plaatsvond op de zevende dag toen God rustte van 

Zijn scheppingswerk. De Sabbat is altijd op de zevende dag geweest en is nooit veranderd in 

de eerste dag van de week, dit in tegenstelling met wat veel kerken leren. God zegende en 

heiligde de Sabbat (Genesis 2:3), hetgeen betekent dat de Sabbat onderscheiden is van de rest 

van de dagen van de week als een speciale dag voor de Heer. 

  

Toen de Wet van Mozes aan Israël werd gegeven kregen ze de opdracht om de Sabbat te 

onderhouden en te heiligen -  zet de Sabbat apart van de andere zes dagen van de week. Ze 

moesten dat doen om te rusten van hun werk (Exodus 20:8-11), net zoals God dat deed na het 

scheppen van de hemel en de aarde in zes dagen. 

  

De Hebreeënbrief voegt een andere dimensie toe aan de Sabbat. Uit Hebreeën 3:4 en 4:1, 9-11 

zien we een verband tussen de Sabbat en het Duizendjarig Rijk. Hoewel het duidelijk zou 

moeten zijn dat de Hebreeënbrief is geschreven aan het Hebreeuwse volk – Israël - gebruiken 

de meeste mensen dit boek voor de Kerk, het Lichaam van Christus. Als u zich dit realiseert 

en begrijpt dat de Sabbat werd ingesteld als een beeld van de toekomstige rust die Israël zou 

ervaren in het Duizendjarig Rijk dan is het gemakkelijk om in te zien dat wij hier niet in beeld 

zijn. Toen Jezus door Israël ging  “genezende alle mensen” liet Hij de tijd van rust en 

verkoeling zien die ze zouden ervaren in het Koninkrijk. Toen Jezus op de Sabbat genas 

verbond Hij tastbaar de Sabbat met het Duizendjarig Rijk om deze mensen vreugde en 

opleving te verschaffen dat komen zal in het Koninkrijk (Handelingen 3:19). Hij liet de 

Farizeeën ook zien dat zij niet begrepen dat de Sabbat eigenlijk gegeven is als een geschenk 

aan de mensen. 

   

 

Les 41: Een “Rust” voor Israël. 

 

Lezen: Mattheüs 12:1 

 

In de laatste les zijn we begonnen met het kijken naar de Sabbat. God stelde het concept van 

de Sabbat in toen Hij op de zevende dag rustte na zes dagen van scheppen (Genesis 2:2-3). 

Dit gaat door in Israël vanaf het moment dat ze de opdracht kregen om de Sabbat te houden 

volgens de Wet Mozes (Exodus 20:10). Dit was een eeuwig verbond (Exodus 31:16), die door 

Israël gehouden moest worden zolang God met hen omging als volk. Wij, het Lichaam van 

Christus, zijn niet onder de Wet vanwege onze positie in Christus (Romeinen 6:14; 10:4; 

Galaten 5:18). De Wet is nog steeds van kracht voor degenen die niet in Christus zijn (1 

Timotheüs 1:9-10; Galaten 5:1-3). 

 

 

Een toekomstbeeld   

 

Het houden van de Sabbat is geen doel op zich, maar een beeld van de toekomst, een schaduw 

van wat nog moest komen. Toen God op de zevende dag rustte deed Hij dat niet omdat hij 

moe was, maar om een beeld van de toekomst te presenteren. Zijn voorbeeld werd het 

voorbeeld voor Israël toen zij de opdracht kregen om te rusten op de zevende dag van de 
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week. Het beeld dat wordt aangeboden heeft te maken met de definitieve belofte van rust voor 

Israël. Israël was een Koninkrijk beloofd en een tijd van verkoeling (Exodus 31:17; 23:12; 

Handelingen 3:19). Mattheüs 12 toont de verbinding tussen het Koninkrijk met een tijd van 

herstel, verkoeling en hoop toen Jezus door het land ging en het volk genas. Jezus beloofde 

rust voor degenen die het Evangelie van het Koninkrijk geloofden (Mattheüs 11:28-29). De 

Hebreeënbrief spreekt van de beloofde rust voor Israël, geïllustreerd door de Sabbat. Deze 

rust zal worden vervuld in het Koninkrijk. Dit wordt ook weergegeven in de vereiste zeven 

feesten die Israël moest onderhouden; het Pascha (de dood van Christus), ongezuurde broden 

(begrafenis van Christus), Eerste vruchten (Christus Zijn opstanding), Pinksteren (Het 

uitstorten van de Heilige Geest), bazuinen (Verdrukking), Verzoening (wederkomst) en het 

Loofhuttenfeest (Duizendjarig Rijk). Merk op dat het Loofhuttenfeest het zevende en laatste 

feest is dat de duizendjarige rust, beloofd aan Israël, aangeeft. 

  

“Hebr.4:10:  Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk 

God van de Zijne. 

 

 

Hou je er aan of sterf 

 

De straf voor het overtreden van de Sabbat was vrij hard – de dood (Exodus 31:13-17; 

Numeri 15:32-36). De dood lijkt hard voor iemand die verder liep dan een mijl of wat 

brandhout verzamelde, maar daarmee zou de Sabbat, die een teken was voor Israël dat God 

Israël voor een speciaal doel had afgescheiden, overtreden worden. God gebruikte de 

Babyloniërs om Israël te straffen als ze niet haar Sabbatten hield (2 Kronieken 36:21). Als 

gevolg van deze straf stelden de leiders van Israël hun eigen wetten op met de bedoeling er 

voor te zorgen dat Israël de Mozaïsche Wet niet zou overtreden. 

 

Degenen die zeggen dat we nog steeds onder de Wet van Mozes zijn vinden het moeilijk uit te 

leggen waarom ze naar de kerk gaan op de eerste dag van de week in plaats van op de dag 

waarop God Israël vertelde dat te doen. De veronderstelling is, omdat Jezus is opgestaan op 

de eerste dag van de week (Markus 16:9) en we zien dat Jezus een ontmoeting heeft met Zijn 

discipelen op de eerste dag (Johannes 20:19) en Paulus predikt op de eerste dag (Handelingen 

20:7), dat de "Christelijke Sabbat" nu veranderd is van de zevende dag naar de eerste dag. 

God heeft de dag van de Sabbat nooit veranderd, want door dat te doen zou het eeuwigdurend 

verbond, dat God met Israël heeft gemaakt, verbroken worden en het beeld van de Sabbat zou 

verbroken worden. Degenen die denken dat zij nu het volk van God zijn in de plaats van 

Israël vatten de Wet vrij licht op. Als kerken aannemen dat ze Israël zijn en dus onder de Wet 

zijn moeten ze iemand doden die de Sabbat breekt. Ik denk dat het kerkbezoek dan drastisch 

zou dalen. 

 

 

De Sabbat van vandaag de dag  

 

Paulus maakt duidelijk dat we de Sabbat of een andere feestdag, nieuwe maan of speciale 

dagen niet in acht hoeven te nemen. De Sabbat werd aan Israël gegeven als een teken en als 

een beeld van hun toekomstige rust. Wij zijn Israël niet en we zijn niet onder de Wet. 

Degenen die beweren geestelijk Israël te zijn zouden ook moeten beweren dat ze verblind zijn 

omdat Israël tijdelijk verblind is (Romeinen 11:25). Waarom dringen mensen aan op het 

stelen van hetgeen aan Israël is gegeven? 
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“Kol.2:14-17: 14 Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in inzettingen 

bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden 

weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende; 15 En de overheden en de machten 

uitgetogen hebbende, heeft Hij die in het openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelve over 

hen getriomfeerd. 16 Dat u dan niemand oordele in spijs of in drank, of in het stuk des feest 

dags, of der nieuwe maan, of der sabbatten; 17 Welke zijn een schaduw der toekomende 

dingen, maar het lichaam is van Christus. 

 

 

Les 42: Heer van de sabbat. 

 

Lezen: Mattheüs 12:1-21 

 

De hedendaagse Joden vertrouwen op de Torah (de Wet zoals die aan Mozes is gegeven) en 

de Talmoed. Gedurende vele jaren, nadat de Mozaïsche Wet door God aan Israël werd 

gegeven, bespraken en analyseerden de Joden de Wet en gaven mondeling hun besluiten en 

interpretaties van de Wet door. Ten tijde van de Babylonische ballingschap (588-538 voor 

Christus) werd Israëls tempel verwoest en was het niet meer mogelijk om de opdrachten van 

de Wet van Mozes letterlijk uit te voeren. Het was tijdens deze periode van ballingschap dat 

de rabbijnen hun mondelinge interpretaties en discussies begonnen op te schrijven en dat is nu 

opgenomen in wat de Talmud wordt genoemd. De aansporing, voor het opschrijven van hun 

mondelinge overleveringen, kwam voor het grootste deel voort uit de vele veranderingen die 

Israël werden opgelegd omwille van hun gevangenschap. Omdat ze niet langer een tempel 

hadden om daarin te aanbidden, moesten ze herdefiniëren hoe zij zich aan de Wet van Mozes 

konden houden. Na hun 70-jarige ballingschap, trachten de rabbijnen de mensen er van te 

weerhouden om ooit weer ongehoorzaam te zijn aan de Wet door veel van hun zelfgemaakte 

wetten toe te voegen. Zij begrepen dat hun gevangenschap een gevolg was van het 

onzorgvuldig miskennen van de Wet van Mozes, zodat ze extreme moeite namen om er een 

"ondoordringbaar" hek omheen te bouwen bestaande uit hun eigen wetten. Vandaag bekijkt 

men de Talmoed als even belangrijk als de Thora en nodig voor  de interpretatie ervan. 

  

De Schriftgeleerden en Farizeeën waren de beheerders van de Wet. Het was hun taak om 

ervoor te zorgen dat de Wet volmaakt werd onderhouden. Helaas zijn ze uit het oog verloren 

waarom ze de Wet hielden. Het moest worden gedaan vanuit het hart, niet vanuit het hoofd. 

Degenen die de Wet benaderden met de juiste gesteldheid van het hart hielden van de Wet en 

verkregen hun voedsel uit de Wet (Psalm 1). De Farizeeën benaderen de Wet niet met de 

juiste gesteldheid van het hart, maar waren gericht op het uitvoeren van elk detail van de Wet 

en zetten daarmee de Wet boven de mens. Deze "herders" dwongen de "schapen" om elk 

aspect van de Wet te gehoorzamen, zelfs tot hun nadeel. De leiders van Israël hadden geen 

medelijden met de mensen. Christus draaide dit om door te zeggen dat Hij weldadigheid 

wenste in plaats van offer en de kennis van God boven brandoffers (Hosea 6:6). 

 

 

Jesus "breekt" de Wet (Matth.12:1-8) 

 

Volgens de Farizeeën verbrak Jezus de Sabbat toen Hij Zijn discipelen door de velden liet 

gaan om aren te plukken en het graan op te eten. Een letterlijke Griekse interpretatie van 

Lukas 6:1 zegt “de tweede eerste sabbat”, zo staat het ook  in de Statenvertaling. Het is heel 

goed mogelijk dat dit het seizoen van het Pascha was toen er een gewone Sabbat was die werd 
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gevolgd door een tweede Sabbat die het begin van het feest van de Ongezuurde Broden 

aangaf. Pinksteren zou dan zeven Sabbatten plus één dag later zijn (50 dagen). 

 

U moet zich realiseren dat Jezus alleen hun interpretatie van de Wet brak, maar Hij heeft in 

zijn hele leven nooit een deel van de Wet verbroken. Hij was de enige die in staat was om de 

Wet volledig te vervullen (Mattheüs 5:17). De Farizeeën plaatsten voortdurend de Sabbat 

boven de mens, terwijl Christus de mens boven de Sabbat stelde (Markus 2:27). Christus 

probeert de Farizeeën dit concept te onderwijzen door hen te wijzen op twee Oud 

Testamentische passages. 

 

Het eerste gaat over David toen hij van koning Saul wegliep. Hij had voedsel voor zichzelf en 

zijn mannen nodig (1 Samuël 21). Het enig beschikbare voedsel was het toonbrood dat 

geheiligd was (apart gezet) voor de Heer. Er waren 12 broden in de tempel die iedere Sabbat 

werden vervangen. Wanneer de nieuwe broden werden geplaatst, stonden de oude broden 

enkel en alleen ter beschikking voor de priesters (Lev 24:9). David vroeg en kreeg vijf van die 

oude broden omdat zijn lichamelijke behoefte zwaarder woog dan het strikt houden van de 

Wet. David was de toekomstige koning van Israël die op de vlucht was. Christus was in een 

soortgelijke situatie, dus door Zichzelf te vergelijken met David beweerde Hij hun 

toekomstige Koning zijn. 

 

Jezus wijst ze dan op de taken van het priesterschap. De priesters waren waarschijnlijk het 

meest actief op de Sabbat met hun vereiste verplichtingen. Ze konden niet net doen of het 

geen Sabbat was, toch waren ze niet schuldig aan het schenden van de Sabbat. Alleen 

priesters mochten werken op de Sabbat, toen Christus Zijn onschuld betoogde van het werken 

op de Sabbat gaf Hij Zijn recht op het priesterschap aan. 

 

De leiders van Israël spraken tot en argumenteerden met de heerser van de Sabbat. Het was 

Christus die schiep en vervolgens rustte en gaf zodoende Israël het beeld van hun toekomstige 

rust. Toen Christus hen vertelde hoe ze de Sabbat in acht moesten nemen hadden ze moeten 

luisteren omdat Hij de auteur van de Sabbat was. 

 

 

De man met de dorre hand (Matth.12:9-14)  

 

Het tweede incident in Mattheüs, met betrekking tot de Sabbat, bevestigt Jezus als Heer van 

de Sabbat, terwijl dat belangrijkste doel wordt benadrukt. De focus van de Schriftgeleerden en 

Farizeeën was primair gericht op het doen van de Wet, terwijl Christus zich richt op de 

behoeften van de mensen. Toen Jezus in de synagoge ging ontmoette hij een man met een 

verdorde hand. De Farizeeën waren er ook om Hem te vangen en te beschuldigen van het 

breken van hun interpretatie van de wet. De leiders van de tempel hielden Jezus in de gaten of 

Hij iets verkeerds zou doen zodat ze hem konden beschuldigen, maar Christus wist precies 

wat ze dachten. Hij genas de man opzettelijk om aan te tonen dat medelijden belangrijker is 

dan het houden van de kleinste details van de Wet. Het liefhebben van je naaste was de geest 

van het houden van de Wet (Mattheüs 7:12; 22:36-40; Galaten 5:14). Jezus wees erop dat 

deze huichelaars een dier uit een put zouden trekken op de Sabbat maar werden prikkelbaar 

toen hij mededogen toonde aan een man die gedurende vele jaren leed. Toen Jezus hun erop 

wees dat ze inconsequent redeneerden en dat ze zelfingenomen waren werden ze boos op 

Jezus en wensten ze hem te doden. 
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Het herstel van deze man met zijn verdorde hand is een voorproefje van de wederoprichting 

die zal worden ervaren in het Koninkrijk. Petrus spreekt van deze wederoprichting in 

Handelingen 3:21 en het is geprofeteerd in Jesaja 49:8 en Jeremia 31:25. Degenen die in het 

Koninkrijk gaan zullen genezen worden, krijgen een nieuw hart, wordt de Geest gegeven en 

worden vernieuwd. Wanneer Christus genas, denk ik dat de hele persoon vernieuwd werd. Hij 

genas niet alleen ogen, ledematen of lepra, maar regenereerde de hele persoon waardoor ze 

klaar waren om het Koninkrijk binnen te gaan. 

 

 

Het toekomstig Koninkrijk (Matth.12:15-21) 

 

Na de genezing van de man met de verdorde hand werd doorverteld wat er gebeurd was en 

velen volgden Jezus. Ze volgden Hem niet omdat ze gelovigen waren, maar omdat ze genezen 

wilden worden of om te zien wat Hij nog meer zou gaan doen. Volgens Matth.12:15 genas Hij 

hen allen. Dit is in tegenstelling tot de hedendaagse "geloofs genezers" die beweren dat ze 

alleen in staat zijn om te genezen als degene die genezing wil genoeg geloof heeft. Hier genas 

Jezus allen zonder uitzondering. 

 

Nadat Hij ze genezen had zei Hij hen aan niemand te vertellen wie Hij was. Dit werd gedaan 

om te vervullen hetgeen de profeet Jesaja heeft gezegd in Jesaja 42. Hij zal niet twisten, noch 

roepen, hij zal zachtjes en stil komen om te voorkomen dat zelfs een beschadigde riet wordt 

verstoord noch een smeulende lont wordt geblust. Maar dat zal allemaal veranderen nadat Hij 

gerechtigheid op de aarde heeft gevestigd voor alle volken (voor de Heidenen). Dit zal bij de 

oprichting van het Koninkrijk zijn, dat geschieden zal bij Zijn Wederkomst. Het is vanuit 

Jesaja dat we een duidelijk beeld krijgen van de overheersing van Israël en het zegenen van de 

Heidenen (of landen) door Israël. Jesaja 42:6 toont aan hoe het verbondsvolk (Israël, niet de 

kerk) een licht voor de Heidenen zal zijn (Jesaja 49:6; 51:4; 60:1-3; Lukas 2:32). Dit kan 

alleen gebeuren als Israël Gods verbondsvolk is. Toen Israël Gods pleidooi voor haar, om 

Jezus te aanvaarden als hun Messias, verwierp verklaarde God haar "lo-Ammi" of "niet Mijn 

volk". Zolang Israël God gehoorzamen zou dan zou Hij hun God zijn en zij zouden Zijn volk 

zijn (Jeremia 7:23). Leviticus 26 noemt alle gevolgen op die Israël zou ervaren als zij zich van 

God af zouden keren.  

 

 

Israël vandaag de dag 

 

God maakt geen verschil tussen Israël en de Heidenen als het gaat om redding. Personen 

komen tot God door Christus en we worden niet langer behandeld als een volk (Efeziërs 2:13-

18). De Heidenen worden nu gezegend door de val van Israël in plaats van door de herrijzenis 

van Israël zoals dat zal gebeuren in het Duizendjarig Rijk (Romeinen 11:11-15). 

 

 

Les 43: Afwijzing door de Joodse leiders. 

 

Lezen: Mattheüs 12:14-24 

 

In Mattheüs 8:4 vertelde Jezus de melaatse, die Hij zojuist had genezen, om niemand iets te 

vertellen maar meteen naar de priester te gaan en de gave offeren die vereist was volgens de 

Wet van Mozes. Het einde van vers 4 zegt dat het tot een getuigenis was voor de priesters. 

Met andere woorden, Jezus getuigde, door middel van tekenen en wonderen, dat Hij de 
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Messias was en deelde dit mede aan de priesters door de genezing van de melaatse. Israël was 

geleerd, terwijl ze slaven in Egypte waren, om uit te kijken naar tekenen (1 Korintiërs 1:22) 

en dit is precies wat Jezus hen gaf door middel van het uitdrijven van demonen en 

genezingen. Toen de priesters het Oude Testament bestudeerden hadden ze moeten weten wie 

Jezus was toen Hij kwam om te genezen (Jesaja 29:18; 35:3-6; 49:13; Ezechiël 34:16, Zefanja 

3:18-19). 

 

Er is een verandering in Mattheüs 12:16, toen Jezus de mensen, die Hij genas, vertelde om er 

niet over te praten. Nu wilden de Farizeeën Jezus doden omdat Hij hun macht over het volk 

bedreigde (Johannes 11:48). Zijn eerste komst was niet om alles recht te zetten, Hij was niet 

van plan om de leiders van Israël te weerstaan, maar ging voort met het verzamelen van Zijn 

Kleine Kudde van gelovigen en hen voor te bereiden om door de Verdrukking te gaan en 

daarna in te gaan in het Koninkrijk. 

 

 

Vervulde profetie (Matth.12:17-21) 

 

Het woord vervullen, of zijn varianten, wordt 16 keer gebruikt in het boek Mattheüs. De Oud 

Testamentische profetieën kwamen allemaal aan hun einde in de evangeliën. De geboorte van 

de Zoon van God, Zijn bediening onder de mensen, Zijn dood, begrafenis en opstanding en 

het oprichten van het Duizendjarig Rijk waren allemaal beloofd in het Oude Testament en 

waren nu bezig om in vervulling te gaan. Toen Johannes kwam met de verkondiging dat het 

Koninkrijk nabij was kondigde hij de vervulling van Oud Testamentische profetie aan. 

 

Ons wordt nu een andere vervulde profetie voorgesteld die is uitgesproken door de profeet 

Jesaja. Jesaja toont één Messias met twee verschillende functies. Bij Zijn eerste komst riep 

Christus de Kleine Kudde van gelovigen tot Zich. Hij zou dan tot een offer worden, als een 

lam naar de slachtbank gaan, voor de zonden van het volk. Hij kwam niet in macht en kracht, 

maar stil en nederig. De profetie in Jesaja 42 zegt dat Hij kwam als een Dienaar (Jesaja 53), 

één die niet twisten, noch roepen zal. “Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken, en de 

rokende vlaswiek zal Hij niet uitblussen” (Jes.42:3). Dat is de reden waarom Hij de menigte 

vertelde niemand iets over deze genezingen te vertellen. Hij kwam niet om drukte te maken, 

maar om tot verzoening te worden gesteld (een offer om de toorn Gods af te wenden van hen 

die geloofden). 

 

Deze zelfde Messias zal ook komen met heerschappij en macht bij Zijn Wederkomst. Het is 

op dat moment dat Hij zal komen om te overwinnen en het volk te richten en Zijn vijanden 

zullen Zijn voetbank worden (Jesaja 63:1-4; Psalm 96:13; 98:9; Openbaring 19:11-16). 

 

Er zijn een aantal Rabbijnen die twee mensen zien in het vervullen van deze twee functies van 

de dienende Messias (zoon van Jozef, zie Zacharia 9:9) en de overwinnende Messias (Zoon 

van David, zie Daniël 7:13). De Rabbijnen denken dat hun Messias een mens is die 

gemachtigd wordt door God en dat God, voor elke generatie, een man klaar heeft staan die 

gereed is om deze functie te vervullen  zodra Israël gereed is om hem te accepteren. 

 

Deze profetie van Jesaja 42 zegt dat de Heidenen gerechtigheid en hoop zullen ontvangen  

door de Messias. Hoewel we meestal denken aan de toekomstige, aan Israël gegeven, beloften 

kunnen we zien dat de Heidenen ook een toekomstige hoop hebben. Dat is de reden waarom 

Markus 2:27 zegt dat de Sabbat is gemaakt voor de mensen (niet alleen voor Israël). Deze 

hoop was echter gebaseerd op de wederoprichting van Israël in heerlijkheid, voor alle volken 
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in het Duizendjarig Rijk (Jesaja 60:1-3). Toen Israël, als volk, het aanbod van het Koninkrijk 

verwierp verzegelden ze ook het lot van de Heidenen, omdat de Heidenen alleen gezegend 

konden worden door middel van Israëls wederoprichting. Israël probeerde, maar slaagde er 

niet in, om haar gerechtigheid te verkrijgen door de Wet in plaats van door het geloof in 

Christus (Romeinen 9:30-32). Het was op dit punt dat beide, zowel Joden als Heidenen, 

werden besloten in ongeloof en er was geen hoop voor beide groepen (Romeinen 11:32). Dat 

is de reden waarom God Paulus opwekte als dienaar van de Bedeling der Genade (Efeze 3:1-

11) om het Evangelie van Genade rechtstreeks aan de Heidenen te brengen die in het verleden 

waren uitgesloten (Efeziërs 2:11-19). Het is niet langer nodig voor de Heidenen om 

afhankelijk te zijn van Israëls zegen om gezegend te worden (zoals Ruth deed door de God 

van Israël haar God te maken (Ruth 1:16), maar we kunnen nu individueel tot Christus komen 

in plaats van via Israël. 

 

Er zijn parallelle vergelijkingen die kunnen worden gemaakt tussen God en Israël. Jesaja 41:8 

en 42:1 zeggen dat beide zowel Israël als Christus dienaren zijn en gekozen zijn door  God (de 

Vader). Echter laten de verzen, Matth.12:28-29, zien dat Israël faalde en dat een nieuwe 

trouwe dienaar zal worden opgewekt. Israël wordt ook wel een licht voor de Heidenen 

genoemd (Jesaja 42:6; 60:3), net zoals Christus een licht is voor Israël (Jesaja 9:2; 60:1). Er 

wordt ook gezegd dat de zaligheid uit de Joden is (Johannes 4:22: de zaligheid is uit de 

Joden.) en natuurlijk weten we dat redding uiteindelijk door Christus is (Romeinen 11:26). 

Zegeningen werden ook gegeven aan hen die Israël zegenden (Genesis 12:15; Psalm 122:6; 

Zacharia 8:22-23), maar God zegent Israël (Genesis 22:17-18; Zacharia 8:13). 

 

 

Bezeten, blind en stom (Matth.12:22-24)  

 

Ik geloof dat deze man Israël vertegenwoordigt. Satan heeft zijn intrek genomen in heel 

Israël. Overal waar Jezus kwam moest Hij demonen uitdrijven. Israël verkeerde in volledige 

geestelijke duisternis (Mattheüs 4:16; Lukas 1:79). Omdat ze in duisternis wandelden was 

Israël geestelijk blind. Het was onmogelijk voor hen om goed van kwaad te onderscheiden. 

Dat is de reden waarom de leiders van Israël hun Messias verwierpen. 

 

Omdat ze zo omhuld waren door duisternis was het voor hen onmogelijk om een licht voor de 

volken te zijn. Hun getuigenis was onwaarachtig. Ze waren niet in staat om tot de wereld te 

spreken over de glorieuze toekomst die de hunne zou worden in Christus. Toen Christus deze 

man genas werd hij volledig nieuw gemaakt (Handelingen 3:16), net zoals Hij met Israël zal 

doen bij Zijn Wederkomst.  

 

Let op het contrast tussen de opvatting van de mensen over Christus en dat van de Farizeeën. 

De mensen dachten dat Jezus de Zoon van David kon zijn, de Messias van Israël, Degene die 

was beloofd om hen te komen redden van hun vijanden, terwijl de geestelijke leiders van 

Israël Hem beschuldigden dat Hij voor Satan werkte. Dit toont aan hoe ver deze leiders van 

God waren verwijderd (Jeremia 2:8; 10:21; 23:1-3; Ezechiël 34:2).  

 

 

 

 

 

 

Les 44: Afwijzing door het volk Israël. 
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Lezen: Mattheüs 12:22-32 

 

We bereiken het hoogtepunt van een crisis in Israël. Eerst kwam Johannes de Doper het 

Evangelie van het Koninkrijk prediken – bekeert u want het Koninkrijk is nabij. Hij werd 

vermoord, terwijl Israël toekeek. Nu gingen Christus en Zijn Discipelen uit en predikten 

dezelfde boodschap. Toen de leiders van Israël werden geconfronteerd met het feit om te 

geloven dat Jezus de Christus is en dat het Koninkrijk nabij is, werden ze gedwongen om een 

beslissing te nemen. Geven ze hun macht over het volk op en al de extraatjes die samengaan 

met de rol als leider of onderwerpen ze zich nederig aan Jezus Christus als hun toekomstige 

Koning? We zagen in het geval van de genezing van de man met de verdorde hand 

(Matth.12:10-13), dat de Farizeeën zich veel meer zorgen maakten over hun positie dan over 

de mensen. 

 

 

De droevige staat Israël (Matth.12:22-24) 

 

Jezus verliet de Farizeeën vanwege hun doodsbedreigingen. De mensen volgden Hem en Hij 

genas hen allen. Een man die bezeten was, blind en stom werd naar Jezus gebracht. Ik denk 

dat deze man een beeld van de toestand van Israël is. Satan had vrij spel om zijn werk te doen 

in heel Israël en had het volk geestelijk geketend. Ze waren blind voor het licht dat hen werd 

gegeven door Jezus Christus (Lukas 1:79). Deze man was eveneens stom. Israël was niet in 

staat om een licht voor de naties te zijn en aldus niet in staat om het Evangelie te verspreiden 

onder de Heidenen. 

 

Toen Jezus deze man genas vroegen de scharen zich af of Jezus de Zoon van David zou 

kunnen zijn. Zelfs de massa begreep dat de Zoon van David, hun Messias, zou komen om 

Israël te troosten (Jesaja 49:13; Mattheüs 5:4) en ze konden zien dat deze werken van 

genezing in verband stonden met de geschriften van de profeten. 

 

De leiders verwierpen Jezus als de Messias. In plaats van in te zien dat Hij door God 

gezonden was zeiden ze dat Hij van Satan was. Volgens de Farizeeën kwam Zijn macht om 

demonen uit te drijven van Satan. Als de mensen Jezus zien dan zien ze hun Messias. Als de 

leiders Hem zien dan zien ze Satan. Er kon geen groter contrast zijn en het laat zien hoe ver 

de leiders van God waren verwijderd. 

 

 

De Farizeeën veroordeeld (Matth.12:25-28) (Markus 3:23-27; Lukas 11:17-22) 

 

De Farizeeën waren zo blind en gevangen in hun eigengerechtigheid dat zij Jezus niet konden 

waarnemen als Messias, ondanks alle tekenen en wonderen die Hij deed om zich te bewijzen. 

Beëlzebul betekent letterlijk heer van drek en werd gebruikt als titel voor de leider van de 

demonen, Satan. Toen zij Jezus beschuldigden van het uitdrijven van Satan door de macht van 

Satan, gebruikte Jezus het nu volgende om hun beschuldigingen te weerleggen. Jezus zei: Hoe 

kan Satan tegen zichzelf strijden en toch zo sterk zijn?  

 

In Matth.12:27 keert Jezus de zaak om door de Farizeeën te vragen door wiens macht hun 

zonen Satan uitdreven. Ze hadden de mensen blijkbaar getraind om exorcisme te bedrijven. 

Jezus vertoonde, overal waar Hij heen ging, grote en machtige tekenen. Johannes merkte zelfs 

op dat talloze boeken nodig zouden zijn om alle dingen die Jezus deed te bevatten (Johannes 
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21:25). De macht van Christus om te genezen was onbeperkt. Als u moest kiezen wie er 

werkte door de kracht van God dan ligt de keuze voor de hand, het zou Jezus zijn. Dat is de 

reden waarom de mensen dachten dat Jezus hun Messias zou kunnen zijn. Als de Farizeeën 

dachten dat ze Satan uitwierpen door de kracht van God dan deed Jezus dat nog veel meer. 

Door te ontkennen dat Jezus Satan uitwierp door Gods kracht veroordeelden ze zichzelf. 

 

 

Twee sterke mannen (Matth.12:29-30) 

 

Er zijn twee sterke mannen in deze gelijkenis. De sterke man is Satan, die het huis van Israël 

gevangen heeft genomen. Lukas 11:21 zegt dat, als een sterke man volledig bewapend is, hij 

zijn huis bewaakt, zodat geen van zijn bezittingen kan worden weggenomen. In plaats van een 

volk van God te zijn was Israël een volk van Satan geworden. Geen mens was in staat om 

tegen Satan in te gaan om Israël terug te nemen. Israël verkeerde in een hopeloze toestand. De 

enige hoop was dat iemand die sterker is dan Satan hem zou overmeesteren. De sterkere man 

is Christus, de enige die in staat is om Satan te verslaan en Israël terug te nemen. 

 

Degenen die Christus niet volgen zijn tegen Hem, met andere woorden, ze zijn aan de kant 

van Satan en doen het werk van Satan. Dit was gericht aan de Farizeeën. Christus verzamelde 

de Kleine Kudde, het gelovig overblijfsel uit Israël, terwijl de leiders van Israël de schapen 

verstrooiden. 

 

 

Godslastering (Matth.12:31-32) (Markus 3:28-30; Lukas 12:10) 

 

Er is veel verwarring over de lastering van de Heilige Geest en de onvergeeflijke zonde. De 

standaard uitleg van dit vers is dat sinds Christus de Heilige Geest werd gegeven bij Zijn doop 

Hij in staat was om te genezen door de kracht van de Heilige Geest, en dat, toen de Farizeeën 

Jezus beschuldigden van genezing door de kracht van Satan, ze de Heilige Geest lasterden. 

Lasteren is om ergens kwaad van te spreken. In dit geval zouden ze zeggen dat de Farizeeën 

kwaad van Christus hebben gesproken toen zij Hem beschuldigden (en dus van de Heilige 

Geest) van het doen van het werk van Satan. Echter zou deze uitleg het onmogelijk maken om 

Christus te lasteren want toen de Farizeeën kwaad van Christus spraken wordt gezegd dat ze 

tegen de Heilige Geest spraken. Dit is in weerwil van de Schrift die zegt dat ze Christus 

konden lasteren. 

  

In werkelijkheid waren de Farizeeën zich er niet van bewust dat de kracht van Christus van de  

Heilige Geest kwam, zodat ze hun godslastering naar waarheid richten op Jezus, de Zoon des 

Mensen. Zij konden de Heilige Geest niet lasteren omdat de Heilige Geest nog niet eens was 

gegeven. Hij zou niet eerder gegeven worden dan nadat Jezus Christus was opgevaren naar de 

hemel (Johannes 7:39; 14:16; Handelingen 2:33). De Heilige Geest werd aan Israël gegeven 

in Handelingen 2. Dit was een bijzondere, profetische openbaring van de Heilige Geest die 

niet verwart moet worden met het feit dat Hij aan Jezus werd gegeven bij Zijn doop (Mattheüs 

3:16), aan de Discipelen werd gegeven in (Johannes 20:22), en ook niet verwarren met de 

inwoning van de Heilige Geest in de gelovige van vandaag de dag. 

  

Dus kon het lasteren van de Heilige Geest alleen worden gepleegd nadat de Heilige Geest 

werd uitgestort en dat betekent dat het alleen kon gebeuren na Pinksteren, zoals opgetekend in 

Handelingen 2. Volgens Handelingen 2:4, gebeurde het, toen de Heilige Geest op de 

gelovigen kwam, dat ze allemaal in tongen begonnen te spreken en in vers 16 maakte Petrus 
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duidelijk dat dit de vervulling was van de profetie in Joël 2 als God Zijn Geest zou uitstorten 

op de gehele mensheid. Aangezien dit allemaal volgens de profetie is en omdat Jezus tot de 

Farizeeën spreekt in Mattheüs 12:31 zien we dat het lasteren van de Heilige Geest Israël 

betreft, niet het Lichaam van Christus. Israël was op een kruispunt gekomen om Gods oproep 

aan hen om het Koninkrijk binnen te gaan, te accepteren of te weigeren. God de Vader had 

Israël in het Koninkrijk geroepen door Johannes de Doper (Johannes 1:6). God de Zoon was 

gekomen als mens om hen in het Koninkrijk te roepen en uiteindelijk werd de Heilige Geest 

gegeven die Israël in het Koninkrijk riep door Stefanus. Israël verwierp de roep van Johannes 

en keek toe toen hij werd vermoord. Israël verwierp de oproep van Jezus  en eiste dat Hij 

gedood zou worden. Tot slot verwierp Israël de oproep van de Heilige Geest, door Stefanus, 

door hem te vermoorden (Handelingen 7:51-60).  

 

God heeft Israël drie keer geroepen om in het Koninkrijk te komen. Na de derde oproep waren 

er geen mogelijkheden meer voor Israël om het Koninkrijk binnen te gaan. Toen Israël God 

de Vader afwees, werd Jezus aan Israël voorgesteld. Toen Jezus werd verworpen, heeft God 

het getuigenis van de Heilige Geest aan Israël gezonden. Nadat de Heilige Geest was 

verworpen waren er geen mogelijkheden meer voor Israël om Gods aanbod van het 

Koninkrijk te accepteren. Dat is de reden waarom lastering van de Heilige Geest onvergeeflijk 

was. Israël had een beperkte tijd om Gods aanbod te accepteren en na een bepaalde tijd was 

het aanbod niet meer geldig. We zien in de Hebreeënbrief het idee dat Israël moest handelen, 

toen het nog steeds "heden" was (Hebreeën 3:7, 13-15). 

 

Hebreeën gaat voort met het vergelijken van Israël dat ingaat in het Beloofde Land met haar 

ingaan in het Koninkrijk (Hebreeën 3:16; 4:6-7 6:4-6). Deze passages verwijzen naar Israël 

dat ingaat in het Beloofde Land vanuit Kades-Barnea (Deuteronomium 1:19-46, 9:23). God 

zei tegen Israël dat Hij hen voor zou gaan om de vijand te verslaan en het land het hunne zou 

maken. Toen ze zagen hoe geducht de vijand was raakten ze in paniek en weigerden het land 

binnen te gaan. Nadat God Zijn aanbod, om het Beloofde Land in te gaan, introk besloten ze 

om op hun manier het land in te gaan, maar ze werden verdreven door de vijand en gingen 

voor 40 jaar de woestijn in als gevolg van hun ongeloof. 

 

Israël had ook een beperkte hoeveelheid tijd om het Koninkrijk binnen te gaan. Als zij Gods 

aanbod afwezen, zou de deur, na de laatste oproep door de Heilige Geest, gesloten worden. 

Nadat de uitnodiging is ingetrokken konden ze niet meer terug gaan, bekeren en de oproep 

accepteren om het Koninkrijk in te gaan. 

 

 

Les 45: Veroordeling van de leiders van Israël 

 

Lezen: Mattheüs 12:33-37 

 

Door het gehele boek  Mattheüs hebben de leiders van Israël met Jezus geargumenteerd. We 

zien eerst dat de Farizeeën en Sadduceeën naar Johannes komen terwijl hij doopt buiten 

Jeruzalem. Johannes noemt ze, door de Heilige Geest, adderengebroed. We zien de Farizeeën 

klagen dat Jezus eet met tollenaars en zondaars (Mattheüs 9:11). Toen Jezus de door demonen 

bezeten man, die stom was, genas in Mattheüs 9:32, beschuldigden de Farizeeën Hem van het 

uitdrijven van demonen door de kracht van Satan. Deze twist tussen Jezus en de Farizeeën 

intensiveerde toen de tijd, dat Jezus gekruisigd zou worden, naderde. Het was hun verlangen 

om Jezus te vernietigen (Mattheüs 12:6; Lukas 6:11; Markus 3:6; Johannes 8:59; 10:39), 
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omdat Hij de mensen bij hen vandaan nam en ze vonden dat ze hun macht en gezag over de 

mensen aan het verliezen waren (Markus 11:18; Johannes 11:48).  

 

Zoals we in onze laatste les hebben gezien heeft Satan Israël gevangen genomen (Lukas 

11:21-22). Satan was volledig bewapend en gereed om zijn bezittingen te verdedigen (Israël). 

De sterkere man was Jezus Christus die in staat was om de sterke man te binden en Israël voor 

zichzelf terug te nemen. Dat is de reden waarom we, in de evangeliën, zo veel demonische 

activiteit zien in geheel Israël. Overal waar Jezus heen ging dreef Hij demonen uit. Dit was 

een geestelijke strijd om terug te winnen wat rechtmatig van Hem was. De eindstrijd vindt 

plaats tijdens de Verdrukking wanneer Satan uiteindelijk wordt verslagen en 1000 jaar wordt 

gebonden (Openbaring 20:1-3). 

 

Alles wat er in de evangeliën gebeurt is het voorbereiden van de aarde (en Israël) op de komst 

van het Duizendjarig Rijk. Daarom zegt Jezus in Mattheüs 12:28, als hij demonen uitdrijft 

door de Geest van God (in plaats van door de macht van de Satan), dat het Koninkrijk van 

God over hen is komen. Dit toont aan hoe nabij het Koninkrijk, voor Israël, was, - het was in 

hun midden (Lukas 17:21). 

 

Slechte vruchten, Adderengebroed, Witgekalkte graven 

 

De leiders van Israël openbaarden elke keer, als ze hun mond open deden, de ware toestand 

van hun hart. Naar buiten toe werden ze gezien als heilig, rechtvaardig en waardig vanwege 

hun positie, maar hun harten waren ver van God. Ze dienden hun eigenbelang, waren 

genotzuchtig, hoogmoedig en vol verwaandheid (Mattheüs 23). Elk woord dat zij spraken 

werd als godslastering tegen Christus gesproken. Gelukkig voor hen was godslastering tegen 

de Zoon des Mensen een te vergeven zonde (Mattheüs 12:32). Toen Jezus aan het kruis hing 

vroeg Hij God de Vader Israël haar zonde te vergeven, omdat ze niet wisten wat ze deden 

(Lukas 23:34). Hoewel er Farizeeën waren die Christus beschouwden als de Messias 

(Nicodemus en Jozef van Arimathea) moesten de leiders van Israël allen Jezus als hun 

Messias accepteren omdat God deze leiders over Israël had gesteld, en waar de leiders heen 

gaan, daarheen gaat het volk. 

 

 

Vruchten 

 

Jezus maakte duidelijk wat de reden was waarom de Farizeeën Hem tegenspraken, namelijk 

omdat hun harten boos waren. Matth.12:33 zegt dat een slechte boom alleen slechte vruchten 

kan voortbrengen en dat een boom wordt gekend aan zijn vruchten. Dit is verder uitgewerkt in 

Mattheüs 7, waar we achter de bestemming komen van hen die slechte vruchten voortbrengen. 

Matth.12:19 zegt dat de bomen die geen goede vrucht voortbrengen gekapt zullen worden en 

in het vuur geworpen. De enige manier waarop goede vrucht kan worden voortgebracht is in 

Christus te blijven (Johannes 15:2-8). Degenen die in Jezus als de Messias geloven en die 

dingen doen die God welgevallig zijn die zullen veel vrucht dragen. Degenen die zichzelf 

rechtvaardigen, afhankelijk zijn van zichzelf, zullen slechte vruchten of helemaal geen vrucht 

dragen. Deze verzen gelden alleen voor Israël. Het Lichaam van Christus is hier niet in beeld. 

Elke rank is aangesloten op de wijnstok, Christus. Sommige van die ranken zullen afgesneden 

worden en in het vuur geworpen en verbrand worden. Geheel  Israël was verbonden met God, 

maar personen die binnen Israël geen vrucht droegen zullen worden afgesneden. 
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Israël wordt uitgebeeld in vier planten in de Bijbel; een wijnstok, een olijfboom, een 

vijgenboom en een braamstruik. De wijnstok vertegenwoordigt nationaal Israël, of het fysieke 

volk Israël (Psalm 80:8, Jesaja 5:1-7; Ezechiël 15:6; Hosea 10:1). De olijfboom is een beeld 

van het geestelijk Israël (Romeinen 11:17). Wij zijn hun geestelijke goederen deelachtig 

geworden (Romeinen 15:27), maar niet geënt in de wijnstok, of in haar fysieke zegeningen. 

De vijgenboom vertegenwoordigt religieus Israël. God gaf Israël een reeks religieuze 

handelingen die ze uit moesten voeren om hun zonden te bedekken. Dit alles was al 

opgenomen in de Wet van Mozes. Christus vervloekte de vijgenboom in Mattheüs 21:19, 

omdat het geen vrucht droeg. Hij zag dat Israël de regels en voorschriften, opgenomen in de 

Wet van Mozes, negeerde en daarom konden ze geen vrucht laten zien ondanks het feit dat ze 

meer dan 1500 jaar onder de Wet  waren geweest. Hun harten zaten niet op de juiste plaats 

(Mattheüs 9:13; 12:7). Zij moesten barmhartig zijn en niet mechanisch in het houden van de 

Wet. Tenslotte wordt Israël afgebeeld als een braamstruik (Richteren 9:14). Dat was het 

afvallige Israël, dat zich van God had afgekeerd. (Lees Richteren 9:7-15 om Israël 

afgeschilderd te zien als deze vier bomen.) 

 

De Farizeeën probeerden om vrucht te dragen aan de vijgenboom door te proberen de Wet 

van Mozes naar de letter te volgen. Ze hadden zelfs hun eigen stel wetten ingesteld, zodat ze 

nog heiliger konden zijn. Het probleem was dat ze geen geestelijke vruchten hadden. De 

olijfboom was onvruchtbaar. De enige manier waarop ze religieus vruchtbaar konden worden 

was door geestelijk vruchtbaar te zijn. Ze probeerden om geestelijke vruchten te dragen door 

religieus vruchtbaar te zijn. Dat werkt nooit. 

  

 

Adderengebroed 

 

De Farizeeën probeerden zich te presenteren als iets dat ze inwendig niet waren (definitie van 

een hypocriet). Jezus noemt hen eerst slechte vruchten en vervolgens een slechte boom. Nu 

noemt Hij hen adders. De slang wordt altijd voorgesteld als een kwaad schepsel, dat gaat 

terug naar de tijd dat Satan zichzelf aan Eva voorstelde als een slang. Deze Farizeeën waren 

instrumenten van Satan, ze deden zijn werk. 

 

Dit gaat eigenlijk 600 jaar terug naar de tijd van Jesaja, toen hij de Joodse leiders als adders 

aansprak (Jesaja 59:1-8). Toen Jezus ze een boos en overspelig geslacht noemde verwijst Hij 

niet alleen naar degenen die op dat moment in leven waren. Het Griekse woord betekent 

eigenlijk nakomelingen of nageslacht. Deze leiders van Israël waren de nakomelingen van 

velen voor hen. Er is een kleine woordspeling hier want de vrucht van de wijnstok is letterlijk 

de generatie van de wijnstok. De Farizeeën waren in de dagen van Jezus het resultaat van een 

hele lijn van boos leiderschap dat minstens 600 jaar terugging. 

  

 

Nutteloze of ijdele woorden 

 

Ik weet zeker dat we allemaal wel hebben gehoord over het spreken van ijdele woorden. Dit 

wordt meestal uitgelegd als het maken van onverschillige, onzorgvuldig of grove grappen 

Jezus waarschuwt de Farizeeën van het ijdel spreken in Matth.12:36. In de context hebben de 

Farizeeën zojuist Jezus gelasterd door Hem te beschuldigen van het werken door de macht 

van Satan. Dit lijkt zeker meer te zijn dan iets in het voorbijgaan zeggen dat misschien niet 

opbouwend is voor die andere persoon. Dit was het door en door kwaadaardig lasteren van 

Christus. Het Grieks zegt letterlijk dat deze woorden uit luiheid werden gesproken. Ik zie het 
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als onwil van de zijde van de Farizeeën om de Schriften te onderzoeken om te zien of Jezus is 

wie hij beweert te zijn. 

 

Johannes 5 vers 18 geeft aan dat de Joden nog meer zochten om Jezus te doden omdat hij de 

man, bij het badwater van Bethesda, op de Sabbat genas en zichzelf aan God gelijk stelde. In 

Joh.5:39 zegt hij deze Joden dat ze de Schriften onderzoeken omdat ze denken dat ze het 

eeuwige leven verkrijgen als ze dat doen. Jezus gaat dan verder met te zeggen dat deze zelfde 

Schriften van Hem getuigen. Met andere woorden, als ze ijverig de Schriften zouden 

onderzoeken zouden ze weten wie Jezus was. Ze waren te lui om dat te doen en dus zullen 

hun daden hen veroordelen. 

 

“Joh.5:37-40: 37 En de Vader, Die Mij gezonden heeft, Die heeft Zelf van Mij getuigd. Gij 

hebt noch Zijn stem ooit gehoord, noch Zijn gedaante gezien. 38 En Zijn woord hebt gij niet 

in u blijvende; want gij gelooft Dien niet, Dien Hij gezonden heeft. 39 Onderzoekt de 

Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij 

getuigen. 40 En gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben. 

  

Niet alleen veroordeelde Christus de Farizeeën, maar ook hun daden en woorden zullen hen  

veroordelen op de Dag des Oordeels. Deze Dag des Oordeels zal het oordeel voor de Grote 

Witte Troon zijn zoals dat staat in Openbaring 20:11-15. Deze uitspraak heeft niets te maken 

met de Kerk, het Lichaam van Christus en daarom zullen we geen deel uitmaken van het 

oordeel waarvan Jezus zegt dat de Farizeeën zullen ervaren voor hun "ijdele woorden". Het 

enige oordeel dat wij zullen ervaren zal de rechterstoel van Christus zijn wanneer onze 

werken zullen worden geëvalueerd en ieder werk dat is gebouwd op het verkeerde fondament 

zal worden verbrand terwijl de werken die werden gebouwd op de leer van de apostel Paulus 

zullen worden beloond (Romeinen 14:14; 2 Korintiërs 5:10; 1 Korintiërs 3:10-15). 

 

 

Les 46: Veroordeling van de leiders van Israël 

 

Lezen: Mattheüs 12:38-50 

 

De leiders van Israël belasteren Jezus bij iedere gelegenheid die ze kregen. In plaats van  

Jezus te zien als hun Messias en geestelijk en lichamelijke redder van hun volk, zien ze hem 

alleen als een bedreiging voor hun macht en gezag over het volk. Ze zorgden alleen voor 

zichzelf. Dit is al minstens 600 jaar zo en ze zijn nog niets veranderd. Zij hebben zich 

verbonden met de dode wijnstok van de religiositeit en het traditionalisme van hun 

voorouders. 

 

Als Jezus hen confronteert met diverse onderwerpen, verzetten ze zich tegen elke 

mogelijkheid dat zij het verkeerd hebben. Ze zijn dwazen die niet willen luisteren naar iemand 

met een lagere status dan zij. 

 

 

Laat ons een teken zien (Matth.12:38-40) 

 

Jezus was helende door het land gegaan en genas duizenden, dreef ontelbare demonen uit en 

deed andere wonderen, zoals het voeden van de 5000. Overal waar Hij ging waren er grote 

menigten die Hem volgden, omdat Hij hen hoop bood in een donker land. Hij had Israël teken 

na teken laten zien, dit alles wees op het feit dat hun Messias in hun midden was. 



 

139 

 

  

Na ongeveer twee jaar reizen door heel Israël doende duizenden tekenen, om de Kleine Kudde 

naar Zichzelf te trekken, hadden de Farizeeën het lef om Jezus te vragen om een teken. Ze zijn 

vele malen geconfronteerd met het bewijs dat de Messias van Israël hier voor hen stond maar 

ze kozen ervoor om niet te geloven en elk gegeven teken lijkt de leiders in meerdere mate aan 

te zetten om Hem uit te roeien. 

 

Christus was ten zeerste bereid om tekenen te geven aan degenen wier hart bereid was om te 

geloven, maar voor degenen wier hart het Evangelie van het Koninkrijk keer op keer af 

hadden gewezen was hij niet bereid om hen meer licht te geven. Zelfs na Zijn opstanding 

toonde Hij veel tekenen (Johannes 20:30), maar niet voor de ongelovigen. Dat is de reden 

waarom Hij in Markus 8:11-12 weigerde om de Farizeeën een teken te geven. Volgens Lukas 

11:29 zouden er geen tekenen meer komen voor die Farizeeën die deel uitmaakten van de 

generatie van de ongelovige en slechte leiders. Deze generatie was van tenminste 600 jaar 

vóór Jezus, tot de tijd van Jesaja (Jesaja 59).  

 

In Matth.12:39 geeft Jezus hen slechts één teken, dat van Jona. Net zoals Jona drie dagen en 

drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des Mensen in het hart van de 

aarde zijn. Dit wees natuurlijk op het sterven van Jezus en de opstanding op de derde dag. 

 

Jona wordt meestal levend in de buik van de vis, gedurende drie dagen, uitgebeeld. De 

meesten gaan er vanuit dat er genoeg lucht in de buik was voor Jona om de beproeving te 

overleven. Ik heb altijd gehoord dat zijn huid gebleekt zou zijn door het maagzuur. Echter, 

een meer plausibel alternatief is dat Jona stierf en vervolgens weer tot leven werd gebracht. 

Jona 2:2 zegt zeer juist dat Jona riep uit de buik van het dodenrijk (Sheol: de plaats van de 

doden). Vers 4 zegt dat Jona buiten het zicht van de Heer werd geworpen maar dat hij vooruit 

zag om de Tempel te zien (in het Duizendjarig Rijk). Vers 6 zegt dat God het leven van Jona 

uit het verderf nam. Dus het lijkt erop dat, terwijl het lichaam van Jona drie dagen in de vis 

was, zijn ziel in het dodenrijk was. 

  

Dit is wat er met Jezus gebeurde toen Hij stierf. Hij ging naar de lagere delen van de aarde, 

meestal verstaat men die plaats als zijnde de Hades (het dodenrijk in het Oude Testament). 

Toen herrees Hij drie dagen later. Jona stierf en kwam vervolgens weer tot leven en predikte 

tot de Ninevieten. Jezus stierf, ging heen, en predikte tot de ongehoorzame geesten die in de 

gevangenis waren (1 Peter 3:18-20). 

 

Hij predikte daar zeker niet het Evangelie van het Koninkrijk omdat het te laat was om hun 

geest te veranderen (Hebreeën 9:27). Misschien predikte Hij over het overwinnen van Zijn 

dood en begrafenis en de spoedig komende opstanding. Volgens Lukas 16:19-31 is de Hades 

opgebouwd uit twee delen, het Paradijs en de plaats van kwelling. 

 

 

Vier keer veroordeeld (Matth.12:41-42) 

 

Tot nu toe veroordeelden de leiders van Israël zichzelf door wat ze zeiden (Matth. 12:24, 36) 

en zijn ze door Jezus veroordeeld voor hun ongeloof en verwerping van Christus (Mattheüs 

23). Nu zullen we twee anderen zien die deze leiders veroordelen. 

 

Eerst veroordelen de mannen van Nineve de leiders van Israël, want toen Jona predikte dat ze 

zich moesten bekeren, bedekten ze onmiddellijk mens en dier met zakken en bekeerden zich. 
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Jonah 3:5 zegt dat ze God geloofden, iets wat de leiders van Israël weigerden te doen. De 

daden van deze Heidense natie zal Israël veroordelen.  

 

De koningin van Scheba (1 Koningen 10) wordt ook genoemd als iemand die de leiders van 

Israël veroordeelde door haar daden. Ze was een zeer rijke koningin uit Noord-Afrika, die 

over de God van Israël en de wijsheid van Salomo gehoord had en besloot om hem te 

bezoeken. Ze stelde hem vele moeilijke vragen en hij was in staat om ze allemaal te 

beantwoorden. Ze begreep dat alle bezittingen en de wijsheid van Salomo van God kwamen 

en ze zegende hem en erkende de God van Abraham, Isaak en Jakob. Omdat ze Israël 

zegende, werd ze zelf ook gezegend volgens het verbond met Abraham (Genesis 12:3). Ze 

was in staat om God te zien achter Salomon terwijl de Farizeeën God niet konden zien achter 

of in Jezus. Ze waren blind, terwijl zij kon zien. 

 

 

Profeet, Priester en Koning 

 

De Farizeeën hebben Jezus als Profeet, Priester en als hun Koning afgewezen. In Matth.12:6 

staat: “En Ik (Jezus) zeg u, dat Een, meerder dan de tempel, hier is”. Een verwijzing naar het 

priesterschap. In Matth.12:41 zegt Jezus dat meer dan Jona met hen was. Hij was groter dan 

de grote profeet Jona. Matth.12:42 zegt “meer dan Salomo is hier”. Dit was natuurlijk een 

verwijzing naar Jezus als Koning. De Joodse leiders verwierpen elke dienst van Jezus om vast 

te kunnen houden aan een volledige en absolute verwerping. 

 

 

Het schone huis (Matth.12:43-45) 

 

Christus, de sterkere man, ging door Israël en dreef Satan uit, de sterke man (Matth.12:29). 

Satan had bezit genomen van Israël en niemand was in staat om zijn wurggreep te verbreken. 

De schoonmaak was begonnen toen Jezus de banden, die Israël zo lang gevangen hielden, los 

maakte. 

 

Zodra het huis (van Israël) schoon was kon Israël de beslissing nemen om te worden gevuld 

met God. Het zou voor Israël niet mogelijk zijn om, als volk, Christus als Messias te 

accepteren voordat Satan uitgedreven was. Het huis van Israël kon nu vrijelijk kiezen om 

Christus te volgen in het Koninkrijk indien zij besloten om dat te doen. 

 

Het probleem en het gevaar was dat, als ze hun huis niet met God vulden, Satan in staat was 

om terug te komen in het schoongemaakte huis om het in bezit te nemen. Maar het echte 

probleem was dat ze zeven keer slechter af zouden zijn omdat er zeven keer meer demonen 

hun intrek zullen nemen. Dit is wat ervaren zal worden tijdens de Verdrukking. Ik denk dat, 

als Israël Jezus had aanvaard als hun Messias, er nog steeds een verdrukking zou zijn 

gekomen om alle Oudtestamentische Profetieën te vervullen. Het doel van de Verdrukking zal 

zijn om Israël te zuiveren en te ontdoen van de ongelovigen. Het is mogelijk dat de 

Verdrukking niet zo ernstig zou zijn geweest als ze het aanbod van het Koninkrijk hadden 

aanvaard, omdat het huis (van Israël) zou zijn gevuld met God in plaats van met Satan en dus 

zeven keer meer demonen niet in staat zouden zijn om Israël te vullen. 
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Moeder en broeders (Matth.12:46-50)  

 

Terwijl Jezus de toekomst van Israël presenteerde onderbraken sommigen van de Joden Hem 

door te zeggen dat zijn moeder en broeders buiten waren en met Hem wilden praten. Dit was 

waarschijnlijk een satanische afleiding om te zorgen dat de groep zich zou concentreren op 

iets onbelangrijks in plaats van op hun toekomst. Jezus verandert het in een gelegenheid om 

hen te vertellen over het Koninkrijk. Hij zegt dat zijn echte moeder en broeders zij zijn die de 

wil van de Vader doen. Het is de wil van de Vader dat Israël tot Christus komt (Johannes 

6:39-40). Hij veranderde het gesprek van Zijn fysieke familie naar Zijn geestelijke familie.  

 

 

Les 47: Gelijkenis van de Zaaier. 

 

Lezen: Mattheüs 13:1-23 

 

In onze laatste les keken we naar het huis Israëls dat gezuiverd zou worden van demonen 

zodat zij in staat waren om Christus als hun Messias te accepteren. Zonder deze reiniging zou 

Israël niet in staat zijn vrij te komen van de wurggreep, die Satan op hen had, te verbreken en 

zou het voor hen onmogelijk zijn om Christus als hun Messias te accepteren. Het interessante 

is dat, als het huis van Israël haar huis niet met Christus vult, de uitgedreven demon zeven 

keer sterker dan voorheen terug zou komen om een nog grotere en  vastberaden controle te 

hebben over het huis Israëls. Omdat Israël, als volk, haar Messias en Zijn aanbod van het 

Koninkrijk heeft geweigerd, zullen deze uit Israël verdreven demonen zeven keer sterker 

terug komen. Ik denk dat dit zal gebeuren in de Verdrukking wanneer Satan en zijn demonen 

veel vrijheid krijgen om te doen wat ze willen (maar nog steeds onder Gods ultieme controle). 

 

Er is Oud Testamentische profetie die dit ondersteunt. Ik geloof dat het rechtvaardig 

overblijfsel van Israël, uitgebeeld als gaande door de Verdrukking, is zoals Sadrach, Mesach 

en Abed-nego in de vurige oven werden geworpen (Daniël 3). God was in staat om Sadrach, 

Mesach en Abed-nego te bevrijden hoewel de oven zeven keer meer dan gebruikelijk werd 

opgestookt. Waarom zeven keer meer? Het lijkt erop dat dit aangeeft hoe intens de 

Verdrukking zal zijn. Israël zal zeven keer zwaarder lijden in de Verdrukking. Merk op dat 

het niet uitmaakt hoe slecht de dingen ook zijn in de Verdrukking, Christus zal met de Kleine 

Kudde zijn om ze ongedeerd door de Verdrukking te leiden. Dit betekent niet dat ze niet 

zullen sterven omdat Openbaring 6:10-11 aangeeft dat er veel martelaren zullen zijn die uit de 

grote Verdrukking komen. Zij zullen echter in geestelijke zin worden gered. En zullen worden 

gekwalificeerd om het Koninkrijk binnen te gaan na de terugkomst van Christus naar de aarde 

in heerlijkheid. 

 

Christus is nu volledig verworpen door het volk Israël. Zij hebben Hem als Profeet, Priester 

en Koning verworpen. Met twee jaar van afwijzing, te beginnen met Zijn openbare dienst, 

keert Christus zich nu tot degenen die geloven om de nadruk te leggen op het voorbereiden 

van hen met betrekking op de komende Verdrukking. 

  

 

Het spreken in gelijkenissen (Matth.13:1-17).  

 

Een gelijkenis is een verhaal gebaseerd op levensechte  activiteiten die een bepaald concept of 

waarheid uitbeelden. De Discipelen en de mensen waren niet verbaasd dat Hij tot hen sprak in 

gelijkenissen, maar ze begrepen niet de betekenis van de gelijkenissen. Vermoedelijk was een 



 

142 

 

gelijkenis in de dagen van Jezus een veelvoorkomende manier om een waarheid uit te 

beelden. 

 

De meeste mensen gaan ervan uit dat een gelijkenis door Jezus wordt gebruikt om ons te 

helpen in het begrijpen waarover Hij spreekt. Ze denken dat dit de manier is waarop Jezus 

Zijn bedoeling wou uitbeelden om mensen te helpen herinneren wat er werd onderwezen. Dit 

idee lijkt logisch, maar is niet bijbels. Matth.13:36 maakt duidelijk dat de discipelen niet 

begrepen wat Jezus bedoelde met de gelijkenissen die Hij sprak. Als Jezus de bedoeling had 

om Zijn prediking te verduidelijken door middel van gelijkenissen dan slaagde Hij er 

helemaal niet in want geen van de Discipelen wist waar Hij het over had. 

 

Volgens Markus was het Zijn doel, van het spreken in gelijkenissen, om de waarheid alleen 

bekend te maken aan degenen die geloofden, terwijl de waarheid werd verborgen voor 

degenen die voortdurend Zijn woord verwierpen. Met andere woorden, hij was nu in gesprek 

met hen die oren hadden die bereid waren om te horen (Matth.13:9). Johannes 1:9 zegt dat, 

toen Christus in de wereld kwam, Hij een licht was die ieder mens verlicht. Degenen die het 

licht aanvaarden werd meer gegeven terwijl degenen die het licht verwierpen werden beroofd 

van wat ze hadden. Dat is de reden waarom Jezus tot zijn Discipelen zei dat hun de 

verborgenheden van het Koninkrijk werden gegeven. Er is een punt waar God stopt met het 

werken met degenen die voortdurend het aan hen gegeven licht  verwerpen en dit verklaart 

misschien waarom het zo belangrijk is om jonge mensen te bereiken met de waarheid van 

Gods Woord.   

 

“Markus 4:11-12: 11 En Hij zeide tot hen: Het is u gegeven te verstaan de verborgenheid van 

het Koninkrijk Gods; maar dengenen, die buiten zijn, geschieden al deze dingen door 

gelijkenissen; 12 Opdat zij ziende zien, en niet bemerken, en horende horen, en niet verstaan; 

opdat zij zich niet te eniger tijd, bekeren en hun de zonden vergeven worden. 

 

Mattheüs 13 bevat zeven gelijkenissen die alle over het komende Koninkrijk gaan. Jezus legt 

slechts twee gelijkenissen aan zijn leerlingen uit en laat de rest aan hen over om er zelf achter 

te komen. Jezus gaf de Discipelen die informatie die ze nodig hadden om de andere 

gelijkenissen te ontcijferen, want hun waren de verborgenheden van het Koninkrijk gegeven 

(Matth.13:11) en aan hen die deze kennis bezaten zou meer worden gegeven (Matth.13:12). 

Christus contrasteert het begrip van de Discipelen met het gebrek aan begrip en waarneming 

dat de ongelovigen hadden met betrekking tot de dingen van het Koninkrijk (Matth.13:14). De 

Discipelen zijn gezegend omdat zij degenen zijn wiens ogen hebben gezien en wiens oren 

hebben gehoord (Matth.13:16). Hun vermogen om te begrijpen en waar te nemen was 

gebaseerd op het geloof en het aanvaarden van Jezus als de Messias van Israël. 

 

 

De gelijkenis van de zaaier 

 

In deze gelijkenis worden vier verschillende grondsoorten aangehaald en de resultaten van het 

zaaien in de verschillende grondsoorten. Jezus legt aan de Discipelen uit dat het zaad het 

woord van God is (Lukas 8:11). Mattheüs maakt duidelijk dat het zaad vooral Gods Woord is 

betreffende het Koninkrijk (Matth.13:19). In feite wijzen alle gelijkenissen op de 

verschillende aspecten van het Duizendjarig Rijk en hebben dus niets te maken met de 

gelovigen in de kerk, het Lichaam van Christus. Al deze gelijkenissen bevatten waarheid 

omtrent het Koninkrijk. 
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De grondsoorten vertegenwoordigen de verschillende mensen, waarin het woord valt. De kant 

van de weg vertegenwoordigt mensen die Satan toestaan om het woord uit hun hart te nemen  

zodat ze niet zullen geloven. De harten van deze mensen zijn al verhard zodat ze niet zullen 

geloven. De rotsachtige bodem vertegenwoordigt degenen die de prediking van het 

Koninkrijk met blijdschap aanvaarden, maar al snel vallen ze af door verzoeking en 

verdrukking. Degenen die het woord accepteren maar zich zorgen maken betreffende rijkdom 

en genoegens, deze zijn het die het woord verdringen, zij zijn de doornige bodem. De laatste 

bodem vertegenwoordigdt de goede grond die klaar is om te ontvangen en die zijn hart voedt 

met het woord. Het woord groeit en hij zal worden beloond in het Koninkrijk. 

 

Toegang tot het Koninkrijk vereist het gaan door de Verdrukking. Deze gelijkenis, zoals ook 

de anderen, heeft dit in gedachten. Het zaad dat wordt gegeten door de vogels 

vertegenwoordigt Satan  die het woord, tijdens de Verdrukking, van hen wegneemt. Het zal 

dus erg moeilijk zijn om een gelovige te zijn omdat velen het Koninkrijks Evangelie zullen 

verwerpen. Degenen die luisteren en het lijken te accepteren zullen worden weggetrokken van 

het geloof door de gebeurtenissen van de Verdrukking. Zodra het moeilijk wordt verzaken ze 

wat ze geloven en proberen er doorheen te komen door te vertrouwen in een satanisch-

gecontroleerde wereld. Zij zullen een paar jaar van kwelling verruilen voor een eeuwige straf 

in de hel. 

 

De mensen die in eerste instantie het woord ontvangen en dan afvallen zijn als die discipelen 

die Jezus volgden totdat het te moeilijk werd en ze stopten om met Hem te wandelen 

(Johannes 6:66). Degenen die door de Verdrukking gaan zullen moeten volharden tot het 

einde van de Verdrukking (Mattheüs 10:21-22; 24:10-13). Ze moeten de kosten van het 

discipelschap berekenen (Lucas 14:26-33). Er zullen velen zijn die het Evangelie van het 

Koninkrijk aanvaarden, maar zullen het de rug toekeren wanneer ze de beproevingen, die over 

hen zullen komen, onder ogen zien naarmate de Verdrukking zich ontvouwt. Degenen die het 

merkteken van het beest niet nemen zullen niet in staat zijn om te kopen of te verkopen en 

zullen daarom verstoken blijven van veel wereldse goederen. Dat is de reden waarom Jakobus 

de rijken demoniseert en de armen prijst (Jakobus 2:4-5). Aan velen zal getrokken worden om 

het teken te accepteren zodat ze de tijdelijke rijkdom van deze wereld hebben in plaats van de 

eeuwige rijkdommen van het Koninkrijk (Jakobus 4:1-3). 

 

De goede grond zal goede vruchten voortbrengen. Alleen degenen die met Christus verbonden 

zijn, zoals een rank is bevestigd aan een wijnstok, kunnen goede vruchten voortbrengen 

(Johannes 15:2-8, 16). Ze doen het niet in hun eigen kracht, maar laten Christus, door hen, 

vruchten produceren. Wij opereren onder dezelfde "wet". Zonder Christus zijn we niet in staat 

om vrucht voort te brengen (Romeinen 7:4; Galaten 5:22-23). Hun vruchten zijn gerelateerd 

aan het Koninkrijk. Ze moesten Christus gehoorzamen en werken om de boodschap van het 

Koninkrijk te verspreiden. Degenen die niet het werk van de verspreiding van het Evangelie 

van het Koninkrijk deden en Israël niet voorbereiden voor het Koninkrijk droegen geen 

vruchten en zij zullen worden afgesneden (Lukas 13:1-4). 

 

 

Les 48: Gelijkenis van de tarwe en het onkruid. 

 

Lezen: Mattheüs 13:11-43 

 

Jezus zijn voornaamste missie was, tijdens Zijn openbare bediening, om gelovig Israël tot 

Zich te roepen zodat ze voorbereid waren om door de Verdrukking te gaan en uiteindelijk het 
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Koninkrijk zouden binnengaan. We weten dat Zijn bediening beperkt was tot Israël (Mattheüs 

10:5-6) en dat Hij, Johannes en de Discipelen allen het goede nieuws predikten van het 

spoedig komende Koninkrijk (Mattheüs 3:2; 4:17; 10:7 ). Ze wisten dat het Koninkrijk nabij 

was, niet alleen omdat Jezus het hen had verteld, maar ook volgens de tijdlijn van de profetie 

die ze konden volgen om te zien welke gebeurtenissen zouden plaatsvinden en wanneer. Dat 

is de reden waarom Petrus, op de dag van Pinksteren, naar Joël 2 kon verwijzen en zeggen dat 

ze nu in de laatste dagen waren.  

 

Toen Jezus door Israël ging reageerden velen en geloofden. Echter wezen veel meer Zijn 

oproep om zich te bekeren en zich te laten dopen af; als ze wel gehoor hadden gegeven aan de 

oproep zouden de tijden van verademing komen zoals Petrus daarover predikte in 

Handelingen 3:19. Petrus predikte natuurlijk ook het Evangelie van het Koninkrijk, want dat 

is wat Jezus hem zei dat hij moest prediken (Mattheüs 10:5; 28:18-20; Handelingen 1:6). De 

Profetie is er duidelijk over dat alleen een overblijfsel van Israël zal geloven (Jesaja 10:20-

22). We zien het begin van de vorming van dit overblijfsel toen Johannes begon te prediken. 

De vorming van dit overblijfsel gaat voort vanuit de Evangeliën tot in Handelingen waar we 

zien dat de Heilige Geest wordt gegeven aan het gelovig overblijfsel van Israël. 

 

Degenen die de boodschap van Koninkrijk hebben verworpen zal niet meer licht worden 

gegeven. Jezus keert zich van hen af, en in hoofdstuk 13 van Mattheüs begint Jezus te spreken 

tot de ongelovigen in gelijkenissen. Toen de Discipelen Jezus vroegen waarom Hij plotseling 

tot de menigte sprak in gelijkenissen zei Hij dat het hen niet gegeven was om de 

verborgenheden van het Koninkrijk te begrijpen. 

 

 

De verborgenheden van het Koninkrijk 

 

De verborgenheden van het Koninkrijk zouden alleen worden gegeven aan de Discipelen en 

het gelovig overblijfsel (Matth.13:11). Degenen die gelovig zijn en het Licht volgen krijgen 

meer licht. In dit geval zullen zij de sleutels ontvangen om alle gelijkenissen in Mattheüs 13 te 

begrijpen. Degenen die kennis hebben zal meer kennis worden gegeven terwijl degenen die 

Christus hebben verworpen weinig kennis zullen hebben van het Koninkrijk (Matth.13:12). 

 

Deze verborgenheden van het Koninkrijk waren eigenlijk dingen waar de profeten naar keken 

en zich afvroegen waarover het ging (Matth.13:17). Deze profeten schreven over het 

toekomstig Koninkrijk maar zouden niet de vreugde en de opwinding ervaren van het zien 

van de Messias, komende naar deze aarde waar Hij begint om Zijn Kleine Kudde van 

gelovigen te verzamelen ter voorbereiding op het Koninkrijk. Deze verborgenheden zijn 

alleen verborgenheden omdat ze nog niet zijn geopenbaard. Deze verborgenheden hebben 

betrekking op het Koninkrijk en zijn dus niet van toepassing op de Kerk, het Lichaam van 

Christus. 

  

Christus openbaarde aanvullende informatie over het Koninkrijk aan de Discipelen en het 

gelovig overblijfsel. Zij zijn degenen die oren hebben om te horen en ogen om te zien. Zij 

hebben Zijn leer aanvaard en daarom zullen zij meer ontvangen. Als Hij de gelijkenissen 

vertelt geeft  Hij het overblijfsel de sleutels om deze gelijkenissen te verklaren. De eerste twee 

gelijkenissen in hoofdstuk 13 worden uitgelegd en met deze informatie is het mogelijk om de 

andere vijf gelijkenissen te begrijpen. Jezus spreekt tot de wijzen en de wijzen zal meer 

inzicht worden gegeven. Spreuken 1:1-7 beschrijft de wijsheid die komt door de vreze des 

Heren. “Spreuken 1:6 zegt: Om te verstaan een spreuk en de uitlegging, de woorden der 
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wijzen en hun raadselen. Ik geloof dat dit spreekwoord speciaal is geschreven voor het 

Rechtvaardig Overblijfsel van Israël die door de Verdrukking zullen gaan (zie Matth.13:26-

29), maar het kan vandaag de dag ook op ons worden toegepast. 

 

 

De gelijkenis van de tarwe en het onkruid (Matth.13:24-30; 36-43)  

 

Deze gelijkenis, net als de gelijkenis van de zaaier, komt met een sleutel om de gelijkenis te 

begrijpen. Nadat Christus deze gelijkenis aan het publiek heeft gepresenteerd, vragen de 

Discipelen Jezus binnenskamers wat hij precies wil zeggen met deze gelijkenissen. Na het 

ontcijferen van de betekenis hebben de Discipelen, en het gelovig overblijfsel, het nodige 

gereedschap om de andere vijf gelijkenissen, die niet zijn uitgelegd, te begrijpen. Vergeet niet 

dat deze gelijkenissen met name gaan over het Duizendjarig Rijk en dus niet van toepassing 

zijn op het Lichaam van Christus. 

 

In de gelijkenis van de tarwe en het onkruid gaat een man uit om goed zaad in zijn akker te 

zaaien. De twee planten, tarwe en onkruid, groeiden samen op tot het moment dat de tarwe 

vrucht voortbracht en toen werd het de knechten duidelijk dat een vijand slecht zaad had 

gezaaid tussen het goede zaad. Ze vragen de meester of ze het onkruid moeten uittrekken, 

maar hun wordt gezegd dat ze moeten wachten tot de oogst. Bij de oogst zal het onkruid 

worden vergaderd, het wordt gebundeld en verbrand, daarna zal de tarwe worden verzameld 

en in zijn schuur worden bijeen gebracht.  

 

Matth.13:36 laat zien hoe geïnteresseerd de Discipelen waren om de dingen te begrijpen  

waarover Jezus had gesproken. Hun oren, ogen en hart waren open om te horen, te zien en te 

begrijpen wat Hij hen vertelde. Zij hadden oren om te horen (Matth.13:9, 43). Hen zou meer 

kennis worden gegeven en de verborgenheden van het Koninkrijk werden aan hen 

geopenbaard (Matth.13:11, 12). 

 

Christus legt duidelijk elk object in de gelijkenis uit in de Matth.13:37-42 zodat we correct 

kunnen uitleggen wat Hij zei. Christus = Zaaier; akker = wereld; goede zaad = kinderen van 

het Koninkrijk; onkruid = kinderen van de Satan; oogst = einde van de wereld; maaiers = 

engelen; branden = Poel van vuur. Door ieder uitgelegd onderwerp terug te plaatsen in de 

gelijkenis zullen we zien hoe dit alles past bij het Koninkrijk. 

 

Christus (de man) zend (zaait) het gelovige overblijfsel (goede zaad) de wereld in (de akker). 

Zij en degenen die het Evangelie van het Koninkrijk geloven zijn de tarwe. Als het nacht is 

(onthoud dit) komt Satan en stuurt (zaait) ongelovigen onder de gelovigen. Het is pas nadat 

deze gelovigen beginnen vrucht te dragen dat het duidelijk wordt dat deze ongelovigen 

vermengd zijn met het gelovige overblijfsel. Het onkruid produceert een korrel die bitter en 

giftig is, goed te onderscheiden van de tarwekorrel die het leven in stand houdt. De dienaren 

van Christus gingen heen om het onkruid uit te trekken maar Christus zegt om tot het einde te 

wachten, zodat er geen kans bestaat op het vernietigen van de gelovigen in het proces van het 

uittrekken van de ongelovigen. Aan het einde van de wereld (de oogst), zullen de engelen 

over de hele wereld gaan en de ongelovigen verzamelen (alles wat een belediging is voor het 

Koninkrijk) om ze vervolgens in de poel van vuur te gooien. Het gelovig overblijfsel zal in 

het Koninkrijk worden gebracht.   
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Profetische nauwkeurigheid 

 

Omdat we te maken hebben met Gods Woord moet deze gelijkenis  voldoen aan de profetie. 

Eerst moeten we begrijpen dat dit zal gebeuren in de Verdrukking. We weten dit omdat het 

plaats vindt in de duisternis en dat, nadat Christus is weggegaan, de Verdrukking spoedig zal 

beginnen (Johannes 9:4-5; zie ook Mattheüs 24:43; Markus 6:47-52; Lukas 17:34; Johannes 

6 :16-21; 1 Thessalonicenzen 5:2). Volgens deze gelijkenis is het tijdens de Verdrukking dat 

Satan zal komen en het overblijfsel zal infiltreren met ongelovigen (Mattheüs 24:11, 24; 

Markus 13:22; 2 Petrus 2:1; Judas 4). Uiteraard is dit een tactiek van de Satan door de gehele 

geschiedenis heen, maar hij zal vooral overtuigend zijn tijdens de Verdrukking.  1 Johannes 

werd geschreven zodat het overblijfsel, tijdens de Verdrukking, in staat is om de gelovigen te 

onderscheiden van de ongelovigen. Judas lijkt een voorbeeld te zijn van onkruid dat gezaaid is 

tussen de tarwe. 

 

Aan het einde komt de oogst van de onrechtvaardigen (Openbaring 14:14-19), gevolgd door 

het verzamelen van de rechtvaardigen (Mattheüs 24:31). De onrechtvaardigen zullen dan 

worden geoordeeld en in de poel van vuur geworpen worden (Openbaring 20:11-15), terwijl 

de rechtvaardigen in het Koninkrijk zullen worden gebracht (Openbaring 20:4-6). 

 

De sleutel tot het begrijpen van de gelijkenissen 

 

Nu we de sleutels van de verborgenheden van het Koninkrijk hebben, moeten we in staat zijn 

om de komende vijf gelijkenissen correct te interpreteren. God heeft ons geen dingen gegeven 

die we niet kunnen begrijpen en toepassen, echter moeten we vertrouwen op de Heilige Geest 

als we lezen en mediteren over Gods Woord en ons  afhankelijk stellen van Hem om ons te 

tonen hoe we deze waarheden toe moeten passen op ons dagelijks leven. 

 

 

Les 49: Nog vijf Koninkrijks Gelijkenissen.   

 

Lezen: Mattheüs 13:31-50 

 

In Mattheüs 13 zien we Christus zich afkeren van de ongelovige massa's om zijn aandacht te 

richten op de Kleine Kudde of ook wel het overblijfsel van gelovigen genoemd, met inbegrip 

van de 12 Discipelen. Hieraan voorafgaand gaf Hij Israël honderden tekenen die op Hem 

wezen als hun Messias, maar zij keerden zich in ongeloof van Hem af. Jezus begint nu Israël 

de waarheden van het Koninkrijk, in gelijkenissen, te vertellen en legt ze dan uit aan degenen 

die geloven. 

  

Tot nu toe heeft Jezus de gelijkenis van de zaaier en de gelijkenis van de tarwe en het onkruid 

verteld en uitgelegd. De eerste gelijkenis waarschuwt degenen die door de Verdrukking zullen 

gaan, en dat slechts weinigen daadwerkelijk zullen geloven als zij door de wereld gaan om het 

Evangelie van het Koninkrijk te prediken. Zij zullen het evangelie ogenblikkelijk verwerpen 

of andere dingen zullen langzaam de boodschap verdringen die ze in eerste instantie van harte 

hadden aanvaard. 

 

De tweede gelijkenis waarschuwt de Kleine Kudde dat er vele valse profeten, leraren en 

broeders zullen worden geplant tussen de ware gelovigen (Mattheüs 7:17; 24:11, 24). Zij 

moeten in staat zijn om te onderscheiden wie wel en wie niet een ware volgeling van Christus 
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is. Deze gelijkenis vertelt ook het lot van de gelovigen en ongelovigen, de ongelovigen 

worden afgesneden, gebundeld en verbrand in de poel van vuur. 

 

In dit tijdperk van Genade worden we door Paulus gewaarschuwd om ons bewust te zijn hoe 

Satan tewerk kan gaan. 2 Korintiërs 11:13-15 zegt dat Satan komt als een engel des lichts en 

dat hij mensen stuurt die zich voordoen als apostelen van Christus. Hij waarschuwt ons in 2 

Timotheüs 4:3-4 dat de mensen zich zullen afkeren van de gezonde leer en hun toevlucht 

zullen nemen tot leraren die hun oren zullen prikkelen met dingen die ze graag willen horen in 

plaats van trouw te blijven aan de leer die God, aan en door Paulus, heeft geopenbaard. We 

moeten de Paulinische leer net zo zorgvuldig bewaken zoals Paulus Timotheüs waarschuwt te 

doen als hij hem vertelt vast te houden aan het voorbeeld van de gezonde leer (2 Timotheüs 

1:13). 

 

 

Gelijkenis van het mosterdzaad (Matth.13:31-32) 

 

Deze gelijkenis gaat over een man die een mosterdzaadje plant in zijn akker en het groeit uit 

tot een grote boom, die een schuilplaats wordt voor de vogels. De standaard interpretatie is dat 

het zaad het evangelie is waaruit het koninkrijk van God zal groeien - van zeer weinig tot 

velen, van een lokale groep gelovigen tot een wereldwijde schare. De vogels worden vaak 

voorgesteld als iets van Heidenen tot Demonen, of de boom wordt voorgesteld als een vorm 

van onderdak die de verdorvenheid vertegenwoordigt binnen het koninkrijk. 

 

Jezus zei tegen de Discipelen dat ze de gelijkenis van de zaaier moesten begrijpen om de 

andere gelijkenissen te kunnen begrijpen (Markus 4:13). Dat is de reden waarom we eerst 

moeten kijken hoe de Schrift de elementen definieert van deze gelijkenis. In Mattheüs 13:38 

definieert Jezus  de akker als de wereld. Door het vergelijken van Mattheüs 13:4 met vers 19 

zien we de vogels het kwaad vertegenwoordigen, Satan (Marcus 4:15) of de Duivel (Lukas 

8:12). Satan wordt ook wel de overste van de macht der lucht genoemd (Efeziërs 2:2). We 

weten ook dat deze mosterdplant veel groter groeide dan een gewone mosterdplant. De 

mosterd plant is een kruid dat normaal niet groter/hoger wordt dan 10 voet. Het is 

onwaarschijnlijk dat vogels zouden nestelen in een dergelijke plant. Maar in deze gelijkenis 

groeit de mosterdplant boven zijn normale hoogte en wordt zo hoog als een boom die vogels 

zal lokken. De mosterdplant is ook een soort die moeilijk te vernietigen is als hij eenmaal 

goed is geworteld. 

 

Als we dit allemaal bij elkaar nemen dan lijkt het erop dat deze mosterdplant Satans overname 

vertegenwoordigt van het wereldsysteem in de Verdrukking. Matth.13:31 zegt dat de man die 

plantte al eigenaar was van de akker. Dit kan Christus niet zijn want Hij heeft de wereld nog 

niet gekocht (zie hieronder). Ik geloof dat de wereld onder de controle van Satan is sinds de 

val. Zijn kracht in de Verdrukking begint klein en groeit dan boven ieders verwachting. Satan 

zijn rijk zal de hele wereld omvatten en de Kleine Kudde zal denken dat er absoluut geen 

hoop meer is om door de Verdrukking te komen. Dit wereldwijde koninkrijk van Satan wordt 

beschreven in Openbaring 13:5-8. 
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De gelijkenis van het zuurdesem (Matth.13:33) 

 

Deze gelijkenis loopt parallel aan de gelijkenis van het mosterdzaad en versterkt de betekenis 

ervan. Een vrouw nam zuurdesem en verborg het in drie maten meel, totdat het meel geheel 

gezuurd was. 

 

Zuurdesem wordt altijd in de Schrift afgebeeld als zonde of verkeerde leer (1 Korinthiërs 5:4-

8; Matteüs 16:11). In dit geval zal de Satan komen met verkeerde leer om het gelovig 

overblijfsel te verontreinigen. Net zoals het mosterdzaad groeide tot een gigantisch vervormde 

boom zo zal ook het zuurdeeg zich verspreiden door het deeg tot de hele klomp deeg is 

doorzuurd. Het zal er op lijken dat er niets is opgewassen tegen Satan. 

Opmerking van de vertaler: De drie maten meel kunnen betrekking hebben op de drie jaren 

dat de Heer lerende rondging door Israël. Het ‘meel’ was de zuivere leer van de Heer en Zijn 

leer werd door de zuurdesem verontreinigd (einde opmerking).  

 

Deze laatste twee gelijkenissen sluiten perfect aan bij wat Jezus leerde in Mattheüs 12:43-45 

over het gereinigde huis. Israël was een huis dat door Christus werd gereinigd toen Hij door 

Israël ging en demonen uitdreef. Israël was nu bereid en in staat om hun Messias te 

accepteren. Tot hun eigen nadeel verwierpen ze Christus, waardoor Satan zeven keer sterker 

dan voorheen zal komen om controle over Israël te nemen. Dit zal gebeuren tijdens de 

Verdrukking zoals voorgesteld in deze laatste twee gelijkenissen. 

 

Let op, de gelijkenis zegt dat het gaat over het Koninkrijk der Hemelen, maar toch heeft het 

betrekking op de Verdrukking. Het moet duidelijk zijn dat de Verdrukking plaats moet vinden 

voordat het Koninkrijk wordt opgericht. Jezus leerde de Discipelen wat ze moesten weten 

voordat ze het Koninkrijk binnen zouden gaan. Wanneer gasten worden uitgenodigd voor het 

diner is het duidelijk dat een deel van deze tijd van gemeenschap koken en schoonmaken 

omvat ter voorbereiding op de feitelijke gebeurtenis. In die zin is de Verdrukking een deel van 

het Koninkrijk en zonder dat zou er geen Koninkrijk komen. 

 

Deze laatste drie gelijkenissen werden binnenskamers aan de Discipelen verteld, ver weg van 

de menigten.  

 

 

Gelijkenis van de schat (Matth.13:44) 

 

Wanneer een man een schat in een akker ontdekt verbergt hij het verkoopt alles wat hij heeft 

en koopt die akker. Sommigen zien de akker als de Schrift met het Evangelie als de schat. De 

man die de schat ontdekt is degene die het evangelie heeft gevonden en wordt gered. Evenzo 

wordt de schat gezien als het koninkrijk der hemelen. Anderen zien de schat als de Kerk. 

 

In het licht van de andere gelijkenissen weten we dat de akker de wereld is (Matth.13:38) en 

de man is Christus (Matth.13:37). In Exodus 19:5 en Psalm 135:4 kunnen we zien dat Israël 

de schat is. Christus gaf alles wat Hij had door Zijn dood aan het kruis. Hij verzoende de 

wereld met Zichzelf (2 Korintiërs 5:19) door Zijn dood, begrafenis en opstanding. Hij kocht 

Israël volgens Johannes 11:50-52 en Openbaring 5:9. Helaas verwierp Israël haar Messias. 

Zoals Johannes 1:11 zegt: “Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet 

aangenomen”. Dit is de reden waarom Hij begon om degenen die zouden geloven uit Israël te 

vergaderen om van hen een volk te vormen.  
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Gelijkenis van de parel van grote waarde (Matth.13:45, 46) 

 

Deze is vergelijkbaar met de laatste gelijkenis, maar met een iets ander gezichtspunt richt 

deze gelijkenis zich op de Kleine Kudde van gelovigen. Met Christus als koopman wordt Hij 

opnieuw afgeschilderd als degene die alles wat Hij had verkocht om deze parel van grote 

waarde te kopen. 

 

 

Gelijkenis van het net (Matth.13:47-50) 

 

Deze gelijkenis, eindigt uit het trio van gelijkenissen en laat de Discipelen zien dat het 

Koninkrijk zal worden opgericht ondanks de schijn van mislukking. Deze lijkt te zijn gericht 

op de toekomst van de Heidenen. Hier wordt een net in de zee geworpen dat allerlei soorten 

vis samenbrengt. Zij worden naar de wal getrokken en gesorteerd de goede vissen gaan in 

vaten en de slechte vissen werpen ze weg. 

 

De engelen werpen het net in de zee, net zoals werd gedaan met de tarwe en het onkruid. In 

dit geval lijkt de nadruk te liggen op de Heidenen, omdat ze vaak worden afgebeeld als de zee 

(Daniel 7:3, 7; Openbaring 13:1; 17:15). Het net zal in de wereld van de Heidenen worden 

geworpen en zal de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen er uit halen. De rechtvaardigen 

zullen in het Koninkrijk gaan, terwijl de onrechtvaardigen in de poel van vuur geworpen 

zullen worden. 

  

Dit wordt afgebeeld in het oordeel van de Heidenen in Mattheüs 25:31-46, waar zij worden 

beloond of gestraft voor de manier waarop zij Israël behandeld hebben in de Verdrukking. 

Degenen die gelovigen waren hielpen Israël door de Verdrukking en werden beloond met 

ingang in het Koninkrijk, terwijl de ongelovigen niet hielpen en misschien alles deden wat ze 

maar konden om het zo ellendig mogelijk te maken voor Israël. Ze werden in het vuur 

geworpen. 

 

 

Toepassing 

 

Hoewel al deze gelijkenissen betrekking hebben op het Duizendjarig Rijk zijn er een aantal 

toepassingen die vandaag de dag voor ons kunnen worden gemaakt in dit tijdperk van 

Genade. Uit de gelijkenis van de zaaier leren de Discipelen dat slechts weinigen het 

Evangelie, dat wordt verkondigd, zullen accepteren. We weten dat dit vandaag de dag ook het 

geval is. Slechts een klein overblijfsel zal daadwerkelijk instemmen met de Evangelie 

boodschap. We mogen niet worden ontmoedigd, maar laat de Heer werken in de harten van 

mensen om hen te overtuigen van de hen aangeboden waarheid. 

 

Zoals Christus de Discipelen waarschuwt voor Satans invloed binnen de Kleine Kudde met de 

gelijkenis van de tarwe en het onkruid, moeten ook wij ons er van bewust zijn hoe Satan 

werkt binnen de kerk. Hij verschijnt als een engel des lichts, maar het gaat over bedrog (2 

Korintiërs 11:14). Hij stelt mensen in staat om zich comfortabel te voelen in hun kerk door te 

rusten in hun doop of goede werken. Hij geeft de mensen visioenen vanuit de hemel met 

troostende gevoelens van warmte en rust. Hij leidt de mensen af met bedrijvigheid en 

activiteiten die hen weerhouden van het lezen en bestuderen van de Schrift. Hij wekt herders 

en leraars op die alleen boodschappen prediken die het gevoel van eigenwaarde versterkt of 

mensen helpt om in zichzelf te geloven. 
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De gelijkenissen van het mosterdzaad en het zuurdeeg laten zien dat de invloed van Satan zich 

kan verspreiden als een kankergezwel. Zijn invloed kan klein beginnen en uitgroeien zodat de 

hele kerk wordt geïnfecteerd. Er mag aan Satan geen ruimte worden gegeven zodat hij voet 

aan de grond krijgt in ons leven (Efeziërs 4:27). We moeten waakzaam zijn om de oude 

natuur af te leggen en de nieuwe natuur aan te doen (Efeziërs 4:22-24). We moeten 

voortdurend wandelen in de Geest (Galaten 5:16-25) om te voorkomen dat we de werken van 

het vlees doen. 

 

Tenslotte moeten de gelijkenissen van de schat, de parel en het sleepnet ons herinneren aan de 

geweldige prijs die Christus betaalde om ons te verlossen van deze corrupte wereld. Hij 

betaalde de ultieme prijs om ons te kopen en daarom kunnen we niet maar doen wat we willen 

(1 Korintiërs 6:19-20), maar moeten we slaven van de gerechtigheid zijn (Romeinen 6:16-23). 

  

 

Les 50: Jezus verworpen in zijn vaderstad. 

 

Lezen: Mattheüs 13:51-58 

 

Alle gelijkenissen, gesproken door Jezus, hebben betrekking op de oprichting van het 

Koninkrijk. Dat is niet alleen beperkt tot het feitelijke Koninkrijk, maar ook voor het proces 

om het op te richten. Daarom is de Verdrukking ook het doel van de gelijkenissen, omdat het 

noodzakelijk is dat de Verdrukking gebeurt om de gelovigen voor te bereiden  op het 

Duizendjarig Rijk. Een voorbeeld zal helpen om duidelijk te maken wat ik bedoel. Als ik u 

zou vragen wat Kerstmis is, zou u kunnen antwoorden dat het een tijd is van winkelen en 

maaltijdbereiding en zingen en aanbidden. Het is een tijd van bezinning op de menswording 

van Christus en een tijd waarin we aan andere mensen denken. Het is een tijd van het maken 

van koekjes en snoep en het versieren van het huis ... en ga zo maar door. De meeste van deze 

activiteiten worden niet gedaan op het Kerstmis zelf, maar worden gedaan als voorbereiding 

op Kerstmis. Kerstdag is dan de climax van alle activiteiten die eraan vooraf zijn gegaan. Op 

dezelfde manier bereidde Christus de Discipelen voor op het hoogtepunt van de komst van het 

Koninkrijk. Dit omvatte het door de Verdrukking voeren van de Discipelen en de Kleine 

Kudde en het ingaan in het Koninkrijk. 

 

Kanttekening: de apostel Paulus sprak nooit in gelijkenissen, hoewel hij vaak gebruik maakte 

vergelijkingen of metaforen om duidelijk te maken wat hij bedoelde. Hij vergelijkt ons met 

een akker, een gebouw of een bruid of spreekt over het zaaien, maar hij vertelt nooit verhalen 

die niet konden worden ontcijferd door de ongelovigen. 

  

Dezelfde dingen waarvoor Jezus Zijn Discipelen waarschuwde zijn kwesties waar de kerken 

in Openbaring mee zullen kampen. Dit lijkt een duidelijk verband omdat Jezus de Discipelen 

aan het voorbereiden was om door de Verdrukking te gaan, terwijl de kerken van Openbaring 

2 en 3 eigenlijk het laatste deel van de Verdrukking ondergaan. Net zoals Jezus hen leerde om 

uit te kijken voor Satan die werkt binnen hun vergaderingen, zien we dat de Efeziërs leren om 

uit te kijken voor valse apostelen (Openbaring 2:2), Smyrna moest uitkijken voor het omgaan 

met Joden die in de synagoge van Satan zijn (Openbaring 2:9), Pergamum moest uitkijken 

voor het omgaan met de leer van Bileam - een profeet die probeerde om Israël te vernietigen 

voor materieel gewin (Openbaring 2:14) Thyatira moest uitkijken voor het onderhouden van 

de geest van Izébel (een boze koningin die afgoderij vestigde in Israël) in hun vergadering 

(Openbaring 2:20). Sardis, had slechts een paar die niet verontreinigd waren (Openbaring 3:4-
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5), Filadelfia moest uitkijken voor het omgaan met Joden die geen ware Joden waren 

(Openbaring 3:9; Romeinen 9:6), en Laodicea dat bij God wordt weggetrokken door de 

rijkdom die de wereld te bieden heeft (Openbaring 3:17-18). Al deze vergaderingen zullen 

worden beïnvloed door Satan net zoals Christus de Discipelen waarschuwde dat het zou 

gebeuren. Dit is slechts een kleine indicatie dat de in de eerste hoofdstukken van de 

Openbaring genoemde kerken Koninkrijks kerken zijn en in het geheel niet verwant zijn met 

de Kerk, het Lichaam van Christus. 

 

Nieuwe en oude schat (Matth.13:51-52) 

 

Het lijkt een beetje vreemd dat de Discipelen zeiden dat ze alles begrepen waarover Jezus 

sprak terwijl er vele andere keren zijn dat ze geen idee lijken te hebben waar het over gaat. Ik 

weet echter zeker dat ze een veel beter begrip van deze dingen hadden dan de meeste kerken 

van vandaag.  

 

De Schriftgeleerden waren degenen die de Wet en de Profeten kopiëreerden en zij waren ook 

zeer goed geïnformeerd aangaande de Schrift. De Schriftgeleerden, die het Koninkrijk 

binnengaan, zijn niet alleen goed geïnformeerd, maar geloofden ook in het Evangelie dat werd 

gepredikt door Jezus, Johannes en de Discipelen. Ze wisten van de oude leer over het 

Koninkrijk van de profeten in het Oude Testament en nu hebben ze ook de nieuwe leer van 

Christus. Beide, zowel de oude als de nieuwe leer waren een schat die, indien aanvaard, zou 

leiden tot het Koninkrijk. 

 

 

Jezus verworpen (Matth.13:53-58) (Markus 6:1-5) 

 

Dit gebeurde waarschijnlijk vlak voordat Christus de Discipelen uitzond (Markus 6; Mattheüs 

10), maar Mattheüs, onder leiding van de Heilige Geest, gebruikt dit incident om de gelijkenis 

van Christus, over de zaaier en het zaad, te benadrukken. Het is hier, in zijn woonplaats van 

Nazareth, dat Zijn leer prompt werd afgewezen, de Discipelen zagen toen hoe zij, tijdens de 

Verdrukking, vaak zullen worden afgewezen. Deze afwijzing kwam ondanks het feit dat de 

mensen versteld stonden van Zijn grote kennis, Zijn buitengewone wijsheid en Zijn machtige 

werken in het doen van wonderen. Ze waren niet in staat boven het feit uit te komen dat ze 

Jezus kenden als een jongen die opgroeide in het timmerbedrijf van Zijn vader. Ze kenden 

hem als mens, maar ze misten Zijn godheid. 

 

Jezus weigerde om vele tekenen en wonderen in hun midden te doen vanwege hun ongeloof 

en daarom begon Hij te leren door gebruik te maken van gelijkenissen. Ze hadden al 

geweigerd om het Evangelie van het Koninkrijk te accepteren en daarom keerde Christus zich 

van hen af en concentreerde zich op het onderwijzen van de gelovigen wat het voor hen zal 

betekenen om door de Verdrukking te gaan. Zelfs Jezus was verbaasd dat het volk al de 

tekenen en wonderen, door Hem verricht, verwierpen (Markus 6:6). Er is geen excuus voor 

hen want, zoals we eerder zagen, de steden van de Heidenen zouden zich hebben bekeerd als 

zij diezelfde wonderen hadden gezien. 

 

Er waren echter mensen die geloofden wat Christus leerde en de tekenen die Hij deed was 

voor hen het bewijs dat Hij hun Messias was. Toen Nicodemus 's nachts tot Christus kwam 

erkende hij dat Jezus afkomstig moest zijn van God vanwege de tekenen die Hij deed 

(Johannes 3:1, 2, zie ook Johannes 2:23; 4:46-54; 6:14; 7:31, 10:24, 37-38). Al de  wonderen 
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die  Jezus verrichtte kwamen van de Vader en getuigden aan Israël, dat Jezus van de Vader 

kwam (Johannes 5:36).  

 

 

De wonderbaarlijke krachten van Jezus 

 

Hoe was Jezus, de mens, in staat om de wonderen te doen die Hij deed? Hoe kon hij water in 

wijn veranderen, op het water lopen, boze geesten uitdrijven, de zieken  genezen en weten wat 

de diepste gedachten van de mensen waren? Als Hij werkelijk een mens was dan zou Hij niet 

in staat zijn om deze dingen te doen. De meeste mensen geloven dat Jezus, de mens, 

vertrouwde op Zijn goddelijkheid om deze dingen te doen. Het antwoord hierop is vervat in 

de Schrift. 

 

Volgens Johannes 5:30 is er niets dat Hij van Zichzelf deed, maar Hij onderwierp Zichzelf 

volledig aan de Vader (zie ook Johannes 6:38; 12:49; 14:31; Filippenzen 2:6-8). Dit geeft aan 

dat alles wat Hij zei en deed onder de leiding van de Vader was. Ik geloof dat  Hij kennis 

ontving door zowel zijn studie van de Schrift als door de bijzondere openbaringen van de 

Vader. 

 

Zijn Schriftkennis blijkt uit een aantal verzen. Johannes 5:39 maakt duidelijk dat Hij wist wat 

de Schrift over Hem zei. Dit is, misschien, hoe Hij begreep dat Hij van God gezonden was en 

dat Hij een missie had te volbrengen. Lukas 24:25-27 toont ook Zijn inzicht in de profetieën 

en wat Zijn rol zal zijn in de vervulling er van. Hoewel Hij dit zei na Zijn opstanding, zijn dit 

dezelfde dingen die Hij hen leerde vóór zijn dood. Johannes 7:16 zegt dat Zijn leer niet van 

Zichzelf is, maar van de Vader komt (een groot deel er van door de Schrift) 

 

Er waren ook dingen waarvan Hij wist dat ze niet waren opgenomen in de Schrift. Hij was in 

staat om de Samaritaanse vrouw bij de bron te vertellen over haar verleden, hoewel hij haar 

nooit had ontmoet (Johannes 4).  

 

Hij was ook in staat om de Schriftgeleerden te vertellen wat er in hun hart was (Mattheüs 9:4) 

en Hij vertelde enigen van de Discipelen wat er met hen zou gebeuren (Johannes 6:70; 21:18-

19). Hij begreep niet alleen de oude leer van het Koninkrijk (van wat Hij had geleerd uit het 

Oude Testament), maar voegde ook nieuwe leer toe (Mattheüs 13:52).  

  

Niet alleen heeft de Vader Jezus de woorden gegeven om te spreken, maar Hij stelde Hem 

ook in staat, volgens Johannes 14:10, de wonderen te doen. Alle werken die Jezus heeft 

gedaan bewezen dat Hij door God was gezonden (Johannes 5:36). Dat was de reden waarom 

Jezus de Discipelen van Johannes antwoordde met een volledige dag van genezingen en het 

uitwerpen van demonen toen ze een bevestiging wilden dat Hij de Messias was (Lukas 7:18-

22). 

 

Er is een interessante passage in Jesaja dat spreekt van Jezus zijn afhankelijkheid van de 

Vader. 

 

“Jesaja 50:4-9: 4 De Heere HEERE heeft Mij een tong der geleerden gegeven, opdat Ik wete 

met den moede een woord ter rechter tijd te spreken; Hij wekt allen morgen, Hij wekt Mij het 

oor, dat Ik hore, gelijk die geleerd worden. 5 De Heere HEERE heeft Mij het oor geopend, en 

Ik ben niet wederspannig, Ik wijk niet achterwaarts. 6 Ik geef Mijn rug dengenen, die Mij 

slaan, en Mijn wangen dengenen, die Mij het haar uitplukken; Mijn aangezicht verberg Ik niet 
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voor smaadheden en speeksel. 7 Want de Heere HEERE helpt Mij, daarom word Ik niet te 

schande; daarom heb Ik Mijn aangezicht gesteld als een keisteen, want Ik weet, dat Ik niet zal 

beschaamd worden. 8 Hij is nabij, Die Mij rechtvaardigt, wie zal met Mij twisten? Laat ons te 

zamen staan; wie heeft een rechtzaak tegen Mij? hij kome herwaarts tot Mij. 9 Ziet, de Heere 

HEERE helpt Mij, wie is het, die Mij zal verdoemen? Ziet, zij zullen altemaal als een kleed 

verouden, die mot zal hen eten. 

 

Christus ontmoette de Vader elke ochtend in het gebed en de Vader hielp hem elke stap langs 

de weg die Hij ging. 

 

 

Les 51: Afwijzing 
 

Lezen: Mattheüs 14:1-24 

 

Mattheüs heeft geschreven vanuit het perspectief van Jezus als Koning. Alles wat hij doet 

wijst op Zijn wederkomst en het proces van het wegnemen van de wereld van Satan die de 

huidige heerser is. De gelijkenissen van Mattheüs 13 gaan allemaal over het Koninkrijk, met 

inbegrip van de barensweeën in de aanloop naar de daadwerkelijke oprichting van het 

Koninkrijk en ze zijn leerzaam voor de Discipelen om hen te helpen te begrijpen wat nodig is 

om het Koninkrijk binnen te gaan.  De Discipelen zullen met behulp van hun kennis de 

verdrukkingsgelovigen aanmoedigen om tot het einde te volharden en het overwinnen van de 

boze, Satan.  

 

Het einde van hoofdstuk 13, illustreert deze gelijkenissen, en laat hen zien dat zelfs zijn 

naasten Jezus Zijn werken en woorden verwierpen. Ze waren niet in staat om achter de man 

de godheid te zien. Hoofdstuk 14 wijst naar een andere afwijzing van Zijn prediking over de 

dood van Johannes de Doper. 

 

 

De dood van Johannes de Doper (Matth.14:1-13; Markus 6:14-29; Lukas 3:18-20; 9:7-9) 

 

Johannes de Doper werd gevangen gehouden door Herodes Antipas de Tetrarch. Een tetrarch 

betekent letterlijk: “heerser over een kwart” en wordt zo genoemd omdat, nadat zijn vader 

Koning Herodes de Grote was gestorven, het koninkrijk werd opgesplitst in vier delen. Zijn 

halfbroer, Herodes Filippus I, heerste ook over een deel van het koninkrijk van zijn vader. 

Johannes had zich krachtig uitgesproken tegen Herodes Antipas omdat hij de vrouw van zijn 

broer (Herodias) voor zichzelf had genomen.  

 

Op de verjaardag van Herodes Antipas danste Herodias haar dochter voor hem en 

waarschijnlijk beviel hem de sensuele manier van dansen. Zich heel edelmoedig voelende, 

waarschijnlijk vol van de wijn, beloofde hij haar alles te geven waar ze om vragen zou tot de 

helft van zijn koninkrijk. Moeder (Herodias) vertelde haar dochter te vragen om het hoofd van 

Johannes de Doper op een schotel. De koning had niet de moed om haar verzoek af te wijzen 

en voldeed er aan. 

 

Merk op dat vers één begint dat Herodes Antipas de werken van Jezus ziet en bezorgd was 

over het feit dat Johannes de Doper weer tot leven was gekomen. Het is interessant dat er 

geen meldingen zijn van door Johannes verrichte wonderen en in feite geeft de Bijbel aan dat 

hij geen wonderen deed,  tenminst niet in het gebied van Judea (Johannes 10:41). Christus zei 
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dat Hij grotere werken zou doen dan Johannes (Johannes 5:36). Het is logisch dat hij geen 

wonderbaarlijke werken deed omdat hij de voorloper was van Jezus en alles wat hij deed op 

Jezus wees, niet op zichzelf. 

 

Dit verhaal van de dood van Johannes benadrukt de gelijkenissen die zijn opgenomen in 

Mattheüs 13 en past bij de verwerping van Christus, in zijn woonplaats, aan het einde van dat 

hoofdstuk. De Discipelen leren dat de vooruitzichten somber zijn, vooral tijdens de spoedig 

komende Verdrukking en het zal blijken dat de beloften van het Koninkrijk niet zullen 

worden vervuld. We begrijpen nu dat de Verdrukking en het Koninkrijk werden uitgesteld 

nadat Israël haar Messias verwierp, maar volgens de profetie moet de Verdrukking gebeuren 

kort na de dood van Jezus aan het kruis.  Deze 70ste week van de profetie van Daniël zou 

beginnen, zeven jaar later gevolgd door de Wederkomst en het oprichten van het Duizendjarig 

Rijk. De meeste mensen zijn in de war door de meer dan 2000-jarige kloof tussen de Laatste 

Dagen zoals aangekondigd door Petrus in Handelingen 2:16-17 (het einde van Daniëls week 

69) en het begin van de Verdrukking, omdat ze geen onderscheid maken tussen Gods plannen 

voor Israël en de Kerk.  

 

Wat belangrijk is betreffende de dood van Johannes is dat hij een profeet was, door God de 

Vader gezonden, om het Evangelie van het Koninkrijk te verkondigen. Israël stond apathisch, 

zonder te protesteren, bij zijn gevangenzetting. Door dit gebrek van actie verwierp Israël het 

pleidooi van de Vader voor hen om het Koninkrijk in te gaan. 

  

 

Het voeden van de 5000 (Matth.14:14-21; Markus 6:32-44; Lukas 9:10-17; Johannes 6:1-13)   

 

De scharen volgden Jezus naar Bethsaida, een stad aan de noordelijke oever van het Meer van 

Galilea. Jezus begon te onderwijzen over het Koninkrijk van God en genas degenen die 

genezing nodig hadden (Lukas 9:11). Omdat het al laat was en de mensen hongerig waren 

zeiden de Discipelen tegen Jezus dat Hij de scharen weg moest sturen om onderdak te vinden 

en wat te eten. Jezus zei tegen de Discipelen dat zij de mensen moesten voeden. Alles wat ze 

hadden waren vijf broden en een paar vissen, niet genoeg om 5000 mannen plus vrouwen en 

kinderen te voeden. Hun enige andere plan was om voedsel te kopen dat ze nodig hadden om 

de menigte te voeden. Ze hadden blijkbaar 200 penningen beschikbaar, maar dat was 

waarschijnlijk niet genoeg om volledig te voldoen aan ieders honger. 

 

Jezus nam het nu over en liet de mensen gaan zitten, Hij nam de vijf broden en twee vissen, 

dankte en begon met het breken van het voedsel totdat allen gevoed en voldaan waren. Ze 

waren niet alleen voldaan, maar er waren ook nog 12 manden voedsel overgebleven. 

 

Ik denk dat dit een les was voor de Discipelen. Ze waren zo gewend aan het doen van dingen 

vanuit een menselijk oogpunt dat ze een hemelse oplossing uit het oog hadden verloren. Ze 

hadden Jezus veel wonderen zien doen, maar het kwam nooit bij hen op om Hem te 

vertrouwen betreffende hun andere fysieke behoeften. Net zoals Jezus volledig afhankelijk 

van de Vader was, leerde Hij de Discipelen volledig afhankelijk van Hem te zijn. Met de 

Verdrukking aan de horizon, zullen de Discipelen en de Kleine Kudde van gelovigen moeten 

vertrouwen op Christus om door deze tijd van beproeving te komen. Christus liet hen zien dat 

het aan hen was om te zorgen voor de volgelingen. Eerst plaatsten de Discipelen de last op de 

menigte om zichzelf te voeden. Christus plaatste de last op de Discipelen en liet hen zien dat, 

als ze dat wilden volbrengen, ze afhankelijk van Christus waren. Het is Christus, en Hij 

alleen, die in staat was om in al hun behoeften en verlangens rijkelijk te voorzien. De 
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Discipelen hadden een kritische rol tijdens de Verdrukking door bij te dragen tot het behoud 

van de Kleine Kudde. De gelovigen zullen tijdens de Verdrukking bidden voor hun dagelijks 

brood (Matteüs 6:11) en daarin zal worden voorzien door Christus. 

  

Net zoals deze Koninkrijksheiligen volledig moesten vertrouwen op Christus moeten ook wij 

hetzelfde doen. Paulus smeekt ons om voortdurend in het gebed tot God te gaan met al onze 

vragen. Bidden is een indicatie van afhankelijkheid en vertrouwen. Als we denken dat we het 

zelf wel kunnen dan is er geen reden om afhankelijk van de Heer te zijn. Echter, als we het 

gevoel hebben dat we zelf geen oplossingen hebben dan vallen we ineens op onze knieën en 

smeken God om hulp. Hadden we maar dezelfde urgentie voordat we naar die plaats van 

hulpeloosheid gaan. Het is God die zal voorzien in al onze behoeften (Filippenzen 4:19), maar 

we halen onze  behoeften en verlangens vaak door elkaar en denken dan dat God ons zal 

voorzien in wat Hij heeft beloofd. 

 

 

De strijd bij nacht in de boot (Matth.14:22-33; Markus 6:45-52; Johannes 6:16-21) 

 

Mattheüs vervolgd nu het verhaal, na het voeden van de 5000, met het verslag van Petrus die 

op het water loopt. Bijna de gehele Christenheid beschouwt dit incident als een demonstratie 

van Petrus zijn geloof om uit de boot te gaan en het wankelen van zijn geloof wanneer hij zijn 

ogen van Jezus afwend. We zullen hier op ingaan in de volgende les. 

 

Uit een zorgvuldige lezing van het verslag blijkt dat Jezus de Discipelen in de boot laat gaan 

om de zee over te steken, terwijl Hij achter bleef om de menigte naar huis te sturen om daarna 

alleen te zijn en te communiceren met de Vader. Volgens Johannes verliet Hij de mensen 

omdat ze Hem anders met geweld Koning zouden gaan  maken in plaats van op het juiste 

moment. De Discipelen roeiden de hele nacht tegen de wind in en hadden slechts ongeveer 3 a 

4 mijl afgelegd en het was nu rond drie uur des nachts. Jezus was op een nabijgelegen berg en 

kon zelfs in het donker zien dat ze worstelden. Dit zou normaal gesproken niet mogelijk zijn, 

maar de Vader stelde Hem in staat om de Discipelen vanaf een grote afstand in de duisternis 

te zien, net zoals Christus zal zien naar de Kleine Kudde als ze door de Verdrukking gaan. 

 

Het strijden van de Disciples tegen de storm beeldt uit waar de Kleine Kudde door zal gaan in 

de Verdrukking. Hun enige hoop is Christus, maar het lijkt dat Hij ver weg is. Hij zal zijn 

gezicht verborgen hebben voor Israël (Deuteronomium 32:19-22; Psalm 27:7-10) merk op dat 

ook David op zoek is naar het aangezicht van de Heer hetgeen betekent dat Hij Zichzelf had 

verborgen. David is een beeld van de Kleine Kudde. Psalm 44:22-26; Psalm 143:7-9; Micha 

3:4; Ezechiël 39:29. “Morgenstond” is een metafoor voor het aanbreken van het Koninkrijk 

na de duisternis van de Verdrukking. Zie Psalm 5; Psalm 46 en Psalm 88). 

 

Of we nu door de Verdrukking gaan of gewoon door het leven gaan in dit tijdperk van Genade 

we moeten het belang erkennen van voortdurende afhankelijkheid van God. Zodra we dingen 

gaan doen in eigen kracht zijn we afhankelijk van de oude natuur. Het is voor de zondige 

natuur onmogelijk om God te behagen. Paulus vermaant ons om de oude mens af te leggen en 

op de nieuwe mens  aan te doen (Efeziërs 4:22-24). We moeten wandelen in de kracht van de 

Geest (Galaten 5:16-25; Romeinen 8:4; 13:14). Alles wat minder is, is niet aangenaam voor 

de Heer. 
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Les 52: De Verdrukking. 

 

Lezen: Mattheüs 14:22-33 

 

We hebben besproken hoe de Verdrukking sterk aanwezig is in de gebeurtenissen in 

Mattheüs. Dat komt omdat volgens de profetie de Verdrukking snel zou volgen op de dood, 

begrafenis en opstanding van Jezus. Jezus bereidde de Discipelen voor om de Kleine Kudde 

gelovigen te helpen om de satanische aanval, waarvan deze periode verzadigd zal zijn, te 

overleven. 

 

Het tijdsbestek van de Verdrukking werd in Daniël 9:24-27 uitgelegd toen God Daniël precies 

vertelde welke gebeurtenissen moesten plaatsvinden vanaf het besluit om Jeruzalem te 

herbouwen, na de Babylonische ballingschap, tot het einde van de Verdrukking. Daniël kreeg 

in chronologische volgorde de complete geschiedenis van Israël voordat het zelfs gebeurde. 

Er zijn totaal 490 jaar vanaf het besluit om Jeruzalem te herbouwen tot het einde van de 

Verdrukking. Week 69 eindigt met het “afsnijden van Christus” en week 70 is de 

Verdrukking. Dit betekent dat de Verdrukking spoedig zal beginnen na  de dood, begrafenis 

en opstanding van Christus nadat Israël haar Messias heeft verworpen door de steniging 

Stefanus, dit is afhankelijk van hoe het afsnijden van Christus wordt geïnterpreteerd. De 

meesten (bijna allen) leggen dit afsnijden uit als Zijn dood door de handen van Israël. Ik hel 

over naar de richting dat dit afsnijden is gebeurt toen Israël het pleidooi van Christus voor 

haar, om in het Koninkrijk te komen, heeft verworpen. De Verdrukking zou dan kort na de 

dood van Stefanus zijn begonnen, zoals blijkt uit het “staan” van Christus als Stefanus wordt 

gestenigd (Handelingen 7:54-60; Psalms 7:5; 12:5; 82:8; 110:1; Zefanja 3:8) . 

 

Maar we weten dat de Verdrukking niet is gekomen en dat er een 2000-jarige kloof is tussen 

week 69 en 70 van de profetie van Daniël. Was Daniël verkeerd betreffende de timing van de 

toekomstige gebeurtenissen? Natuurlijk niet want het was de Heilige Geest die aangaf wat 

Daniël moest opschrijven, en God maakt geen fouten. Er zijn mensen die zeggen: week 70 

heeft al plaatsgevonden en de volgende gebeurtenis is de wederkomst van Christus. 

Dispensationalisten begrijpen dat de profetische klok van Israël stopte toen God hen terzijde 

stelde om individueel te handelen met de Heidenen, hoewel ze het niet eens zijn over wanneer 

dat werkelijk gebeurd is. Als een midden-Handelingen dispensationalist geloof ik dat de 

profetische klok stopte met de steniging van Stefanus en weer begint te lopen na de opname 

van de Kerk, het Lichaam van Christus. Als u de Bijbel wilt leren begrijpen dan moet u Gods 

profetische plan voor Israël volledig gescheiden houden van Gods Verborgen plan voor de 

kerk, het Lichaam van Christus. Deze Verborgenheid werd alleen geopenbaard aan en door de 

apostel Paulus. En het mengen van de twee programmas levert een enorme verwarring op.  

  

 

De Dag des Heeren 

 

De zevenjarige Verdrukking staat onder vele namen in de Schrift met inbegrip van de tijd van 

de benauwdheid van Jakob (Jeremia 30:7), de tijd van benauwdheid (Daniël 12:1), Daniel's 

Zeventigste Week (Daniël 9:24-27), de Dag van de Toorn van de Heer (Zefanja 1:18), De 

verbolgenheid des Heeren (Jesaja 34:2) en de Dag des Heeren (Joël 1:15). Deze laatste 

vermelding is waarschijnlijk de meest bekende en meest gebruikte titel voor de periode van de 

Verdrukking. Het gebruik van de term “Dag” is belangrijk omdat het helpt een beeld te 

vormen van wat er zal gebeuren in de eindtijd van de profetische toekomst van Israël. De Dag 

des Heren verwijst niet naar een periode van 24 uur, maar in plaats daarvan naar een 
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tijdsduur, in dit geval tot aan de tijd dat het Koninkrijk wordt opgericht, beginnend met de 

gebeurtenissen die beginnen na de Opname. Het is belangrijk om te weten dat de Joodse dag 

begint bij zonsondergang. De Dag des Heren begint ook als de werelds is ondergedompeld in 

duisternis. Dit is de reden waarom de duisternis vaak een metafoor is voor de Verdrukking of 

waarom de Verdrukking vaak wordt omschreven als een tijd van duisternis (Joël 2:2; Amos 

5:18; Sefanja 1:15). In tegenstelling tot de nacht, wordt het Koninkrijk omschreven als licht 

(Psalm 30:5; Jesaja 30:26; 58:8; 60:1-3). In een Joodse dag komt het licht altijd na een tijd 

van duisternis net zoals het Koninkrijk komt na de duisternis van de Verdrukking. 

 

Nog een ander beeld dat in de Schrift wordt gebruikt voor de Verdrukking is een storm 

(Spreuken 1:27; Jesaja 29:6, Jeremia 23:19). David is ook een beeld van de Kleine Kudde die 

door de gevaren van de Verdrukking gaan en te maken krijgt met sterke vijanden die hij in 

zijn eigen kracht niet kan verslaan. 

 

Alva J. McClain legt in zijn boek De grootheid van het Koninkrijk uit (pagina 178-205) dat er 

vier fasen zijn in de Dag des Heeren. Hieronder volgt een samenvatting van zijn leer: 

 

 

1. Avond  Voorbereidende gebeurtenissen        Joel 2:31; Daniël 7:10 

 

 

2. Nacht  Oordeel / toorn                                  Zefanja 1:14-15 

 

Over Israel     Jeremia 30:11 

 

                                   Over de Heidenen                                Jesaja 26:21 

 

 

3. Ochtendgloren Overgangs gebeurtenissen 

 

De Koning komt    Jesaja 25:9 

 

Satan en zijn leger vernietigd              Zacharia12:9 

 

 

4. Dag   Duizendjarig Koninkrijk   Jesaja 60:1, 20 

 

Israël bekeert zich    Zacharia 13:9 

 

Opstanding OT heiligen   Jesaja 26:19 

 

Bijeenvergadering van verstrooid Israël Jeremia 29:14 

 

Het oprichten van de regering                        Jesaja 32:1 

 

 

Deze Dag des Heeren is in contrast met de dag van de mens of de tijden van de Heidenen 

(Lukas 21:24, Jesaja 2:17). De mensen zullen vernederd worden en de Heer zal verhoogd 

worden. 
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Beelden in Mattheüs 

 

Een terugkerend beeld van de Verdrukking wordt gevonden in de vier Evangeliën. Er zijn 

twee gebeurtenissen aangaande de Discipelen in een boot temidden van stormachtige 

toestanden, beide keren was het nacht. Het eerste geval toont Jezus in diepe slaap achter in de 

boot, terwijl de Discipelen worstelen om het hoofd boven water te houden (Mattheüs 8:23-27; 

Markus 4:36-41; Lukas 8:22-25). De tweede keer gebeurde toen Jezus op een berg ging 

bidden, maar Hij ook de Discipelen zag die zich de hele nacht inspanden tegen een sterke  

wind. Jezus loopt naar hen toe en wanneer Hij in de boot komt worden ze onmiddellijk naar 

hun bestemming gebracht (Mattheüs 14:22-33; Markus 6:45-51; Johannes 6:15-21). 

 

Merk op dat in elk verhaal Jezus zich kennelijk niet bewust was van hun behoefte. Hij is in 

diepe slaap, het lijkt er op alsof Hij niet bezorgd is, of uit het zicht. Tijdens de Verdrukking 

lijkt het alsof Hij is verdwenen. Hij zal Zijn gezicht voor Israël verbergen (Deuteronomium 

31:17-18; 32:19-22; Psalm 44:20-26; Hosea 5:14-15; 6:1-3). Merk op hoe perfect de passage 

in Psalm 44 past in het beeld van Jezus die achter in de boot ligt te slapan. 

  

Net zoals de Discipelen schreeuwden om hulp van Jezus, zo zal de Kleine Kudde in wanhoop 

roepen tot God die hen uiteindelijk zal horen (Psalm 88:1-8, 13-18). Merk op dat het gebed 

van David wordt beantwoord in de ochtend, dit is het einde van de Verdrukking. Verbind dit 

met de Discipelen die vroeg in de ochtend roeiden, tenslotte komt Jezus en de storm gaat 

liggen en ze zijn nu op hun bestemming. De Kleine Kudde zal in een hopeloze toestand 

verkeren totdat Christus in macht en heerlijkheid komt. Onmiddellijk zal de storm van de 

Verdrukking ophouden en ze zullen het Duizendjarig Koninkrijk binnengaan. 

 

 

Petrus loopt op he water 

 

De meeste predikers loven Petrus voor het feit dat hij zo'n groot geloof had en voor de 

bereidheid om dat te doen. Er wordt ons verteld om zijn grote voorbeeld na te volgen en 

onmiddellijk bereid te zijn om uit onze gemakkelijke stoel te komen om Jezus te dienen als 

Hij ons roept. 

 

Helaas, degenen die deze onzin verkondigen hebben het verslag niet zorgvuldig gelezen. Ten 

eerste, Jezus zei tegen Petrus om IN de boot te gaan en naar de overzijde te gaan. Hij 

gehoorzaamde niet. Ten tweede, Petrus wist niet dat het Jezus was die hem vertelde te komen. 

Deze "geest", zei dat hij Jezus was, maar Petrus zei: "Heere! indien Gij het zijt, zo gebied mij 

tot U te komen op het water.  ...". Petrus ging in tegen de opdracht van Jezus om in het schip 

te gaan en hij vertrouwde het niet dat deze geest op het water hem de waarheid vertelde en 

beweerde Jezus te zijn. Het laatste wat we zien is dat Jezus Petrus terug plaatst in de boot, 

want dit is waar Jezus wilde dat de Discipelen in de eerste plaats waren. Er was geloof nodig, 

of het nu in het schip of buiten het schip was. Mattheüs 14:31 laat zien dat Jezus Petrus 

berispt voor het niet hebben van geloof, maar de Discipelen die in de boot bleven werden niet 

berispt vanwege het ontbreken van geloof. 

  

 

 

 

 

 



 

159 

 

Les 53: Schijnheilige Farizeeërs 

 

Lezen: Mattheüs 14:34 t/m 15:14 

 

Als we door het boek Mattheüs gaan dan worden we voortdurend geconfronteerd met het 

bewijs dat Jezus de Messias is die Israël al vele honderden jaren verwachtte. Profetie over de 

komende Messias wijzen allemaal exact op dit moment waarop de Tweede Persoon van de 

Drie-eenheid Zichzelf zou manifesteren als Jezus. Zie de profetische uitspraken door Maria 

(Lukas 1:48-55) en Zacharias (Lukas 1:68-79); hetgeen gesproken is door Johannes de Doper 

wijst ook op Jezus als de Verlosser van Israël). Het getuigenis van Johannes de Doper 

(Johannes 1:29-34), de duizenden wonderen, genezingen en uitdrijven van demonen, wezen 

allemaal naar Jezus als de Messias. De Discipelen geloofden in Jezus als gevolg van de 

tekenen (Johannes 2:11), Nicodemus wist dat de tekenen, door Jezus gedaan, naar Hem wezen 

als zijnde van God gezonden (Johannes 3:2) en vele anderen kwamen tot geloof als gevolg 

van de tekenen (Johannes 2:23; 6:14; 7:31). Toen Johannes in de gevangenis zat en twijfelde 

of Jezus de Messias was, heeft Jezus nooit rechtstreeks gezegd dat Hij de Messias was, maar 

in plaats daarvan vertoonde Hij vele wonderen en vertelde hen dit te melden aan Johannes 

(Mattheüs 11:1-5). Ze geloofden omdat Oud Testamentische profetieën voorzegden dat de 

Messias aan blinden het gezicht zou geven, de doven horende zou maken, de lammen lopende 

zou maken en de doofstommen genezen, (Jesaja 29:18-19; 35:5-6; 42:7; 53:4). Andere 

wonderen, zoals het kalmeren van de zee, bewezen ook dat Jezus God was (Job 9:8). 

 

Meer genezingen (Matth.14:34-36) 

 

Jezus bleef genezen toen Hij door de gehele regio in het noorden en westen van het Meer van 

Galilea ging. Allen die tot Hem kwamen en de zoom van Zijn kleed aanraakten werden 

genezen. Merk op dat Matth.14:36 zegt in de KJV, dat ze volmaakt gezond (KJV: perfectly 

whole) waren gemaakt, zie ook Handelingen 3:16. (KJV: perfect soundness) (SV: volmaakte 

gezondheid). 

 

Opmerking: In het geval van Matth.14:36 is er verschil tussen KJV en SV. 

 

Met andere woorden: deze mensen werden volledig hernieuwd. Wat voor zin zou het hebben 

om genezen te worden van doofheid en een paar maanden later sterven aan kanker? Deze 

mensen werden voorbereid om het Duizendjarig Rijk binnen te gaan. Natuurlijk gaan niet 

allen die fysiek genezen waren het koninkrijk binnen, maar degenen die geestelijk genezen 

waren (door het geloof) zullen fysiek genezen worden als ze het Koninkrijk binnengaan als 

Jezus hen niet alreeds genezen heeft tijdens Zijn aardse bediening. 

 

Er zijn vandaag velen die beweren te kunnen genezen in de naam van Jezus. Hun bewering 

dat ze goddelijke macht hebben kan door iedereen gecontroleerd worden die tot hen komt om 

genezen te worden en natuurlijk om volmaakt genezen te worden. Degenen die niet in staat 

zijn om dat te doen zijn valse genezers die alleen maar beweren door God gezonden te zijn. 

Stel je voor hoe beledigend het voor God moet zijn om valse genezers te hebben die degenen 

die genezing nodig hebben een gebrek aan vertrouwen (geloof) verwijten voor hun 

onvermogen om hen te genezen.  

 

 

 

 



 

160 

 

Traditie versus de Schrift (Matth.15:1-20; Markus 7:1-23) 

 

We hebben hier een confrontatie tussen Gods Wet en de wet van de mens. In dit geval hebben 

de Oudsten een uitgebreid systeem van wassingen ingesteld die zogenaamd vóór het eten 

moeten worden uitgevoerd. Deze Oudsten waren de leiders die Jezus honderden jaren vooraf 

gingen. Dit zijn ceremoniële wassingen die niets te maken hebben met hygiëne en netheid. 

Het had ook niets te maken met welk voedsel al dan niet kon worden gegeten. De wet van 

Mozes heeft alreeds afgebakend welke voedingsmiddelen schoon (eetbaar) zijn en welke 

voedingsmiddelen onrein (oneetbaar) zijn. De wassingen van de Oudsten konden geen onrein 

voedsel schoon maken. 

 

We zien eerst dat de Schriftgeleerden en Farizeeërs Jezus beschuldigen dat Hij zijn Discipelen 

hun handen niet laat wassen voor het eten, daarna krijgen we de reactie van Jezus (Matth.15: 

1-9). Toen predikte Jezus tot de menigte over de werkelijke oorzaak waardoor iemand wordt 

verontreinigd (Matth.15:10-11). Zijn Discipelen kwamen dan tot Jezus om te vragen of Hij 

wel wist dat Hij de Farizeeën had beledigd (Matth.15:12) en Jezus antwoordt hen door hen 

een gelijkenis te vertellen (Matth.15:13-14). Jezus legt de gelijkenis dan aan Zijn Discipelen 

uit (Matth.15:15-20). 

  

 

De wassingen van de Oudsten (Matth.15:1-9) 

 

De Schriftgeleerden en Farizeeën kwamen helemaal van Jeruzalem om te controleren wat 

Jezus deed. Ze waren blijkbaar op zoek naar een reden om hem of zijn Discipelen te 

veroordelen. Ze vonden een reden toen zij zagen dat de Discipelen de traditie van Ouden 

negeerden door hun handen niet te wassen voor het eten. Ze merkten ook dat ze de bekers, 

potten en andere vaten niet wasten (Markus 7:4). Het is duidelijk dat de Farizeeën Jezus en de 

Discipelen bespioneerden om ze te vangen als ze iets in hun ogen verkeerd deden, zodat ze 

hen konden beschuldigen van onbetamelijkheid. Ze waren niet in staat om een fout te vinden 

in hun gehoorzaamheid aan de Schrift, maar ze konden ze aanklagen als ze de door de mensen 

gemaakte wet van reinheid verbraken. Ze hadden hun door de mens gemaakte wetten 

verheven tot dezelfde status als de Schrift. Orthodoxe Joden volgen zelfs vandaag nog deze 

traditie van “handwassingen”.  

  

Veel kerken stellen vandaag de dag de kerkelijke tradities gelijk aan het gezag van de Schrift. 

De Rooms-Katholieke Kerk gelooft dat de gehele openbaring van Christus aan ons is vervat 

in de Schrift en in de heilige traditie (kerkelijke traditie). Hun autoriteit betreffende 

Mariologie, als voorbeeld, staat los van de Schrift, terwijl de kerkelijke traditie vele gaten 

vult. Veel van deze ideeën, nu aanvaard als waarheid in de Rooms-Katholieke Kerk, waren 

niet gedefinieerd tot vele jaren nadat de  Schrift werd geschreven. In tegenstelling houden de 

Protestanten, in het algemeen, vast aan het geloof dat de Bijbel de enige bron voor de leer is. 

Wij accepteren een aantal boeken van de Rooms-Katholieke Kerk, die zij wel accepteren, niet 

als canon. 

 

Jezus berispt de Farizeeën door erop te wijzen dat Zijn Discipelen misschien één van hun 

tradities breken, maar dat zij één van Gods wetten breken. Jezus en Zijn Discipelen stonden 

niet schuldig voor God, maar de Farizeeën wel. Ze hadden een andere traditie om dingen 

Corban te verklaren of een geschenk aan God. Zij gebruikten deze truc om hun 

verantwoordelijkheid te ontduiken om voor hun bejaarde ouders te zorgen door te verklaren 

dat hun geld gewijd was aan God zodat ze het niet hoefden te besteden aan hun ouders. Ze 
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zouden waarschijnlijk ofwel in staat zijn om hun gelofte teniet te doen nadat hun ouders 

waren gestorven of ze zouden het geld voor zichzelf kunnen gebruiken, omdat ze “mannen 

van God" waren, Hem dienende in de tempel. 

  

Jezus veroordeelde hen voor het gebruiken van hun eigen tradities om het houden van de 

voorschriften van de Wet van Mozes te voorkomen. De Wet bepaalt dat zij verantwoordelijk 

waren voor het verzorgen van familieleden, maar ze gebruikten door de mens gemaakte 

mazen om hun verantwoordelijkheid te ontlopen. 

 

Volgens Jesaja 29:13 tierde dit soort schijnheiligheid al welig vanaf 600 jaar hiervoor. 

Uiterlijk leken ze heilige mannen van God te zijn, maar van binnen deden ze alleen maar 

dingen uit hoofde van de traditie. Zelfs als hun acties goed waren, was hun hart ver van God 

verwijderd. Het hele hoofdstuk van Mattheüs 23 is gewijd aan het wijzen op de 

schijnheiligheid van de Farizeeën. 

 

Jezus onderwijst de schare (Matth.15:10-11) 

 

Jezus roept nu de schare tot Zich en Hij begint ze te leren dat het niet is wat ‘in’ de mens gaat 

dat hem ontreinigd maar hetgeen uit zijn mond voortkomt. Stel je voor wat de Farizeeërs en 

Schriftgeleerden dachten toen Jezus de menigte onderwees in tegenstelling tot hetgeen hun 

traditie was. Zij moeten razend zijn geweest. 

  

De Mozaïsche Wet definieerde veel dingen als onrein of manieren waardoor je onrein zou 

kunnen worden. Iedereen met een ettergezwel zou onrein zijn totdat de priester hem rein 

verklaarde. Huizen die groeiende schimmel (melaatsheid) hadden waren onrein, totdat het 

werd schoongemaakt en door een priester schoon werd verklaard. Christus verhoogt nu het 

idee van het rein zijn door te wijzen op het hart. Als het hart niet goed is dan zal er niets rein 

zijn dat uit de mens komt. Voedsel dat werd gegeten met ongewassen handen maakt het eten 

noch de mens onrein. 

 

 

Jezus onderwijst de Discipelen (Matth.15:12-14) 

 

Na het onderwijzen van de scharen kwamen de Discipelen tot Jezus, ze waren verbaasd over 

de manier waarop Hij tot de Farizeeën sprak. Ze vroegen zich af of Hij wel wist dat Hij hen 

beledigde. Zijn antwoord was een beetje raadselachtig omdat Hij had gezegd dat elke plant 

die de Vader niet geplant heeft, uitgeroeid zal worden. Deze verwijzing gaat terug naar de 

gelijkenis van de tarwe en het onkruid (Mattheüs 13:24-30). De Engelen zullen al degenen die 

werden geplant door Satan ontwortelen en verbranden (het onkruid). De enige manier waarop 

een Israëliet vrucht kon dragen was door te worden geplant door de Vader en, nadat Jezus 

gezonden was, in Christus te blijven (Johannes 15:2; Jesaja 60:21; 61:3; Psalm 1; Jeremia 

17:7-8 ). Deze Farizeeën waren blind (Mattheüs 23:16, 24) en iedereen die dwaas genoeg was 

om hen te volgen was ook blind. 
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Les 54: Schijnheilige Farizeeën, gelovige Heidenen. 

 

Lezen: Mattheüs 15:15-28 

 

Hoewel Christus de Farizeeën veroordeeld voor hun tradities, is er eigenlijk niets mis of 

zondig met het hebben van tradities. In feite is het moeilijk om door het leven te gaan zonder 

sommige tradities. Een traditie is niets meer dan een gewoonte of een patroon of een manier 

om dingen te doen die door andere generaties zijn doorgegeven. Het kan zo simpel zijn als het 

bereiden van een bepaald voedsel voor de Dankdag (Thanksgiving) of het zouden belangrijke 

religieuze of morele leringen en overtuigingen kunnen zijn die zijn overgeleverd. Ik geloof 

niet dat het verkeerd was van de priesters om extra handwassingen te introduceren vóór het 

eten, maar het was verkeerd om deze praktijken te verheffen tot het niveau van de Schrift. In 

feite gingen de Farizeeën het toepassen en maakten er een verplichte opdracht van terwijl ze 

de opdrachten van God, vastgelegd in de Wet, negeerden. In feite plaatsten zij hun gezag 

boven Gods gezag en deden dat voor hun eigen voordeel. Hun eigen regels gaf hun macht 

over de mensen, terwijl zij Gods geboden verdraaiden om er financieel van te profiteren. 

 

 

Jezus legt de gelijkenis uit (Matth.15:15-20; Marcus 7:17-23) 

 

Jezus had net uitgelegd dat de mens niet wordt verontreinigd door wat er door de mond naar 

binnen gaat, maar door wat uit de mond van een mens naar buiten komt. De Discipelen 

begrepen niet wat Christus bedoelde met deze gelijkenis en Petrus vroeg Jezus het uit te 

leggen. Jezus sprak natuurlijk over geestelijke dingen, terwijl de Discipelen dachten in termen 

van het fysieke. De Farizeeën waren erg zorgvuldig in het reinigen van hun handen voor het 

eten en door dat te doen dachten ze dat ze zouden vóórkomen zichzelf te verontreinigen. Jezus 

zei dat alles wat een mens eet niet in staat is om hem te verontreinigen. Zijn verontreiniging 

komt niet uit het voedsel dat hij eet, maar komt uit een boos hart. De binnenkant van een 

mens zal worden weerspiegeld aan de buitenkant met: 

 

“Markus 7:21-22: 21 ………………kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen, 22 

Dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid, een boos oog, lastering, 

hovaardij, onverstand. 

 

Jezus verwijst naar de Farizeeën die denken dat zij in zichzelf rechtvaardig zijn (Lukas 16:15; 

18:9-14; Matteüs 23:1-12). Bedenk hoe vol ze van zichzelf waren door hun tradities boven 

Gods Wet te stellen. Gerechtigheid kan alleen van God komen; de leiders van Israël moeten 

erkennen dat ze van zichzelf zo rechtvaardig zijn als hun boze hart het hun zal toestaan. 

  

Paulus zegt dat we ofwel een slaaf van de zonde of een slaaf van de gerechtigheid kunnen zijn 

(Romeinen 6:16-18). Iedereen die probeert rechtvaardig te zijn door zijn eigen werken is 

eigenlijk een slaaf van de zonde. Degenen die op Jezus Christus vertrouwen zijn slaven van 

de gerechtigheid. Iemand die volledig en alleen gelooft in de persoon en het werk van Jezus 

Christus is verzekerd van eeuwig met Hem te leven (1 Korintiërs 15:1-4). Er is absoluut geen 

werk dat wij kunnen doen om toe te voegen aan het volbrachte werk van Christus. Iemand die 

probeert om iets toe te voegen aan zijn of haar redding is geen haar beter dan de Farizeeën die 

dachten dat hun zelf-gedefinieerde vorm van gerechtigheid voldoende was om toegang te 

verkrijgen in het Duizendjarig Rijk. 
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Alle voedsel rein verklaard (Markus 7:19) 

 

“Markus 7:19: Want het gaat niet in zijn hart, maar in den buik, en gaat in de heimelijkheid 

uit, reinigende al de spijzen. (Statenvertaling). 

 

“Markus 7:19:…………………………….En zo verklaarde Hij alle spijzen rein. (NBG 

vertaling 1951) 

 

“Marc 7:19:  Because it entereth not into his heart, but into the belly, and goeth out into the 

draught, purging all meats. (King James vertaling). 

 

Er wordt, aan het einde van vers 19, een interessante uitspraak toegevoegd in een aantal 

vertalingen. (Zie, onder andere, de NBG vertaling). Markus (NBG) merkt op dat al het 

voedsel nu goed is om te eten nadat Jezus zei dat het eten van voedsel een mens niet 

verontreinigd. Dit komt echter niet overeen met wat Petrus er van begrijpt, want toen het 

laken met onrein voedsel uit de hemel kwam, weigerde Petrus om te eten, omdat het niet 

geoorloofd was (Handelingen 10:9-16). Jezus zegt ook dat Hij niet is gekomen om de Wet af 

te schaffen, maar om de Wet te vervullen (Mattheüs 5:17). Hoe kan Markus dan zeggen dat 

Jezus de eisen met betrekking tot het voedsel, naar de Wet van Mozes, heeft afgeschaft? 

 

Er zijn mensen die zouden zeggen dat dit wijst op een verbastering van de tekst, dat dit een 

ketterse verklaring is waarvoor er geen plaats is in de Schrift. Dit antwoord is gebaseerd op 

een sterk vooroordeel tegen bepaalde vertalingen van de Bijbel. Het simpele antwoord ligt in 

het begrijpen van de context. Dit hele hoofdstuk gaat over het wassen en niet over rein of 

onrein voedsel. De Wet definieert welk voedsel geoorloofd is om te eten. Het onderwerp gaat 

over het eten van voedsel met gewassen of met ongewassen handen. In deze context stelt 

Markus dat alle voedsel (ceremoniëel) goed is om te eten. Al het wettige voedsel is rein 

verklaard om te eten zonder tussenkomst van de speciale wassingen van de Farizeeën. 

 

 

De vrouw uit Syro-Fenicie (Matth. 15:20-28; Markus 7:24-30) 

 

Uit Galilea reisde Jezus ongeveer 30 mijl naar het noordoosten aan de kust van de 

Middellandse Zee in de buurt van de stad Tyrus. Dit is het noordelijkste punt van het land dat 

aan Israël is beloofd, maar in de tijd van Jezus was het bekend als het Galilea der Heidenen 

(Mattheüs 4:15). Israël had de bezitter van dat land moeten zijn, maar vanwege haar zonde en 

ongehoorzaamheid heersten de Heidenen er. Het was hier dat een Kanaänitische vrouw, een 

Heiden, Jezus benaderde en Hem smeekte om de demon uit te werpen die de controle over 

haar jonge dochter genomen had. Jezus negeerde haar. 

  

Er zijn een aantal verklaringen waarom Jezus haar geen antwoord gaf. Sommigen zeggen dat 

Hij een vooroordeel had tegen vrouwen of de Kanaänieten, en dat Hij nu leerde om bereid te 

zijn om hen te bedienen. Anderen zeggen dat Hij haar geloof testte en haar leerde geduldig te 

zijn en dat ze door dat te doen ons een les gaf om volhardend te zijn. 

 

De enige manier om dit gedeelte goed te begrijpen is om  dispensationeel te verstaan wat er 

gaande is. In Mattheüs 10:6 zond Jezus Zijn Discipelen uit met de opdracht om alleen naar de 

verloren schapen van het huis Israëls te gaan. Hen werd uitdrukkelijk verteld om niet naar de 

Heidenen te gaan. Hij benadrukte Zijn missie in Mattheüs 15:24, toen Hij zei dat hij alleen 

naar Israël was gezonden. Eerst Israël, te beginnen in Jeruzalem, dat is hoe de Discipelen de 
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zogenaamde Grote Opdracht (Lukas 24:47) moesten uitvoeren, met een latere uitbreiding van 

deze opdracht die in Handelingen 1:8 aan de Discipelen werd gegeven. Het is hier dat we de 

juiste volgorde zien van de verspreiding van het Evangelie van het Koninkrijk, beginnende in 

Jeruzalem. Als de leiders van Israël geloofd zouden hebben dan moesten ze hun bediening 

uitbreiden naar de hele regio van Judea, en vervolgens naar Samaria. Tot nu toe gaat het  

alleen om Israël. Pas nadat de boodschap door Israël wordt aanvaard kunnen de Discipelen 

naar de Heidenen gaan om het Evangelie van het Koninkrijk te verkondigen. Merk op dat, 

omdat de leiders het Evangelie van het Koninkrijk verwierpen, de Discipelen nog steeds in 

Jeruzalem waren tot zelfs in Handelingen 21:18-20, dat is ongeveer 25 jaar nadat Jezus hen 

vertelde om uit te gaan in de hele wereld. Bovendien, alle tekenen van genezingen, het 

uitdrijven van demonen en het doen van wonderen waren in werking om de komst van het 

Koninkrijk aan te kondigen. Deze tekenen waren voor het volk Israël, niet voor de Heidenen.  

 

Met deze achtergrond weet u waarom Jezus de vrouw uit Syro-Fenicie negeerde, Zijn 

bediening was alleen bestemd voor de Joden. Pas nadat de Joden het Evangelie van het 

Koninkrijk aanvaarden  zouden ze zich wenden tot de Heidenen om te evangeliseren. Dus 

waardoor liet Jezus zich vermurwen om de dochter van de vrouw te genezen? Ik denk dat het 

was omdat ze het programma van het Koninkrijk begreep, ze kende haar plaats daarin en 

aanbad Christus voor wie Hij was, de Messias van Israël. 

 

Dus de vraag die moet worden gesteld is niet waarom Jezus de vrouw niet heeft geeantwoord, 

maar waarom heeft Hij dan wel met haar gesproken? Ten eerste noemt ze Jezus de Zoon van 

David, ze erkent Hem als de rechtmatige Koning om te heersen over Israël. Door Hem te 

erkennen als Koning erkende zij Hem als Messias. Ze begreep ook dat de kinderen de 

bevoorrechten waren waar God nu door werkte, namelijk de Israëlieten (Deuteronomium 

14:1; Hosea 11:1; Romeinen 9:4-5). Ze begreep ook haar plaats onder de tafel om de kruimels 

te verzamelen die van de tafel van Israël vielen. Een tafel spreekt van zegen en welvaart en 

overvloed (Psalm 23:5; Lukas 22:30). In het Koninkrijk zullen de volken gezegend worden 

doordat God Israël zegent (Jesaja 60:1-9; 2:1-4; Psalm 67). Dit alles is in overeenstemming 

met het verbond met Abraham in Genesis 12:3. De Heidenen zullen worden gezegend of 

vervloekt, afhankelijk hoe ze Israël behandelen. Dit lijkt aan te tonen dat Jezus medelijden 

had met de Heidenen, hoewel Zijn focus op Israël lag. Toen Israël eenmaal gered was konden 

de Heidenen profiteren omdat God hen zegende door Israël. Aangezien God Israël tijdelijk 

terzijde heeft gesteld (Romeinen 11:11-12) is het verbond met Abraham momenteel, in dit 

tijdperk van Genade, niet van kracht. 

 

Als kanttekening, dit is het enige geregistreerde wonder dat Jezus deed in dit gebied. Dit in 

tegenstelling tot de duizenden wonderen die Hij deed in en rond Galilea. Volgens Mattheüs 

11:21-22: Als Jezus zoveel wonderen in Tyrus en Sidon had gedaan als in Galilea, zouden ze 

zich hebben bekeerd. Hoewel dit gebied aan Israël was beloofd, werd het gebied bevolkt door 

een zeer hoog percentage Heidenen. 

  

 

Les 55: Tekenen gegeven, tekenen gevraagd. 

 

Lezen: Mattheüs 15:29 t/m 16:4 

 

Gedurende de openbare bediening van Jezus, te beginnen met Zijn doop, zijn er tekenen 

gegeven aan het Joodse volk om aan te tonen dat Jezus inderdaad hun Messias was. Toen Hij 

gedoopt werd maakte de Vader met stemgeluid bekend dat Jezus Zijn Zoon was, terwijl de 
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menigte de Heilige Geest kon zien neerdalen op Jezus. Johannes kondigde ook aan dat Jezus 

het Lam van God was, die de zonden van de wereld wegneemt (Johannes 1:29). Vóór Hij 

werd geboren en bij Zijn geboorte waren er profetische uitspraken over wie Jezus was 

(Mattheüs 1:21; Lukas 1:31-33; 2:11). 

 

Alle tekenen van genezing, het uitdrijven van demonen en het doen van wonderen werden 

gedaan om de aandacht van Israël te krijgen opdat ze zouden geloven dat Hij de Christus was. 

Degenen die de tijd namen om de Oudtestamentische Profetieën te vergelijken met wat Jezus 

deed zouden in staat moeten zijn om onmiddellijk te zien dat Hij degene was op wie ze 

hadden gewacht. Velen, die de tijd namen om te evalueren wat Jezus zei en deed, geloofden in 

Hem. 

 

 

Meer genezingen (Matth. 15:29-31) 

 

Na Zijn ontmoeting met de Kanaänitische vrouw, ging Jezus vanuit het gebied van Tyrus 

terug naar de Zee van Galilea. Opnieuw kwam een grote menigte naar Hem met velen die 

kreupel, verlamd, blind, of stom waren. Degenen die voor genezing tot Jezus werden gebracht 

werden allemaal genezen. Het is interessant dat iedereen genezen werd en niemand werd 

weggestuurd vanwege een gebrek aan geloof. Zoals aangegeven in een vorige les, werden 

deze mensen volledig genezen (Handelingen 3:16). De lammen waren in staat om direct te 

lopen, de blinden waren in staat om de dingen, die ze nu voor het eerst zagen, te interpreteren. 

Mensen die vandaag de dag "genezen" in de naam van de Heer zijn niet in staat om deze 

dingen te doen. Als ze echt door God waren gestuurd om te genezen moeten ze in staat zijn 

om allen te genezen en volledig te genezen. De reden dat ze dat niet kunnen is omdat de 

geestelijke gave van genezing is weggedaan. God kan en doet nog steeds wonderbaarlijke 

genezingen, maar hij doet dat niet door de gebedgenezers (1 Korinthiërs 13:8-9). Degenen die 

vandaag de dag beweren gebedsgenezers te zijn zijn ofwel zeer misleid of ze werken voor 

Satan. 

 

Dit is de reden waarom het zo belangrijk is om de Schrift goed te verdelen. Geef aan Israël 

wat aan Israël behoort en geef het aan het Lichaam wat aan het Lichaam behoort. Het is niet 

zoals veel mensen beweren, namelijk de Schrift versnijden en gedeelten wegwerpen, maar het 

is een systeem dat waarheid van waarheid scheidt. Wanneer de twee programma’s gemengd 

worden ontstaat er verwarring. Deze genezingen werden specifiek gedaan om de Koning 

(Jezus) en het binnenkort op te richten Koninkrijk aan te kondigen. Het waren allemaal 

tekenen die rechtstreeks op Jezus wezen en duidelijk maakten dat Hij de Messias van Israël 

was. Degenen die het Koninkrijk binnengaan zullen volmaakt zijn  aangaande hart en lichaam 

zoals het Oude Testament beloofde (Jesaja 35:1-6). Er was geen betere manier om het Joodse 

volk te wijzen op hun Messias? 

 

 

Het spijzigen van de 4000 (Matth. 15: 32-38) 

 

Het was waarschijnlijk niet al te ver in het verleden, dat Jezus 5000 voedde en nu hebben we 

het overeenkomende verslag van het spijzigen, door Hem, van 4000 mensen, vrouwen en 

kinderen niet inbegrepen. De eerste spijziging vond plaats op de noordelijke oever van het 

Meer van Galilea, terwijl dit aan de zuidkant lijkt te zijn. De mensen waren zo in beslag 

genomen door Jezus dat zij Hem de afgelopen drie dagen hadden gevolgd. Het eten dat ze 

hadden meegebracht was op omdat ze waarschijnlijk nooit hadden gedacht dat ze zo lang van 
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huis zouden zijn. Ze waren zo betoverd door Jezus en Zijn wonderen en leringen dat ze er 

blijkbaar niet genoeg van konden krijgen. Ze hadden honger aangaande de hoop die Hij hen 

voorstelde en waren enthousiast om van dat alles te genieten. 

 

Net zoals met de spijziging van de 5000, confronteert Jezus de Discipelen met de taak van het 

spijzigen van de grote schare mensen. Hun reactie om hen te spijzigen was bijna hetzelfde als 

de eerste keer, “Van waar zullen wij zovele broden in de woestijn bekomen, dat wij zulk een 

grote schare zouden verzadigen? (Matth.15:33). 

 

Voor ons lijkt het een voor de hand liggend moment voor Jezus om een wonder te verrichten 

zoals Hij dat deed met het spijzigen van de 5.000. Als hij bijna niets had en toen toch een 

grote menigte kon spijzigen, waarom kon hij het dan niet opnieuw doen? Maar de Discipelen 

verzuimden de aansluiting en verzuimden ook de voor de hand liggende verbinding (althans 

voor ons) met het door God spijzigen van Israël in de woestijn. Ze associëerden Jezus niet met 

de mogelijkheid om hen te voorzien van een maaltijd zoals God in de woestijn Israël 

spijzigde. Ondanks het feit dat Israël 40 jaar door de woestijn zwierf, en voorzien werd van 

water, het manna en de kwartels, geloofden de meesten niet in Hem (Psalm 78:9-33). Zij 

moesten al deze dingen, die in de woestijn met hen waren gebeurd, aan hun kinderen en de 

kinderen van hun kinderen vertellen, zodat ze niet zouden vergeten wat God voor hen had 

gedaan (Psalm 78:5-6). Ze moesten dat doen zodat, wanneer Jezus tot hen kwam, ze zouden 

geloven dat Hij door God was gezonden. Echter, net zoals Israël God niet geloofde in de 

woestijn, zo geloofden zij Christus niet toen Hij kwam. 

  

De gebeurtenissen in de Verdrukking zullen gelijk zijn aan die in de woestijn. Degenen die 

geloven en uit Jeruzalem vluchten voor de gruwel der verwoesting zullen door God worden 

beschermd en gespijzigd. Hij zal een tafel voor hen toerichten tegenover hun tegenpartijders 

(vijanden) (Psalm 23:5; 78:19). Hij zal hen op arendsvleugelen in veiligheid brengen (Exodus 

19:4; Openbaring 12:14). Op fysiek niveau begreep Israël dat God hen voorzag van brood 

(manna) in de woestijn, maar ze struikelden over het idee dat God hen geestelijk brood 

aanbood in de persoon van Jezus Christus (Johannes 6:29-40). Door dit onderwijs liet Jezus 

hen zien dat Hij alles had wat ze nodig hadden voor al hun levensbehoeften. Hij was in staat 

om hen te genezen en hen te voeden en kon hen geven wat ze nodig hadden voor het eeuwige 

leven als ze in Hem zouden geloven. Net zoals Israël de intrede in het Beloofde Land werd 

geweigerd vanwege hun ongeloof, zullen ze ook niet in staat zijn om het Duizendjarig Rijk 

binnen te gaan (Hebreeën 3:19). 

 

 

Verzoek om meer tekenen (Matth. 16:1-4)  

 

En opnieuw, nadat Jezus duizenden tekenen had gedaan door het doen van genezingen en 

wonderen, kwamen de Farizeeën en de Sadduceeën tot Jezus en vroegen Hem om hun een 

teken uit de hemel te tonen. Jezus wist echter dat ze niet tot Hem kwamen met een echt 

verzoek. In plaats daarvan kwamen ze om Jezus te beproeven en, zoals dat in Markus 8:11 

staat, redetwisten ze met Hem. Hun redetwisten kon alleen maar betekenen dat ze het oneens 

met Hem waren over wat Hij zei en waarschijnlijk vroegen ze Hem om te bewijzen wat Hij 

zei (dat Hij de Zoon van God was) door het doen van een wonder. Het is duidelijk dat Jezus al 

duizenden wonderen had gedaan en ze waren zich daarvan terdege bewust, maar zij 

benaderen Hem als ongelovige tegenstanders. Het maakt niet uit wat Jezus zou zeggen of 

doen, ze zouden met Hem argumenteren en ontkennen dat Zijn macht, om te genezen, van 

God kwam. 
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Eerder, in Mattheüs 12:38, kwamen enige Schriftgeleerden en Farizeeën en vroegen Jezus om 

een teken. Het enige teken dat Hij hen gaf was het teken van Jona. Zoals Jona drie dagen in de 

buik van de walvis was zo zal het ook zijn met de Zoon des mensen. Toen Jona predikte 

bekeerde het Heidense volk van Nineve zich en geloofde, dit ter veroordeling van Israël, die 

zelfs niet geloven nu de Zoon van God in hun midden is. Israël’s hart is kouder dan dat van de 

Heidenen. 

 

Het enige wat de Farizeeën in gedachten hadden was de dood van Jezus om hun macht over 

het volk te behouden (Johannes 11:47-48). 

 

“Matth.16:2-3: 2 Maar Hij antwoordde (de Farizeeën), en zeide tot hen: Als het avond 

geworden is, zegt gij: Schoon weder; want de hemel is rood;  3 En des morgens: Heden 

onweder; want de hemel is droevig rood. Gij geveinsden! het aanschijn des hemels weet gij 

wel te onderscheiden, en kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden?   

 

Als ze de Schrift kenden zouden ze weten dat het einde van het tijdperk snel naderde. Omdat 

ze leefden in de laatste dagen van de profetie (Handelingen 2:14-17), moesten ze ook weten 

dat de Messias er zou zijn. Ze misten dat alles omdat ze niet keken naar de geestelijke dingen, 

maar keken naar de dingen vanuit een fysiek oogpunt. Ze konden de dingen die van God 

waren niet onderscheiden, omdat ze van hun vader, de duivel, waren (Johannes 8:44). 

 

Hoeveel kerken hebben vandaag de dag het uiterlijk van geestelijkheid, maar dienen in feite 

Satan? Het uiterlijk van de geestelijkheid werd onderhouden met weelderige inrichtingen en 

lege rituelen en symboliek, de Farizeeën hadden lange, decoratieve klederen en hielden er van 

om aandacht te vragen voor zichzelf met hun lange, vrome gebeden. Ze hielden uitgebreide 

hand en vaatwassingen om de mensen te laten zien hoe rechtvaardig ze waren. Ze waren niets 

anders dan witgekalkte graven, mooi aan de buitenkant, maar verrot aan de binnenkant 

(Mattheüs 23). Dit is jammer genoeg de toestand van veel kerken van vandaag de dag. Ze 

doen zich voor alsof ze geestelijk zijn, maar van binnen zijn zij vergane lijken, alleen in staat 

om Satan te behagen. 

 

 

Les 56: Zuurdesem en geloof. 

 

Lezen: Mattheüs: 16:5-12 

 

Door geheel Mattheüs is er een schril contrast tussen het fysieke denken en geestelijk denken. 

De Discipelen werden voortdurend uitgedaagd het normale wereldbeeld opzij te zetten en 

geestelijk te denken. Toen Jezus de 5000 spijzigde leerde Hij hen dat het fysiek onmogelijk 

was om zoveel mensen te spijzigen met het kleine beetje beschikbare voedsel, maar dat het 

gedaan zou kunnen worden door voor hun levensonderhoud volledig afhankelijk te zijn van 

Hem. Toen de 4000 voedsel nodig hadden was het eerste waaraan de Discipelen  hadden 

moeten denken dat Jezus in hun behoefte kon voorzien. In plaats daarvan konden ze niet om 

de normale fysieke beperkingen heen zien omdat ze daar zo aan gewend waren. 

 

Israël ervaarde hetzelfde terwijl ze in de woestijn waren. Wanneer ze honger hadden klaagden 

ze bij Mozes dat ze beter in Egypte hadden kunnen blijven waar veel goed voedsel voor hen 

beschikbaar was. Toen ze dorst hadden klaagden ze dat ze allemaal zouden gaan sterven in de 

woestijn. Zelfs na het zien van de 10 plagen die over Egypte kwamen, het openen van de 

Rode Zee die hen in staat stelde om er veilig door te gaan, het verdrinken van het Egyptische 
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leger in dezelfde watermassa waar zij zojuist doorheen waren gegaan, het voorzien van manna 

en het hebben van voldoende water voor meer dan een miljoen mensen, vertrouwden ze nog 

steeds niet op God. 

 

Numeri 14:11: En de HEERE zeide tot Mozes: Hoe lang zal mij dit volk tergen? En hoe lang 

zullen zij aan Mij niet geloven, door alle tekenen, die Ik in het midden van hen gedaan heb? 

 

Hetzelfde gebeurde toen Jezus van stad naar stad ging in Israël. Hoewel veel tekenen werden 

getoond geloofden er slechts weinigen. Israël verwierp Gods oproep aan hen om in te gaan in 

het Beloofde Land, en 1500 jaar later wordt Zijn oproep, om het Koninkrijk binnen te gaan, 

door hen geweigerd. 

 

 

Het zuurdesem van de Farizeeën 

 

Hier is een ander voorbeeld hoe de Discipelen de fysieke dingen zagen en de geestelijke niet 

zagen. Toen Jezus de Discipelen waarschuwde voor het zuurdesem van de Farizeeën dachten 

ze meteen dat Hij dat zei omdat ze vergeten hadden brood mee te nemen. U kunt zich wel 

voorstellen dat ze daarover onderling spraken, zich afvragend wat Jezus bedoelde met het 

zuurdeeg van de Farizeeën, ze dachten dat Hij met een beschuldigende vinger naar hen wees 

terwijl Hij hen eigenlijk waarschuwde niet te luisteren naar hetgeen de Farizeeën zeiden. 

 

Zuurdesem symboliseert meestal twee dingen in de Schrift, zonde en slechte leer. Het idee dat 

zuurdesem betrekking heeft op de zonde gaat terug naar Exodus 12:15-20, toen God Israël de 

opdracht gaf om alle zuurdesem uit hun huizen te verwijderen en niets gezuurds te eten 

gedurende één week  na het Pascha. We weten nu dat het Pascha en de ongezuurde broden de 

dood en begrafenis van Christus memoreerden. Israël begreep dat het Feest van de 

Ongezuurde Broden voor de Joden een gedenkteken was ter herinnering dat ze Egypte haastig  

hadden moeten verlaten. Er zou geen tijd zijn geweest om brood te bakken met gist. Wij 

hebben echter een historisch en profetisch perspectief dat het Feest van de Ongezuurde broden 

verbindt met de zondeloze Christus die gedurende drie dagen in het graf was. Christus 

benadrukt dit bij het laatste avondmaal, toen hij het brood brak en het gelijk stelde aan zijn 

lichaam (Mattheüs 26:26). Het gebroken, ongezuurde brood wees naar het gebroken, 

zondeloze lichaam van Christus. 

 

Toen Jezus de Discipelen waarschuwde voor het zuurdesem van de Farizeeën waarschuwde 

Hij hen voor de slechte leer die ze verspreidden. De reden dat zuurdesem wordt gebruikt, als 

beeld voor zonde of slecht leer, is dat door een beetje zuurdesem de hele klomp deeg zal 

groeien en groeien totdat het geheel doorzuurd is door de werking van het zuurdesem. Zonde 

en slechte leer heeft ook de neiging om te groeien, zelfs bij degenen die zijn gered. Het lijkt 

nooit andersom te werken (1 Korintiërs 5:6-8). Hun leer, van de Farizeeën, was in strijd met 

de Schrift en zou mensen verwijderen van het geloof in Christus. 

  

Jezus zegt specifiek dat de leer van de Farizeeën huichelarij was (Lukas 12:1). Ze hebben de 

mensen dan wel niet geleerd om schijnheilig te zijn, maar alles aan hen was schijnheilig. De 

mensen moesten leren hoe te handelen door naar hun leiders te kijken. Het onderwijs was 

waarschijnlijk meer informeel en onbedoeld, maar desondanks toch gevaarlijk (Mattheüs 

23:2-3). 
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Mensen met een klein geloof 

 

Het is interessant om te zien hoe vaak de Discipelen worden beschuldigd van het hebben van 

een klein geloof. Nadat Jezus hen vertelde hoe ze tijdens de Verdrukking moesten bidden 

(gewoonlijk bekend als het Onze Vader) vertelde Hij hen dat ze zich geen zorgen moesten 

maken over de dingen van morgen omdat God zorg zal dragen voor hen en Hij voegde eraan 

toe dat ze een klein geloof hadden (Mattheüs 6:6-34). Toen het schip waarin ze zaten heen en 

weer werd geworpen door een sterke wind, werd Jezus wakker, en Hij zei hen dat ze 

kleingelovig waren en kalmeerde de zee (Mattheüs 8:23-27). Toen Petrus uit de boot stapte, 

en begon te zinken toen hij zijn ogen van Christus afwende, tilde Hij hem op en zei dat hij 

kleingelovig was (Mattheüs 14:23-33). In elk voorval stond hun geloof ter discussie, het was 

duidelijk dat ze moesten groeien in het geloof. Alles wat Christus met zijn Discipelen deed 

was een oefening om hen te laten groeien in het geloof.  Hij deed dit door hen een beter en 

vollediger begrip te geven van wie Hij was en hoe hij in staat was om in al hun behoeften te 

voorzien. Hun geloof in Jezus begon te groeien toen ze zagen dat Hij werd gedoopt en de 

Heilige Geest op Hem neerdaalde en de stem van de Vader betuigde dat Hij de Zoon van God 

was. Hun geloof bleef groeien toen ze Hem een overvloed aan wonderen zagen verrichten. 

Elke keer als hun kennis van Christus toenam groeide hun geloof. 

 

Geloof is niets meer dan “vertrouwen”. De Schrift zegt dat we gered zijn door het geloof. Dat 

is een geloof dat gebaseerd is op wat God zegt in de Schrift. Door het geloof hoef ik alleen 

maar te geloven in Jezus Christus Zijn dood, begrafenis en opstanding, om gered te worden (1 

Korintiërs 15:1-4). Als ik iets toevoeg aan de Bijbelse voorwaarden, met betrekking tot mijn 

geloof, dan heb ik geen waarachtig geloof in God en in het werk van Zijn Zoon, Jezus 

Christus. Mijn geloof zou dan in Christus en in mezelf zijn. Dat is niet een op de Bijbel 

gebaseerd geloof.  

 

Er moet onderscheid worden gemaakt tussen twee soorten geloof. Eén is gebaseerd op niets of 

gebrek aan de juiste kennis. Veel mensen geloofden (geloven) dat de zon en de sterren rond 

de aarde draaiden. Zodra ze de juiste kennis hadden stelden de mensen hun vertrouwen in de 

nieuwe kennis. Hetzelfde kan gezegd worden van de platte aarde. 

 

Een juist geloof is altijd gebaseerd op de juiste kennis en de juiste kennis kan alleen van God 

komen. Hoe meer ik begrijp van de Schrift, hoe sterker zal mijn geloof zijn. Dat is de reden 

waarom de Schrift zegt dat het geloof uit het gehoor is en het gehoor door het Woord van God 

(Romeinen 10:17). Hoe meer we leren begrijpen hoe sterker ons geloof zal worden. Het 

geloof moet worden gebouwd op de juiste kennis (Romeinen 10:2). 

 

We kunnen dit toepassen op de Discipelen. Zij hadden weinig geloof want ze hadden weinig 

kennis. Merk op hoe Matth.16:8 zegt dat ze kleingelovig waren omdat ze onderling 

redeneerden. Met andere woorden, in plaats van naar de Schrift te gaan probeerden ze om het 

onderling te beredeneren -  gedeelde onwetendheid. Als de Discipelen terug naar de Schrift 

waren gegaan en gezien hadden hoe God Israël, toen ze in de woestijn waren, voorzag van 

alles wat ze nodig hadden, hadden ze er op bedacht moeten zijn dat Jezus hetzelfde zou 

kunnen doen voor hen. Ze zouden natuurlijk zeer wel moeten begrijpen dat Jezus God was. 

 

Romeinen 14:1-4 verbindt de persoon die zwak is in het geloof met iemand die geen juiste 

kennis heeft. Hij begrijpt niet dat hij vrij is om alles te eten, door te lezen wat Paulus zegt zou 

hij inzien dat hij vrij is in Christus om die dingen te eten en door dat te doen zou zijn geloof 

versterken. 1 Timotheüs 4:1 zegt dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof. 
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Zij doen dat omdat ze luisteren naar (acht geven op) verleidende geesten en leringen van 

duivels. In plaats van vast te houden aan wat hen geleerd is, wenden zij zich naar andere 

leringen die hen wegleiden van hun geloof. 

 

Dat is de reden waarom ons gezegd wordt vast te houden aan het betrouwbare Woord (Titus 

1:9) en vast te houden aan de gezonde woorden die Paulus leerde (1 Korintiërs 15:2). Dit zijn 

dingen die een sterk geloof tot gevolg hebben. 

 

 

Les 57: Wie is Jezus? 

 

Lezen: Mattheüs 16:13-17 

 

Jezus is zich er terdege van bewust dat Zijn dagen geteld zijn. Over enkele weken zal Jezus 

naar Jeruzalem worden geleid om Zichzelf te geven als een offer voor de zonden van de 

wereld. De Discipelen zullen de bediening, van de prediking van het Evangelie van het 

Koninkrijk, voortzetten als gevolmachtigden van Christus door de kracht van de Heilige 

Geest. Ze werden door Jezus geschikt gemaakt om dienst te doen na de hemelvaart van 

Christus. Maar de Discipelen hebben moeite om de door Jezus gegeven lessen te begrijpen. 

Het lijkt erop dat ze veel moesten leren in een korte tijd. Dit is de reden waarom Jezus Zich 

terug heeft getrokken van de drukte en van de leiders van Israël en nu nauw samenwerkt met 

Zijn Discipelen. De Discipelen moeten nog leren begrijpen dat Jezus de tweede persoon van 

de Drie-eenheid is en dat zij een zeer belangrijke rol spelen ten tijde van de Verdrukking. (Let 

op: Het is duidelijk dat de Verdrukking toen niet heeft plaatsgevonden en dat de Discipelen nu 

dood zijn). Toch zou de Verdrukking gebeurd zijn tijdens hun leven als God het profetische 

programma van Israël niet had onderbroken. Ik geloof dat Christus klaar stond om een oordeel 

uit te spreken over de aarde toen hij werd gezien bij de steniging van Stefanus in Handelingen 

7:55. (Zie ook Psalm 110: 1, 7: 6; 12:5; 44:26; 94:2; Zefanja 3:8) 

 

Er zijn vandaag de dag velen die Jezus zien als hun beste vriend of maatje. Als ze in de 

problemen komen rennen ze naar Jezus om hulp te vragen. Als ze belangrijke beslissingen 

moeten maken vragen ze: “Wat zou Jezus doen?”. Ze imiteren de aardse Jezus zoveel 

mogelijk, maar zelfs dan doen ze alleen wanneer het hen goed uitkomt. Ze doen dat niet met 

de dingen die te moeilijk zijn zoals het verkopen van al hun bezittingen of het onderhouden 

van de Wet van Mozes. Jezus had een heel andere kijk op Zichzelf dan de meeste mensen 

vandaag de dag doen. 

 

 

De Zoon des Mensen (Matth.16:13-14). 

 

Jezus en de Discipelen reisden 25 mijl ten noorden van het Meer van Galilea naar Caesarea 

Filippi. Hij vraagt Zijn discipelen: “Wie zeggen de mensen, dat Ik, de Zoon des mensen, ben?” 

Jezus is duidelijk en bijna terloops verwijst Hij naar Zichzelf als de Persoon die in macht en 

glorie zal komen voor het oprichten van het aardse Koninkrijk. Dat wordt duidelijk gemaakt 

in vers 27: 

 

“Matth.16:27: Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, met Zijn 

engelen, en alsdan zal Hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. 
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Christus is zowel de Zoon des Mensen als de Zoon van God. De eerste heeft betrekking op 

Zijn menselijkheid, met inbegrip van Zijn dood, begrafenis opstanding en Wederkomst, 

terwijl de laatste Zijn Godheid toont (Jesaja 9:6 toont het kind als de mens en de Zoon als 

God). Toen Jezus deze term gebruikte betreffende Zichzelf, verklaarde Hij dat de Oud 

Testamentische profetieën, over een Messias, hun vervulling hebben in Hem. 

  

Als Daniël 7:13 de term Zoon des Mensen gebruikt is het in relatie tot de kroning van Jezus 

bij de Wederkomst. Hier presenteert de Vader (Oude van dagen) aan Zijn Zoon de 

heerschappij, glorie en een koninkrijk. Dit is een specifieke verwijzing naar Zijn toekomstig 

aards koninkrijk dat was beloofd aan Israël. Wij, in de Kerk, het Lichaam van Christus, zijn 

momenteel in het Koninkrijk van Christus (Efeziërs 5:5; Kolossenzen 1:13). Dit Koninkrijk is 

alreeds bestaand en behoort aan de Zoon. Hieruit blijkt dat er meer dan één koninkrijk is. 

Christus heeft Zijn aards Koninkrijk nog niet gekregen, maar Hij heeft op dit moment Zijn 

hemels koninkrijk van gelovigen. Wanneer deze twee rijken worden gemengd, heeft dat altijd 

verwarring tot gevolg. Eén manier waardoor mensen ten onrechte deze koninkrijken bij elkaar 

brengen is door hen te vergeestelijken. Het koninkrijk wordt dan slechts een groep gelovigen, 

die de letterlijkheid van het Duizendjarig Rijk wegneemt. Zelfs onder degenen die begrijpen 

dat het Duizendjarige Rijk zal worden opgericht na de Opname van de Kerk, concluderen 

velen dat we zullen heersen met Christus op aarde, omdat ze de twee koninkrijken verwarren. 

(Een vers dat wordt gebruikt om te “bewijzen” dat we een deel van het aardse Koninkrijk 

zullen zijn is 1Korintiërs 6:2. Ik denk echter dat Paulus speciaal verwijsd naar de Koninkrijks 

heiligen die de wereld zullen oordelen. Vergelijk dat met vers drie, waar hij zichzelf bij ons in 

het Lichaam van Christus voegt als degenen die de engelen zullen oordelen. Paulus voegt 

zichzelf niet bij het oordelen van de wereld in vers 2). 

 

Christus wees vaak op Zichzelf als de Messias. In Mattheüs 19:28 zei hij tegen de Discipelen, 

dat zij op 12 tronen zullen zitten en Hij zou zitten op Zijn glorieuze troon in de 

wedergeboorte. In Mattheüs 24 zei Hij dat Hij zou verschijnen in de lucht en alle stammen 

zullen treuren als zij Hem zien komen in macht en glorie. Markus 14:62 zegt dat zij de Zoon 

des mensen zullen zien zitten aan de rechterhand van de kracht en komende  met de wolken 

des hemels. In Lukas 22:70 zegt Hij dat Hij de Zoon van God is. Toen Jezus de Samaritaanse 

vrouw bij de bron ontmoette, in Johannes 4:25-26, zei Hij dat Hij de Messias was. Als Jezus 

de Schrift leest in de synagoge, in Lukas 4:17-21, verklaart Hij dat Hij de vervulling is van de 

belofte van een door God gezondene. Hij beweerde ook Abraham te hebben gezien en dat Hij 

de Ik Ben was (Johannes 8:52-58). Hij plaatste Zichzelf op gelijke voet met de Vader door te 

zeggen: als u Mij gezien hebt dan heeft u de Vader gezien (Johannes 14:9). Hij vergaf ook 

zonden en stond de mensen toe om Hem te aanbidden, iets dat voor God gereserveerd is. 

Jezus was nooit beschroomd om te verklaren dat Hij de Messias was. 

 

De mensen zagen Hem niet als hun Messias, maar als Johannes de Doper, Elia of één van de 

profeten. Zij konden God in Hem niet zien, maar slechts een mens. 

 

Het contrast tussen het ongelovig Israël en de Discipelen is verbazingwekkend. Jezus zei 

meerdere malen dat Hij de Messias was en Degene die de vervulling van de Schrift was. Hij 

had zich bewezen door het doen van vermoedelijk duizenden wonderen en tekenen die Israël 

hadden moeten wijzen naar Hem als hun Messias, maar alleen Petrus verklaart vol vertrouwen 

dat Jezus de Christus is, de Gezalfde van God. Bijna geheel Israël verwierp Zijn bewering dat 

Hij hun Messias was. Hoe droevig dat Israël zich zo ver van God heeft verwijderd dat zij Hem 

niet herkenden toen hij in hun midden kwam! 
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Gij zijt de Christus (Matth.16:15-17) 

 

Petrus had een heel ander antwoord op de vraag van Jezus wie hij dacht dat Jezus was. Na 

maanden en maanden van het samenzijn met Jezus en het zien van de wonderen begint Petrus 

eindelijk te begrijpen wie deze Jezus werkelijk is. Ik kan me de moeilijkheid voorstellen om 

proberen te begrijpen dat een persoon, waar je zo dicht bij bent, eigenlijk God in het vlees is. 

Omdat ze geen idee hadden van de drie-enige God, zou het nog moeilijker zijn om Jezus als 

God te accepteren. Voor hen was God Één (Deuteronomium 6:4). Tot op de dag van vandaag 

verwerpen de meeste Joden het idee van een Drie-eenheid. Zijn antwoord was beknopt en 

accuraat, "Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God." 

 

We denken vaak dat Christus een naam is. Het is eigenlijk een titel die betekent de Gezalfde. 

Messias is het Hebreeuwse woord voor gezalfde. Jezus was de Gezalfde van de Vader. Hij is 

Gods Christus of Gods Messias (Psalm 2:2; Lukas 4:17-21; Handelingen 10:38).  

 

Het antwoord van Petrus had het antwoord van heel Israël moeten zijn. Al het bewijs dat ze 

nodig zouden hebben was er, als ze alleen zouden geloven. Jezus wijst er op dat het uitstekend 

inzicht, of wijsheid, niet van Petrus was dat hem tot die conclusie leidde, maar de Vader, die 

het aan hem had geopenbaard. Calvinisten gebruiken dit vers vaak om te laten zien dat God 

zich alleen aan bepaalde individuen openbaart die toevallig één van de uitverkorenen is. Ze 

zullen zeggen dat alleen de uitverkorenen worden gered, zodat het alleen de uitverkorenen 

zijn aan wie de Vader waarheden over Zichzelf zal openbaren. Ik zou daar tegenin brengen 

dat de Vader daadwerkelijk Jezus aan heel Israël heeft geopenbaard en dat allen in Israël 

dezelfde kans hadden om te geloven en deelgenoot te worden van het Koninkrijk. De enige 

reden waarom ze niet geloofden is omdat ze ervoor gekozen hebben om niet te geloven. 

Degenen die alreeds de Vader hebben verworpen kunnen het getuigenis van de Vader, over de 

Zoon, niet horen en daarom verwerpen ze ook Hem (Johannes 5:36-38; 6:44; 8:17-19). 

 

  

Les 58: De gemeente op de Rots. 

 

Lezen: Mattheüs 16:18 

 

Zowel “Messias” als “Christus” betekenen Gezalfde en verwijzen naar de tweede persoon van 

de Drie-eenheid. “Messias” komt uit het Hebreeuws terwijl “Christus” is afgeleid van het 

Grieks. Beide woorden zijn titels en geen namen. Jezus wordt vaak met alleen Zijn titel 

aangeduid. Dit is niet ongebruikelijk. Farao is een titel, die gebruikt wordt voor de Egyptische 

koningen. Soms spreken we mensen aan met hun titel, zoals voorganger of dokter. Jezus 

wordt Christus genoemd omdat Hij de Gezalfde van de Vader is. Gezalfd zijn betekent apart 

gezet om te dienen. De priesters, die Israël dienden, werden gezalfd om te dienen als priesters 

(Exodus 29:29). Saul was gezalfd als Koning over Israël (1 Samuël 15:17) en zo ook David (2 

Samuel 5:3). Jezus wordt de Gezalfde van de Vader genoemd in Psalm 2:2 en Openbaring 

11:15. Johannes 1:41 geeft het verslag van Andreas, die zijn broeder Simon Petrus naar Jezus 

bracht en zegt  dat hij de Messias (Christus) heeft gevonden wat betekent dat hij de Gezalfde 

heeft gevonden. 

  

Omdat profetie voor een groot deel spreekt van de Messias wordt Hij vaak uitsluitend 

gerelateerd aan Israël. Het veroorzaakt vandaag de dag soms consternatie voor gelovigen 

(vooral mid-Handelingen gelovigen) als Paulus verwijst naar Christus (Messias) in relatie tot 

ons. Waarom heeft Paulus ons het Lichaam van Christus (Messias) genoemd. Als de Messias 
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wordt gezien als behorende bij Israël hoe kan Hij dan ook bedoeld zijn voor het huidige 

lichaam van gelovigen? We proberen altijd om Israël en het Lichaam gescheiden te houden, 

maar nu lijkt het erop dat er een gemeenschappelijk element is tussen de twee. De sleutel tot 

het begrijpen van deze schijnbare tegenstrijdigheid is om de betekenis en de toepassing van 

het woord Messias (Christus) te begrijpen. Toen Christus gezalfd was werd hij aangesteld om 

verlossing aan Israël te brengen en haar te dienen als haar profetische Profeet, Priester en 

Koning. De tweede persoon van de Drie-eenheid werd echter ook de Gezalfde over de Kerk, 

het Lichaam van Christus, gemaakt. In die positie fungeert hij als Hoofd. Israël ziet uit naar 

Christus Zijn komst om het koninkrijk op te richten en wij zien uit naar de komst van Christus 

om ons op te nemen. Eén persoon, twee zalvingen in verband met twee groepen met ieder een 

aparte toekomst. 

 

Ik zal Mijn gemeente bouwen (Matth.16:18). 

 

Ik denk dat de belangrijkste reden is, dat mensen geen scheiding maken, tussen Israël en het 

Lichaam (of tussen profetie en genade), dat de meesten niet de definitie van het woord kerk 

begrijpen. Het Engels woord kerk is afgeleid van het Griekse woord ekklesia. Volgens het 

woordenboek van Strong is het een bijeenkomst van burgers die uit hun huizen worden 

geroepen naar een openbare plaats, een vergadering. Uit deze definitie is gemakkelijk te zien 

waarom het kan verwijzen naar mensen die bij elkaar komen om te aanbidden of meer 

specifiek naar het hele lichaam van gelovigen. Ekklesia verwijst nooit naar een gebouw, maar 

naar een groep mensen, het kan een verwijzing zijn naar Israël dat uit Egypte werd geroepen 

om rond te trekken in de woestijn (Handelingen 7:38) of zelfs een woedende menigte die 

bijeen geroepen wordt om te protesteren tegen de prediking van Paulus (Handelingen 19:32). 

Dus als het woord kerk of vergadering in de Schrift wordt gelezen is het noodzakelijk om je af 

te vragen, "Welke kerk?”.' 

  

In de meeste gevallen zal ekklesia ofwel de Koninkrijks kerk (Israël onder profetie) of de kerk 

als het Lichaam van Christus (de kerk van vandaag onder de Genade) betekenen. Aangezien 

Paulus, door Jezus Christus, een boodschap werd gegeven die voorheen niet bekend was 

gemaakt, de Verborgenheid (Romeinen 16:25; Efeziërs 1:1-9), geloof ik dat de Kerk, het 

Lichaam van Christus, begon toen Paulus werd gered. Voorafgaand hieraan zal iedere 

vermelding van “kerk” verwijzen naar de Koninkrijks kerk. Toen Mattheüs de tucht in de kerk 

besprak in Mattheüs 18:15-17 sprak hij tot de Koninkrijks kerk. Degenen die dagelijks aan de 

kerk werden toegevoegd, in Handelingen 2, werden toegevoegd aan de Koninkrijks kerk, die 

kerk gelooft het Evangelie van het  Koninkrijk. Grote vrees kwam over deze Koninkrijks kerk 

toen Ananias en Saffira dood neervielen omdat zij, in Handelingen 5, tegen de Heilige Geest 

hadden gelogen. Dit gebeurt niet in de huidige Genade kerk! Saulus (Paulus) vervolgde de 

Koninkrijks kerk in Handelingen 8. Ik geloof dat we ook een Koninkrijks kerk in werking 

zien in Handelingen 21:20. Ze ijverden nog steeds voor de Wet van Mozes, en dat is omdat  

de Koninkrijks kerk, tot het boek Hebreeën, niet werd verteld om de Wet terzijde te stellen. 

 

Met die achtergrondinformatie is het duidelijk dat de kerk die Jezus zou gaan bouwen de 

Koninkrijks kerk is en een voortzetting was van de kerk die reeds bestond op dat moment. 

Deze kerk zal operationeel zijn in het Duizendjarig Rijk en zal bestaan uit Oud 

Testamentische Koninkrijks heiligen alsmede degenen die zijn gestorven of degenen die als 

gelovigen door de  Verdrukking zijn gegaan. We weten dit omdat het Evangelie van het 

Koninkrijk gepredikt zal worden in de Verdrukking (Mattheüs 24:14), dat zal gebeuren nadat 

de Genade gelovigen zijn opgenomen Dat is hetzelfde Evangelie dat werd gepredikt door 

Jezus en zijn Discipelen (Mattheüs 4:23; 9:35; 10:7, 11:5). 
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De gemeente op de rots (Matth.16:18) 

 

Jezus zei dat Hij Zijn gemeente op deze rots zou bouwen. Welke rots is dat? Er lijken twee 

opvattingen te zijn over wie deze rots is. De eerste beschouwing zegt dat de rots gerelateerd 

is  aan de verklaring van Petrus dat Jezus de Christus is, en gebaseerd op deze verklaring zou 

Jezus Zijn gemeente bouwen met Hem als fundament. De tweede beschouwing zegt dat de 

verwijzing naar Petrus is. Jezus gebruikt eerst Simon Bar-Jona om Petrus aan te duiden en  

daarna gebruikt Hij de naam Petrus. Aangezien Petrus in het Grieks steen betekent en Jezus 

zei dat Hij Zijn kerk op een rots zou bouwen impliceert dat Jezus een woordspeling gebruikte 

toen Hij aankondigde dat Petrus het fundament van de kerk zou worden. 

  

Het is algemeen bekend dat de Rooms-Katholieke Kerk deze laatste interpretatie heeft 

gebruikt om Petrus de oprichter en de eerste paus van hun kerk te maken. Ze gebruiken ook 

Matth.16:19 als hun gezag om zonden te vergeven of niet te vergeven. Dit wordt gedaan in 

totale minachting van de context en negeert de beginselen van het recht snijden. De kerk van 

vandaag de dag is hier niet in beeld, de toekomstige kerk in het Duizendjarige Rijk is dat wel. 

 

Ik geloof dat een juiste interpretatie Petrus gezag geeft in de Duizendjarige Kerk, maar de 

Kerk moet worden gebouwd op Christus. Dit sluit aan bij Paulus die autoriteit is gegeven over 

het Lichaam van Christus zoals Petrus over de kerk in het Duizendjarig Rijk, Christus is het 

fundament voor beiden (1 Korinthiërs 3:10-15). Petrus zijn gezag wordt aangegeven in 

Mattheüs 19:28 toen Jezus zei dat hij zal zitten op een troon, samen met zijn collega - 

Discipelen. Aan Petrus wordt niet de leiding over een kerk gegeven zoals wij vandaag de dag 

denken over een kerk. Hij zal heersen over Israël, een vergadering (ekklesia) van heiligen in 

het Duizendjarig Rijk. 

 

 

De poorten van de hel (Matth.16:18) 

 

Een gemeenschappelijke verklaring van dit vers is dat God Zijn volk bijeen zal brengen en 

niets, zelfs  Satan niet,  zal in staat zijn om Hem te stoppen om te volbrengen van wat Hij 

Zich heeft voorgenomen om te doen. Enige verwarring ontstaat omdat de Statenvertaling het 

woord Hel gebruikt in plaats van Hades. Als de Schrift in dit vers specifiek verwijst naar de 

Hel dan zou het onlogisch zijn om te denken dat Satan zijn werk kon blijven voortzetten 

omdat de Hel een gevangenis voor hem is. Hij zou dan opgesloten zitten en niet in staat zijn 

om problemen te veroorzaken. Hades is alleen de plaats van de doden. Dit is waar de Oud 

Testamentische heiligen wonen totdat het Duizendjarig Rijk is opgericht, en op dat moment 

zullen ze het Koninkrijk worden binnengebracht. De poort is slechts een in- of uitgang, een 

deur die leidt naar de tijdelijke plaats voor hen die gestorven zijn. Deze poort (doorgang) zal 

niet in staat zijn om deze heiligen tegen te houden wanneer ze worden geroepen om het 

Koninkrijk binnen te gaan. De dood kan de toegang tot het beloofde Koninkrijk niet 

tegenhouden. 

  

 

Verdraaiing van de waarheid 

 

Hoe ver weg van de waarheid dwaalt de kerk van vandaag de dag wanneer zij de Schrift niet 

toestaat om waarheid van waarheid te onderscheiden. Iedere keer als Gods programma voor 

Israël wordt vermengd met Gods programma, van de Verborgenheid, voor de Kerk ontstaat er 

verwarring en slechte leer. Dit ene vers is een perfect voorbeeld van hoe de basiskennis van 



 

175 

 

de twee programma’s het begrip zal helpen verduidelijken van wat er werkelijk gaande is. 

Helaas, vervormen en vertroebelen de tradities van mensen, soms generaties lang 

doorgegeven, de door God bedoelde betekenis, met als gevolg dat velen worden weggeleid 

van de waarheid. Als Genade en Wet worden vermengd geven de mensen het zoeken naar de 

waarheid op omdat het te verwarrend wordt. Is dit niet precies wat Satan wil? 

 

  

Les 59: De sleutelen van het Koninkrijk der hemelen.   

 

Lezen: Mattheüs 16:18-19 

 

“Matth.16:18-19: 18 En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn 

gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen. 19 En Ik zal u 

geven de sleutelen van het Koninkrijk der hemelen; en zo wat gij zult binden op de aarde, zal 

in de hemelen gebonden zijn; en zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen 

ontbonden zijn. 

 

We zijn aangekomen in één van de meest onbegrepen, verkeerd geïnterpreteerde en verkeerd  

begrepen gebieden van de Schrift. Meer dan een miljard mensen, over de hele wereld, wordt 

geleerd om te geloven dat deze verzen gezag geven aan de kerk van vandaag de dag. Zelfs 

onder buitenkerkelijke mensen wordt uit deze passage in Mattheüs, samen met Openbaring 

21:21, Petrus voorgesteld als de poortwachter van de hemel. Zelfs fundamentalistische 

Christenen hebben een slecht begrip van de ware betekenis van de verzen 18 en 19 in 

Mattheüs 16.  

 

Bijvoorbeeld John MacArthur beweert dat het ontbinden en binden gerelateerd is aan het 

vergeven of het niet vergeven van zonden en dat Christenen de bevoegdheid hebben om dat te 

doen, omdat wij weten of iemand al dan niet is gered. Het is niet een speciale bevoegdheid 

aan Petrus gegeven, maar iets wat we allemaal kunnen zeggen als we de status van de andere 

persoon met God kennen. 

 

Ray Stedman gelooft dat de sleutels die aan Petrus zijn gegeven gebruikt werden opdat hij de 

deur kon openen naar de nieuwe dingen die God introduceerde. Hij deed dit op de Pinksterdag 

toen hij zijn preek hield in Handelingen 2. 

 

Matthew Henry geloofde dat we allemaal de sleutels hebben, maar Petrus was de eerste om 

ze te ontvangen, omdat hij de eerste was die de deur van het geloof, in Handelingen 10, 

geopend heeft voor de Heidenen. 

  

John Wesley leerde dat de sleutels beide waren: leer en tucht. Petrus gebruikte deze sleutels 

om het Koninkrijk der hemelen open te stellen voor Joden en Heidenen. 

 

Ik denk dat de voornaamste reden is, dat er zo veel ideeën over dit gedeelte van de Schrift 

zijn, dat de meeste mensen niet naar de Schrift kijken vanuit een juist gezichtspunt. Als Israël 

en de Kerk als één entiteit worden gezien dan wordt de gehele Schrift gezien als vandaag de 

dag op ons van toepassing en slechts een aantal dingen, zoals het systeem van offergaven in 

de wet van Mozes, worden gezien als een gepasseerd station. De Schrift wordt alleen 

duidelijk wanneer het wordt bekeken door het filter van Israël en door het filter van de Kerk. 

Als de mensen zouden begrijpen dat deze passage, in Mattheüs 16, strikt is gerelateerd aan 

Israël in het toekomstige Duizendjarig Rijk, zou het misverstand sterk verminderen.   
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Sleutels van het Koninkrijk 

 

Het enige waar de meeste mensen het over eens zijn is dat de sleutels gezag 

vertegenwoordigen. Degenen die een sleutel heeft, heeft meestal de bevoegdheid om de 

sleutel te gebruiken. Wanneer u de sleutels van de auto zijn gegeven heeft u de bevoegdheid 

om die auto te gebruiken. Wanneer u een huis koopt krijgt u de sleutels niet eerder dan nadat 

het papierwerk is ondertekend en u officieel eigenaar bent van het huis. Toen Petrus de 

sleutels van het Koninkrijk ontving werd hem gezag gegeven. Gezag over wat? Dit is waar 

vele verschillende gezichtspunten ontstaan.  

 

In de eerste plaats moet worden begrepen dat het Koninkrijk, waarover het hier gaat, het 

Duizendjarige Rijk is waarover Jezus en de Discipelen de afgelopen drie jaar hebben 

gepredikt. Het was ditzelfde Koninkrijk waar de Discipelen Jezus over vroegen, zich 

afvragend of Hij het nu, voordat Hij ten hemel zou opvaren,  zou oprichten (Handelingen 1:6). 

Dit is een fysiek, politiek Koninkrijk dat een hemelse vorm van bestuur zal hebben. In plaats 

van dat de wereld geregeerd wordt door mensen zal het geregeerd worden door God. In plaats 

van de dag van de mens, zal het de Dag van de Heer zijn wanneer God het Hoofd zal zijn van 

alle dingen met Jezus Christus op de troon. 

 

Anderen zullen met Jezus Christus regeren met inbegrip van Koning David, die opgewekt zal 

worden en regeren zal vanuit Jeruzalem (Jeremia 30:9; Ezechiël 34:23-24; 37:24-25; Hosea 3: 

5). De Discipelen zijn ook tronen beloofd in het Koninkrijk (Mattheüs 19:28; Lukas 22:30). 

Het is vanaf deze tronen dat ze zullen oordelen of heersen over de wereld. Ik denk dat dit in 

overeenstemming is met de Wet van Mozes, dat voorziet in een rechtssysteem om te oordelen, 

binnen Israël, goed en kwaad (Deuteronomium 16:18-20). Aangezien er gelovigen en 

ongelovigen zullen zijn in het Duizendjarig Rijk zal er behoefte zijn aan een systeem om te 

handelen met degenen die de Wet verbreken. 

 

Merk op dat Petrus een set sleutels zal worden gegeven (toekomende tijd) en niet slechts één 

sleutel. Hoeveel sleutels zijn er in het Koninkrijk? Het lijkt erop dat Petrus op zal treden als 

Hoofd  van Justitie, maar de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zal delegeren aan de 11 

Discipelen aan wie ook posities van gezag zijn beloofd in het Duizendjarig Rijk. 

 

De Schriftgeleerden en Farizeeën hadden deze positie van gezag moeten erven, maar omdat 

ze hun Messias verworpen hebben werd deze positie van hen weggenomen en gegeven aan de 

Discipelen (Mattheüs 21:43). In plaats van de mensen te helpen om toegang te krijgen tot het 

Koninkrijk deden ze de deur dicht om de mensen er buiten te houden (Mattheüs 23:13). Ze 

deden alles wat fysiek mogelijk was om hun macht over de mensen te behouden waardoor ze 

de geestelijke splitsingen uit het oog verloren. De ongeestelijken zullen niet in staat zijn om 

het Koninkrijk binnen te gaan. Dat is de reden waarom Jezus tegen de Discipelen zei om te 

doen wat de Farizeeën zeiden (in het gehoorzamen van de wet van Mozes), maar niet te doen 

zoals zij doen. Zij waren, aan de buitenkant, meesters in het tonen van medelijden, maar hun 

harten waren boos waardoor ze niets meer dan huichelaars waren. 

 

 

Binden en ontbinden  

 

Dit is een ander gedeelte die uit zijn context wordt genomen en in het huidige tijdperk van de 

gemeente is geplaatst en er voor heeft gezorgd dat miljoenen zich hebben afgewend van de 

waarheid. Het binden en ontbinden hebben te maken met de rechterlijke macht van de 
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Discipelen in het Duizendjarig Rijk en is gebaseerd op de Wet van Mozes. Mattheüs 18:18 is 

een uitbreiding op het gebruik van deze bevoegdheden, meestal begrepen in de context van de 

kerkelijke tucht. Deze kerk kan echter niet worden gezien als de huidige plaatselijke kerk van 

gelovigen, maar bestaat uit een vergadering (Grieks: ekklesia) Koninkrijks gelovigen 

waaronder de opgestane Oud Testamentische heiligen die werden gemarteld tijdens de 

Verdrukking en degenen die de Verdrukking overleefden. Allen zullen gelovigen zijn aan het 

begin van het Koninkrijk, maar er zal spoedig, door  geboorte, een bevolking komen van 

ongelovigen. 

 

De Discipelen zullen, samen met allen van het gelovig Israel, met Christus heersen en de 

wereld oordelen (Deuteronomium 19:6; Openbaring 5:10; Jesaja 60:1-6). Zij zullen gebruik 

maken van bovennatuurlijke krachten om de wereld onder controle te houden, zoals de 

geestelijke gave van kennis. Petrus gebruikte deze gave en wist daardoor dat Ananias en 

Saffira logen tegen de Heilige Geest in Handelingen 5. Dit incident is een voorbeeld van hoe 

het gerechtelijk systeem zal werken in het Duizendjarig Rijk. 

 

Dat systeem wordt ook beschreven in Mattheüs 18. In dit geval is de broeder, een andere 

Israëliet, betrapt op een zonde. Als hij persoonlijk wordt geconfronteerd met zijn zonde en 

weigert om te veranderen, dan zullen 2-3 getuigen worden opgeroepen om te getuigen 

(Deuteronomium 17:6; 19:15). Als hij nog steeds weigert om zich te bekeren wordt hij voor 

de gehele vergadering gebracht en ik denk dat dit voor de Discipelen zal zijn die zitten op de 

12 tronen des Oordeels. Dit zou neerkomen op het brengen van een zaak voor het 

Hooggerechtshof. Personen die schuldig zijn worden “gebonden”, terwijl de onschuldigen 

“ontbonden” zullen worden of vrij zullen zijn. Hun beslissing is definitief en wat ze beslissen 

was in de hemel alreeds goed bevonden. 

 

Teruggaande naar Mattheüs 16:19, zou dat in de huidige volkstaal gelezen worden als: "... wat 

u ook gebonden (wettelijk) verklaart is reeds gebonden in de hemel en alles wat u ook ontbind 

(legaal) is alreeds ontbonden in de hemel". Dit is niet hoe de meeste mensen dit vers 

begrijpen, omdat ze zeggen dat het te maken heeft met de zonden en als de Discipelen iemand 

gebonden verklaren door zonde (niet vergeven) of ontbinden (vergeven) van hun zonden op 

aarde dan zal God dit erkennen en ofwel die persoon vergeven of niet vergeven. Het vers zegt 

eigenlijk het tegenovergestelde, omdat de Griekse woorden geïnterpreteerd zijn als “zal in de 

hemelen gebonden zijn” en "zal in de hemelen ontbonden zijn" zijn toekomstig en zijn 

volmaakt en betekenen dat het al is gedaan in de hemel. Met andere woorden, de Discipelen 

en het hele Duizendjarig gerechtelijk systeem is gebaseerd op de hemelse principes en de 

Heilige Geest zal hun gids zijn als het gaat om het maken van een goede en juiste beslissing.   

  

  

Les 60: Jezus voorzegt Zijn dood. 

 

Lees: Mattheüs 16:27-28 

 

De laatste les benadrukte de bediening van Petrus en de 11 Discipelen in het Duizendjarig 

Rijk. Mattheüs 16:18-19 worden vaak verkeerd begrepen en verkeerd toegepast door de kerk 

van vandaag waardoor het moeilijk is om deze verzen op een andere manier te bezien. Echter, 

bekeken in de context van het komende Koninkrijk, met het besef dat de Discipelen zullen 

heersen in het Koninkrijk met Christus (Mattheüs 19:28; Lukas 22:30) kunnen we tot het 

inzicht komen dat ze zullen optreden als rechters, zoals Mattheüs 18 dat aangeeft. Zij zullen 

deze taken uitvoeren in overeenstemming met de Wet van Mozes. 
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Deuteronomium 17 geeft specifieke instructies die gevolgd moeten worden bij de arbitrage 

van een geschil. Vers 8 geeft in detail aan wat ze moesten doen als de zaak te moeilijk voor 

hen was om een goed oordeel te vellen. Het zou dan naar de rechter van die dag gaan, naar 

een door de Heer gekozen plaats. Met andere woorden, zij treden op als het Hooggerechtshof 

van het land en ze krijgen leiding van God. 

  

“Deut.17:8-10: 8 Wanneer een zaak aan het gericht voor u te zwaar zal zijn, tussen bloed en 

bloed, tussen rechtshandel en rechtshandel, tussen plage en plage, zijnde twistzaken in uw 

poorten, zo zult gij u opmaken, en opgaan naar de plaats, die de HEERE, uw God, verkiezen 

zal; 9 En gij zult komen tot de Levietische priesters, en tot den rechter, die in die dagen zijn 

zal; en gij zult ondervragen, en zij zullen u de zaak des rechts aanzeggen. 10 En gij zult doen 

naar de mond des woords, dat zij u zullen aanzeggen, van diezelve plaats, die de HEERE 

verkiezen zal, en gij zult waarnemen te doen naar alles, wat zij u zullen leren.  

 

Dit is precies wat Petrus en de 11 zullen gaan doen in het Duizendjarig Rijk. Zij zullen de 

moeilijke gevallen volmaakt oordelen, omdat ze ondersteuning van de Heer zullen krijgen. 

Dat is het waar het in Mattheüs 18:15-18 over gaat. Zij zullen Gods volmaakte oordelen 

verordenen over een aarde die een hemelse regering zal hebben, het Koninkrijk der hemelen. 

Aan Petrus en de 11 Discipelen is macht en gezag beloofd in het Koninkrijk (Mattheüs 16:19; 

19:28). 

   

 

Zeg het aan niemand (Matth.16:20) 

 

Het lijkt vreemd dat Jezus de Discipelen gebood om aan niemand te vertellen dat Hij de 

Messias was. Kwam Hij niet naar de aarde om aan te kondigen, aan Israël, dat Hij hun 

Messias was? Dit verbod was een reactie op de afwijzing door Israël. De overgrote 

meerderheid van Israël, en bijna alle leiders, wilden niets te maken hebben met Jezus. Velen 

wilden door Hem gespijzigd en genezen worden, maar toen het moeilijk begon te worden 

verlieten zelfs degenen die Hem volgden (Johannes 6:26, 66). 

 

Jezus werd niet alleen afgewezen door de Farizeeën, maar ze maakten zelfs plannen om Hem 

te doden (Lukas 4:28-30; 22:2; Johannes 5:18; 7:1). Ze haatten Hem omdat hij hun macht 

over het volk ondermijnde (Johannes 11:48). Als Jezus ter dood wordt gebracht dan zal dat 

uitgevoerd worden volgens de profetie, op de juiste manier en op het juiste moment. 

Aangezien het nog niet de tijd was voor Zijn dood, trok Jezus Zich terug van Israël en in het 

bijzonder van de leiders van Israël. Hij gaat hen uit de weg totdat het de juiste tijd is en daarna 

kondigde Hij aan dat het tijd was om naar Jeruzalem te gaan (Mattheüs 20:18). Hij zei tegen 

de Discipelen niemand iets te vertellen opdat alle gebeurtenissen in lijn met de Schrift zouden 

plaatsvinden. 

 

 

Jezus kondigt Zijn dood aan (Matth.16:21-23)  

 

Kort nadat Petrus had uitgesproken dat Jezus de Messias van Israël was, en Jezus uitsprak dat 

Petrus gezag zou worden gegeven in het spoedig komende Koninkrijk, begon Hij de 

Discipelen uit te leggen dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en daar ter dood gebracht worden 

door de oudsten, hogepriesters en schriftgeleerden. Hij zei ook dat Hij na drie dagen weer op 
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zou staan. Markus 8:31 zegt dat Hij hen openlijk, of duidelijk, vertelde dat deze dingen 

zouden gebeuren. 

 

Dit is de eerste keer dat Jezus hen vertelde dat dit zou gebeuren en ze konden niet begrijpen 

wat Hij hen vertelde en Petrus berispte Jezus. Al die maanden had Jezus hen onderwezen over 

het Koninkrijk en hoe ze zullen moeten lijden in de Verdrukking, maar niets over het sterven 

van Hem. Dit was een schok voor de Discipelen en ze ontkenden dat het kon gebeuren. Het 

was boven hun verstand dat de persoon die ze door de werking van de Vader kenden en 

waarvan ze dachten dat Hij naar Jeruzalem zou gaan om de vijanden van Israël te verslaan en 

plaats zou nemen op de troon, eigenlijk naar Jeruzalem gaat om te sterven. Is het zo 

verwonderlijk dat Petrus de Heer berispte om zoiets te zeggen? 

 

De Discipelen hadden nog veel te leren. In plaats van te accepteren wat Jezus leerde, 

wankelde hun geloof en zij verwierpen wat Hij zei. Geloof moet opgebouwd worden en dat 

begint met kennis. Toen Petrus hoorde dat Jezus zou sterven, was hij niet in staat om het te 

accepteren, omdat hij niet handelde door geloof. Ik weet zeker dat hij voor alle Discipelen 

sprak. Petrus trad eigenlijk op zoals Satan wilde dat hij op zou treden. Jezus vertelde Petrus 

dat hij sprak vanuit een menselijke oogpunt (uit het vlees) en niet vanuit een goddelijke 

positie (uit de Schrift). Als Jezus niet naar Jeruzalem was gegaan om te sterven en weer op te 

staan dan zou de mensheid geen Redder hebben. Als Petrus de Oud Testamentische profetieën 

had geweten en begrepen dan moest hij hebben geweten dat hun Messias moest sterven. Al 

deze dingen waren voor hen verborgen (Lukas 18:34). De Vader had deze waarheden nog niet 

aan hen geopenbaard. Het was pas nadat Christus uit de dood was opgestaan dat hun ogen 

werden geopend en zij zich herinnerden wat Jezus tegen hen had gezegd (Lukas 24:6-12) en 

hun harten brandden in hen van opwinding toen ze luisterden naar Christus toen Hij de Oud 

Testamentische profetieën voor hen opende (Lukas 24:25-27) 

 

 

Neem uw kruis op (Matth.16:24-27) 

 

Hier is nog een concept dat uit de context is genomen en vandaag de dag geheel verkeerd op 

ons wordt toegepast. Jezus heeft zojuist aangekondigd dat hij ter dood zou worden gebracht 

en dan zegt Hij dat, als iemand een volgeling van Hem wil zijn, ze hun kruis op moeten 

nemen en Hem volgen. Zou Hij deze uitspraak nog duidelijker gemaakt kunnen hebben? 

Degenen die Christus volgen moeten bereid zijn om Hem tot hun dood te volgen.  

 

Vandaag interpreteren de mensen hun kruis als een probleem in hun leven dat hen dwars zit, 

een last die ze moeten dragen. Zelfs de wereld spreekt over lasten als hun kruis die ze moeten 

dragen. Shakespeare heeft deze zinsnede waarschijnlijk populair gemaakt door het te 

gebruiken in zijn toneelstukken. Dit vers wordt ook gebruikt om de mensen te laten zien wat 

ze moeten doen om gered te worden. Degenen die niet bereid zijn voor Christus te sterven 

kunnen niet gered worden. Aangezien deze verzen niet op ons van toepassing zijn in deze 

Bedeling moeten we ze bekijken in het licht van de Bedeling waarin ze werden uitgesproken. 

 

Jezus sprak deze woorden toen het Evangelie van het Koninkrijk werd gepredikt. Dit 

Evangelie keek uit naar het spoedig komende Duizendjarig Rijk en daarom moesten degenen 

die uitzagen naar het Koninkrijk worden voorbereid op de Verdrukking. Deze verzen hebben 

betrekking op de Verdrukking en waarschuwen degenen, die in die tijd gelovigen zijn, om 

trouw te blijven aan Christus, zelfs tot het punt van de dood. Degenen die zich afkeren zullen 

zich keren tot de eeuwige verdoemenis. 
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Dit gaat samen met de gelijkenis van de zaaier. Het zaad dat op de steenachtige grond viel 

aanvaarde het Evangelie, maar zodra de hitte van de Verdrukking komt, zal het sterven omdat 

het geen wortel had (Matteüs 13:6, 21). Degenen die niet volharden tot het einde, ofwel niet 

tot het einde van hun leven ofwel niet tot het einde van de Verdrukking, zullen veroordeeld 

worden als Christus komt (Mattheüs 10:22; 24:13). Alleen degenen die in de woorden van 

Christus blijven zijn waarlijk Zijn Discipelen (Johannes 8:31). Degenen die echt hun kruis 

dragen zullen degenen zijn die tijdens de Verdrukking ter dood kunnen worden gebracht. 

Degenen die hun kruis niet blijven dragen zullen niet langer een Discipel van Christus zijn en 

zullen voor eeuwig worden verdoemd. Als iemand op dat moment een discipel is, is het een 

vereiste dat ze alles op zullen moeten geven, eventueel met inbegrip van hun leven (Lukas 

14:33). Degenen die Christus niet volledig volgen zullen verloren gaan. 

 

Het onderwijs aan de discipelen in de tijd van Jezus geldt niet voor ons vandaag. Al deze 

dingen, met betrekking tot het duizendjarig Koninkrijk, zijn niet gerelateerd aan het huidige 

tijdperk van Genade. Het is interessant dat Paulus nimmer de uitdrukking van discipel of 

discipelschap gebruikt om ons, die in het Lichaam van Christus zijn, te omschrijven. Hij 

noemt ons echter wel “gezanten” als vertegenwoordigers van Christus (2 Korintiërs 5:20). 

 

 

Les 61: Bemoediging voor de discipelen. 

 

Lezen: Mattheüs 16:27-28 

 

Als iemand je zou vragen waarom Jezus naar de aarde kwam zou het antwoord waarschijnlijk 

zijn om voor de zonden van de mensheid te sterven. Dit is wel juist, maar ik zou niet stoppen 

bij Zijn dood. Iedereen kan sterven, maar niemand is, zoals Jezus Christus, weer opgestaan. 

Terugkomen uit de dood tot het leven onderscheidt Hem van alle anderen en geeft ons de 

hoop op eeuwig leven (1 Korinthiërs 15:12-19; 2 Korinthiërs 4:14; 1 Thessalonicenzen 4:13-

14). Terwijl Hij op aarde was predikte Hij het Evangelie van het Koninkrijk aan geheel Israël 

(niet aan de Heidenen: Mattheüs 10:6; 15:24) teneinde de Kleine Kudde gelovigen uit het 

volk Israël te verzamelen. Het was deze groep die Jezus gereed maakte om door de zeven 

jaren van de Verdrukking te komen, zodat Hij ze in het Duizendjarig Rijk kon plaatsen bij 

Zijn Wederkomst. Israël zal dan met Christus heersen in de wereld. 

 

Dit Koninkrijk zal een hemelse regering zijn, opgericht op deze aarde met Christus die, met 

de 12 Discipelen, de wereld regeert vanuit Jeruzalem. Het Evangelie (goede nieuws) van het 

Koninkrijk werd gepredikt, want het goede nieuws was gekomen dat het de tijd was om het 

veelvuldig geprofeteerde Koninkrijk op te richten. Dat is de reden waarom er werd gezegd dat 

het nabij was (Mattheüs 3:2; 4:17; 10:7). Het is duidelijk dat het Koninkrijk niet is gekomen 

omdat Israël het aanbod afwees. Door hun afwijzing van het Koninkrijk kwam het formeren 

van de Kerk, het Lichaam van Christus, en het Evangelie der Genade Gods (Handelingen 

20:24). Het Goede Nieuws van het Koninkrijk zou niet langer gepredikt worden als gevolg 

van de nieuwe openbaring die aan Paulus werd gegeven. 

 

Door in te zien dat het Koninkrijk de focus was van Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes  

gaat dat ons helpen om te zien wat er gaande was in de hoofden van de Discipelen. De ene 

vraag waar ze het meest aan dachten was of Hij nu het Koninkrijk op  zou gaan richten 

(Handelingen 1:6). Mattheüs 16 en 17 moeten binnen deze context  worden uitgelegd. 
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De Wederkomst (Matth.16:27). 

 

Nadat Petrus verkondigt dat Jezus de Christus is en nadat Jezus aankondigt dat hij naar 

Jeruzalem moest gaan om te sterven zegt Hij dat zijn Discipelen klaar moeten zijn om met 

Hem te sterven. Degenen die niet bereid zijn te sterven (dat is vooral belangrijk tijdens het 

tumult in de Verdrukking) zijn geen ware discipelen. Zij kunnen hun fysiek leven redden, 

maar verliezen hun ziel. Met dat onderwijs benadrukt Jezus, aan Zijn Discipelen, hoe het 

Duizendjarig Rijk tot stand zal komen. Degenen die Christus op de eerste plaats zetten 

worden gered. 

 

Jezus had zojuis Zichzelf de Zoon des mensen genoemd en nu zegt Hij dat de Zoon des 

Mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader met Zijn engelen. Ik denk dat deze 

komst wordt genoemd in Openbaring 6:12-17 wanneer de hemel terug wordt gerold als een 

boek en de mensen, tijdens de Verdrukking, in staat zijn om God de Vader en het Lam te zien 

komen in grote kracht en macht. Het is op dat moment dat de engelen zullen worden 

uitgezonden om de aarde te oogsten, het onkruid maaien en bundelen  om het te verbranden 

en de tarwe gaat  het Koninkrijk binnen (Mattheüs 13:49; 25:31; Markus 8:38; Lukas 9:26 ). 

Die terug zullen komen met Christus zijn engelen, geen heiligen of gelovigen. Er is absoluut 

geen duidelijke verwijzing dat gelovigen met Christus terugkomen, maar het is duidelijk dat 

de engelen met Hem terug zullen komen (Mattheüs 16:27; 24:31). 

 

Wanneer Christus terugkomt naar de aarde zal Hij een ieder vergelden naar zijn daden. Ik 

geloof dat dit oordeel wordt aangegeven in Openbaring 2:23 waar God degenen vernietigt die 

andere goden hebben aanbeden. In feite wordt elk van de in Openbaring genoemde kerken 

beoordeeld naar hun werken en degenen die de werken niet doen worden veroordeeld. Dit is 

niet het geval voor het Lichaam van Christus. Ook wij zullen worden beoordeeld, maar het is 

niet een oordeel tot verwerping, maar in plaats daarvan zal het zijn voor beloning (Romeinen 

14:10; 1 Korinthiërs 3:12-15). 

  

 

Zullen de dood niet smaken ... (Matth.16:28) 

 

Dit is een interessant vers dat sommige mensen in de war heeft gebracht en anderen op een 

weg leidt van slechte leer. Het geeft critici ook een reden om de Schrift te veroordelen als 

feilbaar. Dezen, de critici, zijn preteristen (die geloven dat alle profetie is vervuld, behalve die 

voor het oprichten van het Eeuwig Koninkrijk) die dit vers gebruiken om hun leer te 

ondersteunen. Ze zeggen dat het boek Daniël werd vervuld in de eerste eeuw voor Christus 

terwijl Openbaring werd vervuld in de eerste eeuw na Christus. De Verdrukking, volgens hen, 

gebeurde rond 70 n.Chr. met de verwoesting van de tempel. Zij geloven dat God stopte met 

het werken met Israël en nu bezig is met de Kerk in plaats van met Israël. Dit vers, 

Matth.16:28, wordt gebruikt als bewijs dat Gods geestelijk Koninkrijk werd opgericht en dat 

we nu in dat Koninkrijk zijn, immers zijn al de Discipelen gestorven, zodat Zijn Koninkrijk 

moet zijn opgericht kort nadat Jezus dit heeft gezegd. Ze gebruiken ook Mattheüs 10:23 als 

een ondersteunend vers. 

 

Er zijn anderen die beweren dat dit vers vervuld is bij de Transfiguratie, waar we na deze 

passage aan toe zijn (Matth.17). Jezus zei tegen Petrus, Jakobus en Johannes, dat zij de dood 

niet zouden zien, totdat zij de Zoon des mensen zullen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk. 

De Transfiguratie toont Jezus in Zijn verheerlijkte staat, waarschijnlijk de staat waarin Hij zal 

verschijnen wanneer hij de troon in bezit neemt. Om hun zienswijze te ondersteunen, wijzen 
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ze op 2 Petrus 1:16-18, waar Petrus zijn ervaring, op de berg met Christus, in herinnering 

brengt. Petrus zegt dat hij de macht en de komst bekend maakt van onze Heere Jezus Christus, 

een duidelijke verwijzing naar Christus bij Zijn Wederkomst wanneer Christus de troon in 

bezit zal nemen. 

  

Het probleem met deze eerste opvatting is dat die niet in lijn is met de historische 

gebeurtenissen in de Schrift. Daniël heeft een zeer specifieke tijdlijn van gebeurtenissen die 

begon rond 445 voor Christus. Zijn 70 jaarweken  eindigen aan het einde van de Verdrukking. 

Aangezien God, na de steniging van Stefanus, stopte met het handelen met Israël als volk is 

Daniel's profetische klok  gestopt. De profetische klok zal weer gaan lopen na de Opname van 

de Kerk, het Lichaam van Christus. Alleen degenen die de Schrift recht snijden geven aan 

Israël wat van Israël is en aan de Kerk wat van de Kerk is en kunnen nauwkeurig Gods 

toekomstig plan uitleggen. 

  

Degenen die de vervulling zien in de Transfiguratie lijken een belangrijk punt te missen in 2 

Petrus 1:16. In dat vers verklaart Petrus alleen dat hij de kracht van Christus verkondigt bij 

Zijn Wederkomst en dan zegt dat hij de majesteit van Christus zag bij de Transfiguratie. 

Mattheüs 16:28 stelt duidelijk dat Jezus sprak over Zijn Wederkomst vóór het oprichten van 

Zijn Koninkrijk. Lukas 9:27 zegt: En Ik zeg u waarlijk: Er zijn sommigen dergenen, die hier 

staan, die den dood niet zullen smaken, totdat zij het Koninkrijk Gods zullen gezien hebben. 

De Transfiguratie vervuld deze gebeurtenis niet en Petrus maakte nimmer aanspraak op deze 

gebeurtenis als was het een vervulling van de Zoon des mensen komende in Zijn Koninkrijk. 

 

Ik geloof dat dit het beste kan worden verklaard door in te zien dat dit vers een 

onuitgesproken voorwaardelijke beschrijving is. Wij zijn wel vertrouwd met dit soort 

uitspraken. Als ik zeg dat we gaan picknicken op zaterdag dan begrijpen we dat het 

afhankelijk is van het weer. Er zal geen picknic zijn als slecht weer is. Alles wijst op een 

picknick, maar het is mogelijk dat het niet doorgaat. Dit zelfde idee kan worden toegepast op 

de uitspraak van Jezus aan Petrus, Jakobus en Johannes. Het was absoluut mogelijk dat ze 

zouden zien dat het Koninkrijk opgericht zou worden nadat ze de Verdrukking overleefd 

hadden. Toen Jezus dit sprak, wist Hij waarschijnlijk nog niet over het plan van de Vader om 

Israël terzijde te stellen en Paulus roepen betreffende de Verborgenheid (Mattheüs Les 7). 

Volgens Daniël's tijdlijn zou de Verdrukking binnen enkele maanden beginnen, gevolgd door 

de Wederkomst en de oprichting van het Koninkrijk. Dit alles was afhankelijk van Israëls 

acceptatie van Jezus als hun Messias. Toen Hij werd verworpen, trok de Vader de stekker uit 

het profetische programma van Israël en stelde een nieuw, niet eerder aangekondigd 

programma in, genaamd de Verborgenheid. De Discipelen stierven zonder dat ze het 

Koninkrijk hebben zien oprichten omdat Israël Jezus, als hun Messias, niet heeft aangenomen. 

Mattheüs, Les 33, heeft meer details. 

 

  

Les 62: De Transfiguratie. 

 

Lezen: Mattheüs 17:1-9 

 

Een overzicht van het achtergrondverhaal zal helpen te begrijpen waar het bij de 

Transfiguratie over gaat. Hieraan voorafgaand gingen Jezus en zijn Discipelen door geheel 

Israël predikende het Evangelie van het Koninkrijk - het goede nieuws dat het Koninkrijk, dat 

was beloofd in het Oude Testament, eindelijk zou worden opgericht (Lukas 16:16, Mattheüs 

13:17; Johannes 8:56; 1 Petrus 1:10-11). Als het volk Israël zich afkeert van de prediking van 
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het Koninkrijk, begint Jezus Zich af te keren van Israël en concentreert zich op het 

onderwijzen van de Discipelen betreffende hetgeen ze moeten weten over de toekomstige 

Verdrukking en de komst van het Koninkrijk. We zien Israël zich afwenden op het moment 

dat Jezus begon te prediken door gebruik te maken van gelijkenissen in Mattheüs 13. Degenen 

die er voor open stonden kregen de sleutel om ze te begrijpen (Mattheüs 13:10-13). 

 

Nu Jezus Zich concentreerde op het trainen van de Discipelen om de leiders te zijn van de 

Kleine Kudde tijdens de Verdrukking zorgt Hij ervoor dat ze weten wie Hij is en dat het 

Koninkrijk binnenkort zal worden opgericht. Petrus weet dat Jezus de Christus is, de Zoon 

van de levende God, omdat de Vader het aan hem heeft geopenbaard (Mattheüs 16:16-17). 

Door dit antwoord verzekert Jezus Petrus er van dat hem speciaal gezag (de sleutels van 

Mattheüs 16:19) zal worden gegeven in het spoedig komende Koninkrijk. De vergadering van 

gelovigen zal worden gebouwd op hem zoals Petrus is gebouwd op Christus. Petrus zal het 

hoofd van de Koninkrijks Kerk zijn net zoals Paulus het fondament, Christus, heeft gelegd 

voor de Genade Kerk van vandaag (1 Korintiërs 3:10-11). 

 

Jezus zegt dan tegen zijn Discipelen dat Hij naar Jeruzalem moet gaan en smadelijk 

behandeld gaat worden en door de leiders van Israël gedood zal worden. Petrus (en 

vermoedelijk alle 12) verwerpen deze waarheid, die gesproken wordt door de Tweede 

Persoon van de Drie-eenheid. In feite noemde hij God een leugenaar. Petrus sprak naar het 

vlees, hij begreep de geestelijke dingen niet. Jezus blijft de Discipelen onderwijzen dat ze 

bereid moeten zijn om te sterven, net zoals Hij zal sterven. Dit brengt ons bij de 

Transfiguratie. 

 

 

De Transfiguratie 

 

(Mattheüs 17:1-9; Markus 9:1-9; Lukas 9:28-36) 

 

Een week na deze gebeurtenissen nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes mee op een hoge 

berg, waarschijnlijk in de buurt van het Meer van Galilea. Ik geloof dat het belangrijk is dat ze 

werden meegenomen naar een hoge berg omdat bergen koninkrijken vertegenwoordigen, een 

hoge berg wijst op een koninkrijk boven alle anderen. Jezus was aan het bidden  en Zijn 

aangezicht blonk gelijk de zon, en Zijn klederen werden wit gelijk het licht. Plotseling 

verschenen Mozes en Elia bij Jezus en ze spraken met elkaar. Lukas geeft de meeste details en 

hij zegt dat de drie Discipelen in slaap waren gevallen en de twee bezoekers pas zagen nadat 

ze wakker werden. Het is uit Lukas dat we ontdekken dat Mozes en Elia met Jezus aan het 

praten waren over de manier waarop hij naar Jeruzalem moest gaan om te sterven (Lukas 

9:30-31). Toen de twee mannen vertrokken, stelde Petrus voor om drie tabernakelen 

(tijdelijke onderkomens) te plaatsen één voor Jezus, één voor Mozes en één voor Elias, want 

hij wist niet wat hij zei. Toen kwam er een stem uit de hemel zeggende: "Deze is Mijn 

geliefde Zoon; hoort Hem!”. Jezus zei dat ze niemand moesten vertellen wat er gebeurd was 

totdat Hij (Christus) was opgewekt uit de doden. 

  

Dit hele incident werd aan de Discipelen medegedeeld om hen te bemoedigen en te 

onderwijzen. Net zoals Jezus in staat was om de schande van het kruis te verdragen door te 

zien op de vreugde die voor Hem lag (Hebreeën 12:2), zo moesten de Discipelen worden 

voorzien van een glorieuze hoop om de Verdrukking te verdragen. Dit is de enige 

opgetekende keer dat Jezus het gordijn terug trekt om Zijn goddelijkheid te onthullen. Hij was 

altijd God, maar koos er voor om zijn godheid voor de mensheid te verbergen en volledig te 
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vertrouwen op de Vader. Het is veelzeggend dat God naar de aarde kwam tot de Discipelen en 

Paulus werd opgenomen in de hemel en God hem Zijn heerlijkheid liet zien (2 Korinthiërs 

12:2). Israël is altijd verbonden met de aarde, terwijl de hedendaagse gelovige, in deze 

bedeling van Genade, een hemelse hoop heeft. 

 

Niet alleen moesten de Discipelen worden bemoedigd door Jezus te zien in Zijn heerlijkheid, 

maar ook worden bemoedigd door het zien Mozes en Elia. Hun gesprek met Jezus was over 

zijn aanstaande reis naar Jeruzalem en zijn daaropvolgende dood. Ze benadrukten en 

bevestigden wat Jezus een week eerder tegen de Discipelen zei. Op dat moment hadden ze, 

wat Jezus toen zei, verworpen en God wilde hen nogmaals laten zien wat er met Jezus moest 

gebeuren. Deze visitatie moest hen duidelijk maken dat er absoluut leven is na de dood. Het 

Koninkrijk, dat ze zo graag tot stand wilden zien komen (Lukas 19:11) zal worden bevolkt 

met Oud Testamentische heiligen. Het zien van deze twee mannen moet van deze belofte een 

tastbare realiteit maken. 

 

Het is interessant om te speculeren waarom Mozes en Elia werden geselecteerd om Jezus en 

de Discipelen te bezoeken. Velen geloven dat ze terug zullen komen als de twee getuigen van 

Openbaring (11:1-4). Anderen speculeren dat de twee getuigen Elia en Henoch zullen zijn, 

meestal denkt men dat omdat ze beiden waren opgenomen zonder te sterven. De Twee 

Getuigen zijn door God opgewekte mensen en hen wordt de macht en geest van Mozes en 

Elia gegeven. Volgens Maleachi 4:5 zou Elia komen vóór de grote en verschrikkelijke dag des 

Heeren. Mozes lijkt te passen bij de beschrijving, in Openbaring 11:6, omdat hij in staat was 

om de aarde te slaan met plagen. In ieder geval denk ik persoonlijk dat de werkelijke twee 

getuigen zullen verschijnen als Mozes en Elia en niet noodzakelijk als de werkelijke mensen. 

Hun verschijning, bij de Transfiguratie, sluit aan bij wat er zal gebeuren in de profetische 

eindtijd gebeurtenissen. 

  

De Discipelen waren bang en buiten zichzelf en Petrus, niet wetend wat te zeggen, dacht dat 

het een goed idee zou zijn om drie tenten, als tijdelijke onderkomens, te bouwen ter ere van 

Mozes, Elia en Jezus. De tabernakel, wat Petrus bedoeld, is een kleine hut die de Israëlieten 

bouwden om het Loofhuttenfeest te vieren. Het is mogelijk dat het Loofhuttenfeest binnen een 

paar weken plaats zou vinden en dat kan in Petrus zijn gedachten zijn geweest. 

 

Er waren zeven feesten die Israël moest houden waarbij elk feest in verband stond met een 

profetische gebeurtenis  

 

Pascha     De dood van Jezus 

 

Ongezuurde broden   Begrafenis van Jezus 

 

Eerstelingen    De opstanding van Jezus. 

 

Pinksteren    De komst van de Heilige Geest 

 

Bazuinen    Verdrukking 

 

Verzoening    Tweede Komst  

 

Tabernakelen    Duizendjarig Koninkrijk 
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Peter zal zich niet bewust zijn geweest van de profetische betekenis van wat hij zei. Jezus 

openbaarde Zichzelf zoals Hij zal verschijnen in het Duizendjarig Rijk, Petrus stelde voor om  

tijdelijke onderkomens te bouwen. Het Loofhuttenfeest wijst op de tijd van rust die Israël zal 

ervaren in het Koninkrijk. 

 

Terwijl Petrus nog sprak over het bouwen van deze tabernakelen, overschaduwde een wolk 

hen allemaal en de stem van de Vader kwam uit de wolk zeggende dat Jezus Zijn Zoon was 

en dat ze aandacht moesten besteden aan wat hij te zeggen heeft. De Discipelen verwierpen 

wat Jezus hen, slechts een week geleden, vertelde over zijn naderende dood en nu vertelt de 

Vader hen  dat ze aandacht moeten besteden aan wat Jezus zegt. 

 

Hoewel de Discipelen aanvankelijk volledig afwezen wat Jezus zei, toen Hij zei dat Hij naar 

Jeruzalem moest gaan en ter dood gebracht zou worden, begonnen ze later te begrijpen wat 

Hij hen vertelde. Een week nadat Jezus hen vertelde over Zijn dood werden de Discipelen 

geconfronteerd met de dood van Jezus bij de Transfiguratie toen Mozes en Elia erover 

spraken. Jezus vertelde hen opnieuw van Zijn dood terwijl ze in Galilea waren (Mattheüs 

17:22-23) en in plaats van Zijn woorden te verwerpen waren ze zeer bedroefd. Een tijdje later, 

toen Jezus aankondigde dat ze naar Jeruzalem moesten gaan vanwege Lazarus, zei Thomas 

vrijmoedig dat ze Jezus moesten volgen, zodat ze met Hem konden sterven. Het lijkt erop dat 

tegen die tijd (misschien 2-3 weken na de eerste aankondiging van Jezus) de Discipelen 

dachten dat het mogelijk was dat Hij in Jeruzalem zou sterven. Ze hebben echter niet 

helemaal begrepen hoe de gebeurtenissen plaats zouden vinden. Het is pas nadat Christus was 

opgewekt uit de doden dat zij begrepen wat hij hen eerder had gezegd (Lukas 24:6-9, 45). 

  

 

Les 63: Voorbereiding op de Verdrukking. 

 

Lezen: Mattheüs 17:10-21 

 

Toen Jezus door het merendeel van Israël werd afgewezen en de leiders van Israël Hem 

zochten te doden, stopte Jezus om Israël te bereiken en richtte zich op het voorbereiden van 

zijn Discipelen over wat ze moesten weten om de Verdrukking te overleven. De Verdrukking 

zou, volgens de profetie van Daniël, vrij snel beginnen nadat Jezus ter dood was gebracht. 

Week 69 kwam tot een einde en week 70, de Verdrukking, zou beginnen met de 

ondertekening van een zevenjarig vredesverdrag met Israëls vijanden (de "vele" van Daniël 

9:27).  De Verdrukking kon pas beginnen nadat Jezus, na Zijn opstanding, was opgevaren 

naar de hemel (Lukas 19:11-15) en daar zou blijven tot de wederoprichting aller dingen aan 

het einde van de Verdrukking (Handelingen 3:21). Wanneer de Bruidegom (Jezus) wordt 

weggenomen van de Discipelen zal het een tijd van vasten zijn, dat is de Verdrukking 

(Mattheüs 9:15). Volgens de Joodse kalender begint het Feest der Bazuinen (dat verwijst naar 

de Verdrukking, zie Joël 2:1-2; Sefanja 1:14-16) 163 dagen na het Pascha, zodat de 

Verdrukking ongeveer vier maanden daarna, nadat Christus was opgevaren naar de hemel, 

had moeten beginnen. Ik geloof dat Gods aanbod van het Koninkrijk een jaar door de Vader 

werd verlengd zoals aangegeven in de gelijkenis van Lukas 13:6-9. De gebeurtenissen die we, 

vanaf dit punt, in Mattheüs zien tonen dat Jezus de  Kleine Kudde van Israël voorbereid op de 

spoedig komende Verdrukking.  
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Elia moet eerst komen (Matth.17:10-13)  

 

Toen Jezus met Petrus, Jakobus en Johannes van de berg afdaalde, waar de Transfiguratie 

plaatsvond, vroegen ze Hem waarom de Schriftgeleerden zeggen dat Elia eerst moet komen  

voordat het Koninkrijk wordt opgericht. Ze dachten over wat ze zojuist hadden gezien op de 

bergtop en dus was dit een logische vraag omdat ze zojuist Mozes en Elia hadden gezien. Dit 

is iets waar de schriftgeleerden gelijk in hadden. Zij begrepen dat uit Maleachi 4:5. Er waren 

een aantal mensen die dachten zelfs dat Jezus de profeet Elia zou kunnen zijn (Mattheüs 

16:14) hetgeen toevoegde aan de verwachting dat het beloofde Koninkrijk spoedig zou 

worden opgericht (Lucas 19:11-15). 

 

Merk op hoe Jezus hen antwoordt, in Matth.17:11, door te zeggen dat Elia inderdaad wel eerst 

zou komen voordat het Koninkrijk wordt opgericht, en hij zal Gods instrument zijn om alle 

dingen te herstellen.  Elia zal eerst komen en door zijn dienst zal het herstel plaats vinden. 

Door het vergelijken van Maleachi 4:6 met Lukas 1:17 zijn de vaderen de rechtvaardigen, 

terwijl de kinderen ongehoorzaam zijn. Herstel omvat het veranderen van de harten van de 

kinderen naar de gerechtigheid van hun vaderen. Ik geloof dat dit het herstel is wat er zal 

gebeuren tijdens de Verdrukking en wordt afgerond aan het einde van de Verdrukking, 

wanneer God Israëls hart bovennatuurlijk verandert. God gebruikt de Verdrukking om de 

zonden van ongelovigen te straffen, bindt Satan in de afgrond en verplaatst de controle van de 

regering van de mens naar God. Daarom wordt het de Dag des Heeren genoemd, in 

tegenstelling tot de dag van de mens (1 Thessalonicenzen 5:2-3, Jesaja 2:11). De huidige “dag 

van de mens” werd ingesteld direct na de zondvloed (Genesis 9:2) en gaat door tot het begin 

van de Verdrukking. 

 

Petrus predikt in Handelingen 3 dat deze tijd van verademing (het Koninkrijk) zou komen als 

Israël zich zou bekeren en terug gaat naar God. Dus de volgorde van de gebeurtenissen is dat 

Jezus Christus ten hemel zal opvaren, Elia (of een persoon die God roept in de geest en de 

kracht van Elia) zal komen in de tijd van de Verdrukking en een boodschap van bekering 

verkondigen aan Israël, zodat de verkoeling kan komen (net zoals Petrus dat deed in 

Handelingen 3). Als Israël gelooft (Romeinen 11:26), zullen de tijden van verkoeling komen 

en het Koninkrijk zal op aarde worden opgericht. Op dat moment zullen de Discipelen vanuit 

Jeruzalem regeren met Christus en heel Israël zal gezag worden gegeven over alle volken van 

de aarde. Zij zullen een koninkrijk van priesters zijn (Exodus 19:6), een heilig priesterschap 

(1 Petrus 2:5), en bemiddelen tussen God en de Heidenen. Aangezien elke Israëliet in het 

Koninkrijk de rol van priester zal worden gegeven, moesten ze worden voorbereid voor die 

taak. Dit betekent dat Christus hen moet genezen, omdat een priester geen gebrek mag hebben 

(Leviticus 21:16-23), en de waterdoop ondergaan voor zuivering (Exodus 30:17-21; Leviticus 

8:1-6). 

 

In Mattheüs 17:12 zegt Jezus dat Elia al was gekomen in de persoon van Johannes de Doper 

maar in plaats van zijn boodschap van bekering te accepteren hebben ze hem gedood. Als 

Israël Johannes zijn boodschap had aanvaard en zich had bekeerd dan zou hij de profetie van 

Maleachi 4:6 hebben vervuld, dan konden de tijden van verkoeling direct na de Verdrukking 

komen. Echter verwierp Israël Johannes de Doper en weigerde om zich te bekeren zodat een 

ander persoon in de geest en de kracht van Elia zal verschijnen, tijdens de Verdrukking, als 

één van de twee getuigen van Openbaring 11. Deze persoon zal ook worden verworpen en ter 

dood worden gebracht. 
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De kerk, het Lichaam van Christus in deze huidige bedeling der genade, kijkt niet uit naar de 

Dag des Heeren, ook zullen we geen deel hebben aan de toorn die God uit zal gieten over 

deze zondige wereld. In plaats daarvan kijken we uit naar de dag van Christus (Filippenzen 

1:6-10; 2:14-16) en dat is de reden waarom nu de gelovigen in het Koninkrijk van Christus 

zijn (Efeziërs 5:5; Kolossenzen 1:13; 2 Timotheus 4:1). We zullen de toorn van God, die op 

Israël en de wereld zal worden uitgestort tijdens de Verdrukking, niet meemaken (Jesaja 13:9-

13; Jeremia 32:37; Ezechiël 38:18-23; Openbaring 6:15-17; 1 Thessalonicenzen 1:10; 5:9). 

  

 

De bezetenen jongen (Matth.17:14-21; Marcus 9:14-28)  

 

Toen ze de berg afkwam ontmoeten ze een menigte. Een man kwam uit de menigte om Jezus 

te zeggen dat zijn zoon werd gekweld door een demon en hij zei dat de Discipelen niet in staat 

waren om de demon uit te werpen. Zodra Jezus de demon bestrafte, kwam de demon uit de  

jongen en was hij genezen. 

   

Dit is een andere les voor de Discipelen voordat ze worden overvallen door de Verdrukking. 

Er is reeds vastgesteld dat Satan een gevaarlijke kracht is om rekening mee te houden, maar 

hij zal in de Verdrukking een vijand zijn die zeven keer sterker is. We weten dit uit Mattheüs 

12:43-45. Jezus is Israël doorgegaan demonen uitdrijvende, het huis van Israël reinigende om 

haar voor te bereiden op de aanvaarding van haar Messias. Echter, toen Israël haar Messias 

verwierp kon Satan komen, zeven keer sterker dan voorheen, zodat Israël slechter af zal zijn 

dan voorheen. Dit verhaal laat zien hoe sterk Satan is en hoe hulpeloos de Discipelen zullen 

zijn als ze niet vertrouwen op God voor hun kracht. 

 

De reden waarom ze niet in staat waren om deze demon uit te werpen wordt gegeven in 

Matth.17:20. Jezus zei dat hun geloof te klein was. Om te begrijpen waarom hun geloof te 

klein was moeten we teruggaan naar Mattheüs 16:21-23. Petrus, en vermoedelijk ook de rest 

van de Discipelen, aanvaarden niet wat Jezus over Zichzelf zei namelijk dat Hij naar 

Jeruzalem zou gaan en gedood worden. Door het verwerpen van wat God zei toonden ze hun 

gebrek aan geloof. Als hun geloof sterk was geweest zouden ze alles wat Hij zei moeten 

accepteren, zelfs als ze het niet konden begrijpen. De focus van hun geloof moest volledig op 

Christus zijn gericht. Hun geloof was niet gebaseerd op het opwekken van genoeg geloof 

vanuit zichzelf, maar het was het weten dat Jezus Christus in staat was om hen te voorzien in 

al hun behoeften in alle situaties. Matth.17:20 zegt dat ze maar heel weinig geloof nodig 

hadden. Het belangrijkste was niet hoeveel geloof ze hadden, maar wat (of wie) maakten ze 

tot onderwerp van hun geloof. Hij leerde hen volledig afhankelijk te zijn van Hem. 

 

Jezus blijft de Discipelen vertellen dat, indien ze hun vertrouwen volledig op Christus stellen, 

ze de bergen opdracht kunnen geven om te verplaatsen, en dan zullen ze zich verplaatsen. Ik 

geloof niet dat dit gewoon een toevallige opmerking was of een overdreven opmerking, maar 

dat het  iets is dat mogelijk zal zijn tijdens de Verdrukking (Openbaring 6:14). Ze begrepen 

alreeds dat ze de mogelijkheid hadden om vuur uit de hemel te laten neerdalen (Lukas 9:54), 

dus zouden ze deze dingen tegen hun vijanden kunnen gebruiken tijdens de Verdrukking 

(Ezechiël 38:22; Openbaring 20:9). 

  

  

 

 

 



 

188 

 

Les 64: Voorbereiding op de Verdrukking.   

 

Lezen: Mattheüs 17:21-27 

 

Met de Verdrukking die waarschijnlijk over enige maanden zou beginnen (twee keer 

vertraagd door de Vader. De eerste keer werd het één jaar vertraagd om aan Israël extra tijd te 

geven om zich te bekeren, zoals weergegeven in Lukas 13:6-9. Vervolgens werd de 

Verdrukking in de wachtkamer gezet toen Israël definitief het aanbod van het Koninkrijk, 

door Stefanus, afwees en de Kerk het Lichaam van Christus geïntroduceerd werd. Hoewel we 

spreken over het veranderen van Gods programma betreffende Israël waren al Gods plannen 

voor de mensheid reeds van voor de grondlegging der wereld vastgelegd. Zie Efeziërs 1:4) 

We kunnen een verandering zien in de richting van Jezus zijn bediening. Hij kondigde aan de 

Discipelen Zijn aanstaande dood aan en zij verwierpen die mogelijkheid waarop Hij zei dat ze 

een klein geloof hadden. Als zij geloof in Jezus hadden zouden ze hebben geloofd wat Hij hen 

vertelde. Hij heeft de Discipelen onderwezen in de belangrijkheid van het volledig 

vertrouwen. Tijdens de Verdrukking lijkt het dat God heel ver weg is van hen en het zal 

blijken dat Satan zal winnen (Deuteronomium 31:17, Jesaja 8:17; 54:7-8; Psalm 30:7). Alleen 

het geloof in wat God zegt zal hen door deze tijd op aarde, van testen en toorn, heen helpen.  

  

Zonder geloof, gegrond in God, zullende Discipelen volledig worden overgeleverd aan de 

genade van Satan. Het verhaal van de demon die niet door de Discipelen kon worden 

uitgedreven is een beeld van wat er zal gebeuren tijdens de Verdrukking als ze wankelen in 

hun geloof. Wankelen in het geloof gaat niet over het hebben van een zekere hoeveelheid 

geloof want alles wat ze nodig hadden was het geloof ter grootte van een mosterdzaadje. Het 

ging geheel over het onderwerp van hun geloof, Jezus Christus. Het gaat niet om hoeveel, 

maar over wie. Een groot geloof in het verkeerde ding zal waardeloos zijn, terwijl een klein 

geloof in het juiste ding (Persoon) bergen kan verzetten. 

 

De Discipelen verloren de macht om Satan uit te werpen omdat ze geen geloof hadden in wat 

Jezus hen had verteld. Het is pas na de opstanding dat zij begonnen Hem volledig te 

vertrouwen en met dit nieuw gevonden geloof in Jezus Christus kwam opnieuw de 

mogelijkheid om wonderen te doen. 

  

 

Bidden en vasten (Matth.17:21) 

 

Volgens Markus 9 was de zoon van de man bezeten vanaf de kindertijd en deze demon had de 

volledige controle over hem en probeerde zelfs om hem te verderven. Toen Jezus de demon 

beval om uit de jongen te gaan gooide de demon de jongen in vreselijke stuiptrekkingen en 

toen de demon vertrok, was de jongen als een dode. Dit is een beeld van Israël in de 

Verdrukking, met Satan die een dodelijke greep op Israël heeft en niet bereid is om los te 

laten. De Kleine Kudde is hulpeloos en alleen God zal in staat zijn om Israël te redden uit de 

greep van Satan. Openbaring 12:13-17 spreekt over deze tijd dat de Kleine Kudde zal worden 

opgejaagd maar beschermd zal worden tijdens de Verdrukking. 

 

Het was de Discipelen een raadsel waarom ze niet in staat waren om deze demon uit te 

werpen. Jezus zegt: “Maar dit geslacht vaart niet uit, dan door bidden en vasten” 

(Matth.17:21).  

Opmerking: De King James Bijbel, vertaald naar het Nederlands, geeft: Doch dit soort gaat 

niet uit dan door gebed en vasten. 
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Slechts een paar hoofdstukken terug, in Mattheüs, wordt het verhaal vertelt van de Farizeeën 

die naar Jezus komen om te klagen dat Hij eet en drinkt met tollenaars en zondaars, terwijl de 

Discipelen van Johannes, en de Farizeeën, vasten. Jezus antwoordde dat zolang de Bruidegom 

bij hen was het een tijd van vreugde was, maar er zal een tijd komen wanneer Hij is 

weggenomen, en dan zullen zij vasten. Deze tijd van vasten kijkt vooruit naar de Verdrukking 

nadat Jezus Christus is opgenomen in de hemel (Mattheüs 9:10-15). De gelijkenis in Lukas 

19:11-15 zegt duidelijk dat Jezus Christus naar de hemel moet gaan om, voordat hij terug 

komt om te heersen, het Koninkrijk te ontvangen  Hij vertelde zijn Discipelen dat hij moest 

vertrekken, maar Hij zou hen, in Zijn plaats, een andere Trooster geven (Johannes 14:12-17). 

 

 

Jezus kondigt Zijn dood opnieuw aan (Matth.17:22-23) 

 

De eerste keer dat Jezus tegen de Discipelen zei dat Hij naar Jeruzalem zou gaan en ter dood 

zou worden gebracht door de handen van de Farizeeën, wezen ze hetgeen Hij zei af. Ze zagen 

uit naar het op te richten Koninkrijk, ze zagen er niet naar uit dat hun Messias ter dood zou 

worden gebracht. Bij de Transfiguratie spraken Mozes en Elia over de gebeurtenissen die 

binnenkort zouden plaatsvinden, in het bijzonder over de dood van Jezus. Dit was de tweede 

keer dat de Discipelen (Petrus, Jakobus en Johannes) hoorden dat dit zou gebeuren. Nu vertelt 

Jezus hen opnieuw dat Hij zal worden gedood, maar op zal staan op de derde dag. Deze 

waarheid drong nu tot hen door want in plaats van het ontkennen van wat Jezus zei waren ze 

nu bedroefd dat Hij ter dood zou worden gebracht. Hun geloof in wat Hij hen vertelde is 

toegenomen en nu geloven ze Hem en zijn diep bedroefd. Zij begrijpen nu dat hun Messias 

zal sterven, maar begrijpen op dat moment niet volledig hoe dit past in het geheel. Pas na Zijn 

opstanding krijgen ze een beter begrip van de manier waarom al deze gebeurtenissen 

aansluiten bij de oprichting van het Koninkrijk (Markus 9:30-32, 44-45; Lukas 9:43-45; 

18:31-34; 24:7-8, 44-45, Johannes 2:22; 12:16). 

 

 

Welk evangelie? 

 

De meeste mensen nemen aan dat er in de Bijbel slechts één evangelie is. Ze zijn geschokt om 

mensen te horen spreken over meerdere evangeliën en beschuldigen hen, die meerdere 

Evangeliën leren, als ketters. Evangelie betekent gewoon Goed Nieuws. Het is Gods goede 

nieuws voor de mensheid dat ze het eeuwige leven kunnen hebben. Degenen die in slechts één 

Evangelie in de Bijbel geloven, geloven ook dat het Evangelie progressief is, met andere 

woorden, ze geloven ook dat het, in de tijd, is veranderd als God Zichzelf openbaart en Zijn 

plan voor de mensheid openbaart. Ze beschuldigen ons ook wanneer we zeggen dat Israël 

werd gered door geloof en werken terwijl wij gered worden door het geloof. Als ze 

daadwerkelijk de tijd zouden nemen om te begrijpen waarom wij geloven in twee Evangeliën 

zouden ze zien dat wij net zo geloven als zij, dat redding altijd door het geloof is, maar wij 

geloven ook dat God de manier veranderde hoe gelovigen hun geloof moeten tonen. Israël 

moest zich absoluut bekeren en gedoopt worden. Als zij voldoende geloof hadden om God te 

vertrouwen dan moesten ze dat geloof tonen door gedoopt te worden (Lukas 7:30). Degenen 

die zeiden dat ze geloof hadden, maar niet gedoopt waren toonden aan dat ze in feite geen 

geloof hadden. Wij, in de Kerk, het Lichaam van Christus, tonen ons geloof door God te 

gehoorzamen en voegen niets toe aan ons geloof. Als ik besluit om me te laten dopen om mijn 

redding te  verzegelen dan zou ik blijk geven van een gebrek aan geloof. 
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De Discipelen, en alle Koninkrijks gelovigen, moesten geloven in hun Messias, Jezus 

Christus, en hun geloof tonen door zich te laten dopen. Als ze dat niet deden zou dat een 

gebrek aan geloof  laten zien.  Ze moesten tot de Zoon komen zoals dat door de Vader was 

voorgeschreven. Wij moeten, in deze Eeuw van Genade, geloven in de Persoon van Jezus 

Christus dat Hij God is en geloven in Zijn dood, begrafenis en opstanding voor onze redding 

(1 Korinthiërs 15:1-4). Paulus kon dit niet duidelijker zeggen. Het is duidelijk dat de 

Discipelen niet in Jezus zijn dood, begrafenis en opstanding konden geloven voordat het 

gebeurde. Hun Evangelie moest anders zijn dan ons Evangelie. Zelfs degenen die meerdere 

evangeliën in de Bijbel ontkennen zouden moeten toegeven dat het Evangelie gepredikt door 

de mens Jezus anders is dan het Evangelie dat aan Paulus is gegeven door de opgestane en 

verheerlijkte Jezus Christus. Het lijkt zinloos om te betogen dat het Evangelie van genade van 

vandaag de dag, met een progressieve verandering na de dood van Christus aan het kruis, 

hetzelfde is als het Evangelie van het Koninkrijk. Volgens Paulus is er geen enkel deel van 

zijn Evangelie dat kan worden veranderd (Galaten 1:6-9), dus waarom kan het Evangelie van 

het Koninkrijk, zoals gepredikt door Jezus, wel gemakkelijk worden veranderd? 

  

 

Belasting en de vis (Matth.17:24-27) 

 

Petrus werd, in Kapernaum, geconfronteerd met het betalen van belastingen. Jezus vertelde 

hem dat de eerste vis die hij met een haak zou vangen het belasting geld in zijn bek zou 

hebben. Het lijkt een vreemd verhaal, maar er zijn verschillende dingen die hier kunnen 

worden geleerd. Merk ten eerste op dat Jezus zichzelf plaatst onder de controle van de 

overheid. Dit is omdat God de overheid heeft ingesteld en degenen die verantwoordelijk zijn 

zijn daar door God gesteld (Romeinen 13:1-7). Ten tweede krijgen we een blik hoe het in het 

Koninkrijk zal zijn. Matth.17:25 zegt dat de koning vreemdelingen belasting laat betalen en 

niet zijn eigen familie. De familie van de koning is vrijgesteld. In het Koninkrijk zal Christus 

de Koning zijn en de familie (Israël) zal geen belastingen betalen. Alleen de Heidenen zullen 

belasting moeten betalen, terwijl Israël geniet van de rijkdom van het Koninkrijk (Jesaja 60). 

Een laatste waarheid die hier is afgebeeld is de macht van Christus over de wezens van de 

aarde. Toen de mens werd geschapen werd hem heerschappij gegeven over de dieren. Dit 

werd teniet gedaan na de val. Christus zal heersen over de schepping wanneer Hij heerst op de 

troon in het Duizendjarig Rijk. Volgens Jesaja 43:20 zullen de dieren van het veld Christus 

eren. Zij doen dit door Hem te gehoorzamen, net zoals deze vis gehoorzaam was. 

 

 

Les 65: Nederig als een kind. 

 

Lezen: Mattheüs 18:1-4 

 

Een terugkerend thema in de Bijbel is nederigheid. Alle mensen van alle tijden moeten 

zichzelf voor God vernederen. Christus vernederde Zichzelf toen Hij naar de aarde kwam. Hij 

plaatste Zichzelf volledig onder de Vader en geeft ons daardoor, in deze tijd van genade, een 

voorbeeld om te volgen (Filippenzen 2:8). Paulus spoort ons ook aan om nederig te zijn 

(Kolossenzen 3:12). Israël werd in de woestijn gestuurd om nederigheid te leren 

(Deuteronomium 8:2). Als Israël er naar verlangt om tot God terug te keren dan doen ze dat 

door zichzelf te vernederen, bidden, God zoeken en terugkeren van hun wegen (2 Kronieken 

7:14). De Verdrukking zal een zeer bijzondere en specifieke tijd van vernedering zijn voor 

Israël. Hierdoor zal God Israëls aandacht krijgen en zuivert Hij het volk om haar gereed te 

maken voor het koninkrijk bij Zijn komst. 
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Wie is de grootste? 

 

(Matth.18:1-4; Markus 9:33-35; Lukas 9:46-47; 22:24-27) 

 

Het lijkt erop dat de Discipelen veel hebben te leren in slechts een korte tijd. Jezus heeft 

onlangs zijn aanstaande dood aangekondigd en heeft geprobeerd hen op te leiden voor hun 

leidinggevende taken tijdens de Verdrukking. Deze training was zodanig dat ze niet zouden 

struikelen als het uur komt wanneer de leden van de Kleine Kudde tijdens de Verdrukking  

gedood zullen worden in de naam van God (Johannes 16:1-4). De Discipelen maken ruzie met 

elkaar over de vraag wie de grootste zal zijn in het Koninkrijk. Volgens Markus 9:34 leek het 

erop dat ze terughoudend waren om Jezus te vertellen wat zij besproken hadden, maar tegen 

de tijd dat we het verhaal in Mattheüs 18 oppakken vragen de Discipelen aan Jezus wie de 

grootste is in het Koninkrijk. Het is mogelijk dat ze uitkeken naar de 12 tronen om te heersen 

in het Koninkrijk (Mattheüs 19:28), hoewel hen misschien nog niet was verteld dat dit zou 

gebeuren. 

 

Om nederig te zijn moet je jezelf klein maken. We kunnen onszelf wel vernederen voor de 

mensen, maar een Bijbelse nederigheid gaat over onszelf voor God vernederen. Alleen 

degenen die gelovig zijn hebben zichzelf voor God vernederd, ongelovigen blijven in een 

toestand van trots, niet bereid om zichzelf te vernederen voor Hem (Psalm 10:4). 

Nederigheid is in strijd met de menselijke natuur. Onze oude natuur wil voortdurend worden 

verhoogd, verhoogd boven anderen om uiteindelijk als een god te worden. Dit was een 

belangrijke factor in Adams zonde in het eten van de verboden vrucht. De vrouw zag de boom 

als een weg naar grote wijsheid om, als God, te kennen goed en kwaad (Genesis 3:5-6). De 

wens om meerder te worden dan God die hen had geschapen had tot gevolg dat ze de hele 

mensheid hebben geleid naar lichamelijk en geestelijk verderf. 

 

Wereldse wijsheid omarmt het gevoel van eigenwaarde als iets dat voor de mens nodig is om  

te bezitten om in staat te zijn goed te kunnen functioneren. Dit is volledig in strijd met de 

Schrift. De persoon die er naar streeft zijn gevoel van eigenwaarde te stimuleren is bezig om 

zichzelf te verheerlijken. De Schrift veroordeelt zelfverheerlijking en prijst nederigheid 

(Romeinen 12:3). 

 

Net als het gevoel van eigenwaarde wordt veroordeeld, zelfhaat is net zo verkeerd (1 

Korintiërs 12:14-26). Het probleem met beide is dat de focus ligt op het “zelf” in plaats van 

op Christus (2 Korintiërs 5:15). Dat is de reden waarom de Discipelen verkeerd bezig waren 

om te bespreken wie van hen de grootste was. Hun focus lag op hunzelf in plaats van op 

Jezus. 

 

In plaats van de Discipelen te berispen voor hun verkeerd gedrag gebruikt Jezus het voorbeeld 

van een kind om hen het belang van nederigheid te laten begrijpen. Het Koninkrijk gaat niet 

over wie de grootste zal zijn, maar om nederig te zijn. De trotsen hebben geen plaats in het 

Koninkrijk en het is tijdens de Verdrukking dat de trotsen zullen worden gescheiden van de 

nederigen, de trotsen gaan naar het verderf en de nederigen in het Koninkrijk. 

 

 

De Heer weerstaat de trotsen 

 

In tegenstelling tot de nederigen, zijn er de trotsen. De trotsen denken dat ze voldoende aan 

zichzelf hebben en daarom is er in hun leven geen ruimte voor God. Leringen over de trotsen 
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en de nederigen hebben een zeer speciale betekenis in het licht van de Verdrukking. De 

trotsen, in de tijd van Jezus, waren de leiders van Israël en dat zal ook het geval tijdens de 

Verdrukking. Gedurende die tijd, zal “goed” slecht worden genoemd en “slecht” zal goed 

worden genoemd. De religieuze leiders van Israël zal de Kleine Kudde van gelovigen 

veroordelen (Johannes 16-1-4: Jakobus 5:1-6). Dit gebeurde reeds kort nadat Jezus Christus 

was opgevaren en de Joodse leiders Stefanus stenigden en Saulus (een Farizeeër) de gelovigen 

vervolgde. 

  

Ik denk dat Jacobus 4 ons een kijkje geeft in de interactie tussen gelovigen en niet-gelovigen 

tijdens de Verdrukking. Degenen die het merkteken van het beest niet nemen zullen onder 

druk worden gezet om het wel te doen omdat ze zo weinig hebben. Zij en hun gezinnen leven 

op de rand van de hongerdood, terwijl degenen die het merkteken van het beest nemen 

redelijk goed af zullen zijn. Echter zijn het degenen die zich vernederen die verhoogd zullen 

worden (Jakobus 4:10).  

 

 

Kinderlijk geloof 

 

We worden vaak geconfronteerd met het idee dat we een kinderlijk geloof nodig hebben om 

tot Christus te naderen. Dit idee komt van de passage in Matth.18:1-4. Een zorgvuldige lezing 

van dit hoofdstuk moet de lezer tot het inzicht leiden dat de context gaat over nederig zijn, 

niet over het geloof. Als we het geloof van een kind zouden hebben dan zullen we 

gemakkelijk heen en weer worden bewogen door allerlei wind van leer, en dan zouden we 

niet groeien in het geloof. Ons geloof moet groeien als we ons leven willen leven voor 

Christus. Het hebben van een kinderlijk geloof zou negatief zijn, niet positief. Toch moeten 

we de nederigheid van een kind hebben. Een kind kijkt op naar de volwassenen en geeft 

daarmee nederigheid aan. 

 

De Discipelen moesten God niet naderen met een kinderlijk geloof, maar in nederigheid. Ze 

moesten groeien in hun geloof maar de nederigheid van een kind behouden. Dit zijn de 

instructies voor de Kleine Kudde van Israël dat vooral bruikbaar zal zijn gedurende de 

Verdrukking. Tijdens de Grote Verdrukking zullen er velen zijn die de "eersten" zijn. Zij 

zullen de posities bekleden van leiderschap en veel wereldse bezittingen hebben. Er zullen 

anderen zijn die niet het merkteken van het beest nemen en daardaar alle wereldse genoegens 

opgeven voor de heerlijkheid die zal volgen op de Verdrukking. Dezen zullen, in de 

Verdrukking, worden beschouwd als de "laatsten", maar hen zal een prominente plaats 

worden gegeven in het Koninkrijk ". (Mattheüs 20:26, Markus 9:35)  

 

 

Les 66: Nederig kind en dwalende schapen. 

 

Lezen: Mattheüs 18:5-14 

 

Jezus gebruikte een kind om te illustreren dat de gelovigen in nederigheid tot Hem moeten 

komen. Hij zal niet degenen aanvaarden die vol trots tot Hem komen omdat ze denken dat ze 

van zichzelf goed genoeg zijn. De Farizeeën waren vol van trots om hun eigen goede werken 

(Mattheüs 23:5). Ze bepaalden hun eigen goede werken in plaats van te zoeken naar wat God 

wilde. Waarom zouden ze naar Christus kijken voor hun redding als zij de grote, vrome en 

religieuze leiders zijn die verantwoordelijk zijn voor het volk? Alleen degenen die hun grote 
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geestelijke nood realiseren en tot geloof komen, en geloven dat Christus de enige weg tot 

redding is, krijgen het eeuwige leven (Mattheüs 23:12). 

 

 

Ontvangen of krenken van een kind (Matth.18:5-6) 

  

De teksten hieraan voorafgaand benadrukken de noodzaak nederig te zijn zoals een kind van 

nature bescheiden is in aanwezigheid van volwassenen. Vers zes vertelt ons dat dit gedeelte 

over gelovigen gaat en lijkt specifiek van toepassing op de Kleine Kudde van gelovigen die 

toegang zullen krijgen tot het Duizendjarig Rijk. Deze mensen zijn bescheiden, ze blazen 

zichzelf niet op zoals de Farizeeën, maar scharen zich gewillig onder hun Messias in het besef 

dat het alleen door Hem is dat ze gerechtigheid kunnen verwerven en een plaats in het 

Koninkrijk. 

 

Tijdens de Verdrukking zullen er velen in Israël zijn die het Overblijfsel slecht zullen noemen 

en zullen proberen hen te gronde te richten  (Johannes 16:2; Jakobus 4). Saulus (Paulus) was 

zelfs voordat de Verdrukking was begonnen al bezig met het doden van dit slechte 

Overblijfsel, ik kan me dus goed voorstellen dat de dingen veel erger zullen zijn wanneer de 

Verdrukking aan de gang is. Jesaja 66:5 zegt dat dit inderdaad het geval zal zijn tijdens de 

Verdrukking. Het goede zal kwaad worden genoemd terwijl het kwaad zal worden geprezen 

als zijnde respectabel. Dat is de reden waarom het rechtvaardige overblijfsel zich zal moeten 

verbergen tijdens de Verdrukking. Hun familie en vrienden zullen hun vijanden worden zoals 

vermeld in Micha 7:5-6 en Mattheüs 10:21, 35.   

 

Volgens Mattheüs 25:31-44 zullen de Heidenen worden beoordeeld voor de manier waarop ze 

het overblijfsel van gelovigen behandelen tijdens de Verdrukking. Degenen die Israël helpen 

in die tijd doen dat in feite aan Christus. Degenen die Israël mishandelen doen dat tegen 

Christus. Ik denk dat het hun geloof is dat wordt getoond door werken. Zoals Jakobus het 

zegt, geloof zonder werken is dood (Jakobus 2:14-25). Hun daden laten zien of ze het 

Overblijfsel (kind) ontvangen of dingen doen waardoor het Overblijfsel struikelt. 

 

 

Struikelblokken en struikelen (Matth.18:6-9) 

 

Degenen die ook maar één lid van het rechtvaardig Overblijfsel laat struikelen en zondigen 

zal worden veroordeeld. Het zou beter voor die mens geweest zijn om zichzelf te verdrinken 

in plaats van het feit dat de schuld voor het laten struikelen van een godvruchtig man op zijn 

schouders rust. Volgens Matth. 18:7 zullen er een aantal struikelblokken zijn die het 

Overblijfsel willen laten struikelen, deze struikelblokken komen van één man. Ik denk dat 

deze man de Antichrist is die zal worden gemachtigd door Satan. Hij zal trachten velen te 

laten struikelen door ze het merkteken van het beest op te dringen. Het zal  moeilijk voor hen 

zijn om dit niet te doen omdat het niet nemen van het merkteken vaak een zekere dood voor 

hem of zijn familie zal betekenen. 

 

Matth.18:7 bevat ook een interessant gedeelte waarin staat dat er verleidingen (ergernissen) 

moeten komen. Dat komt omdat de tijd van de “ergernissen”, waarover hier wordt gesproken, 

de Verdrukking is en Daniël heeft al in zijn profetie verklaard dat de Verdrukking zal komen 

na de dood van Jezus. Er is geen enkele manier om deze tijd van “ergernissen” te voorkomen. 

Het werd vertraagd, maar niet afgeschaft. De Verdrukking zal beginnen ergens na de 

Opname. 
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Het is interessant om naast elkaar te plaatsen: Christus als een struikelblok voor afvallig Israël 

(Jesaja 8:14; Romeinen 9:32-33) en de Antichrist als een struikelblok voor het Overblijfsel. 

Tijdens de Verdrukking zullen degenen die struikelen als verdorven worden voorgesteld, 

terwijl de Antichrist als “goed” zal worden voorgesteld en gebruikt hij wonderen om Israël 

ervan te overtuigen dat hij van God komt. Deze tekenen zullen zelfs het overblijfsel trachten 

te misleiden (Mattheüs 24: 23-24). 

 

 

Hun engelen (Matth.18:10) 

 

Israël heeft een bijzondere relatie met engelen. Van Abram en de brandende struik (de Engel 

des Heeren was een Christophany-een optreden van de vleesgeworden Tweede Persoon van 

de Drie-eenheid) tot het geven van de Wet op de berg Sinaï (Handelingen 7:53; Galaten 3:19) 

tot aan de geboorte van Jezus (Lukas 2:13). Michael lijkt Israëls beschermengel (Daniël 

10:13, 31) en in de laatste dagen zal God Zijn engelen sturen om te strijden met Israël 

(Zacharia 14:5; Mattheüs 24:31). 

 

De speciale relatie die Israël heeft met engelen gaat vandaag niet over naar ons in de Kerk, het 

Lichaam van Christus. Hebreeën 1:13-14 leert duidelijk dat ze door God gezonden zijn om 

Israël te dienen. Omdat de Hebreeënbrief is geschreven aan Israël, kunnen we daaruit leren, 

maar we moeten het niet op onszelf toepassen. Passages zoals Hebreeën 13:2 worden vaak 

gebruikt om aan te tonen dat we gastvrij moeten zijn voor de mensen, omdat we een engel 

zouden kunnen krenken als we het niet doen. Persoonlijk denk ik dat dit verwijst naar speciale 

vertoningen van engelachtige wezens aan Israël zoals er engelen naar Abraham en Sara 

kwamen om de aanstaande geboorte van Izak aan te kondigen (Genesis 18). 

 

De meeste mensen geloven, uit deze passage in Mattheüs, dat we beschermengelen hebben 

die over ons waken. Dit idee wordt gepropageerd door voorstellingen zoals "It's a Wonderful 

Life” en  “Touched by an Angel". Dit geldt niet voor ons, maar zal gelden voor het gelovig 

overblijfsel van Israël als ze door de Verdrukking gaan. Wij hebben iets veel beters dan de 

engelen om ons te helpen in ons dagelijks leven. God heeft ons de permanente inwoning van 

de Heilige Geest gegeven die ons verzegelt tot de dag der verlossing (Efeziërs 4:30), 

geestelijke dingen voor ons opent (1 Korintiërs 2:10-13), voor ons pleit (Romeinen 8:26-27), 

ons versterkt (Efeziërs 3:16), en nog veel meer. 

  

 

De dwalende schapen (Matth.18:12-14) 

 

Schapen in de Schrift verwijzen altijd naar Israël met uitzondering van één verwijzing in 

Mattheüs 25:31-33. De meeste mensen willen deze passage zodanig opvatten dat het spreekt 

over het toekomstige vonnis voor de Grote Witte Troon van Openbaring 20:11-12. De bokken 

zijn mensen die in de hel worden geworpen, terwijl de schapen gered worden en het eeuwige 

leven krijgen. Velen gebruiken deze passage om te laten zien dat er redding is door werken. 

Dispensationeel gezien gaat deze passage over het oordelen van de Heidenen na de 

Wederkomst. Deze Heidenen, denk ik, zullen beschouwd worden als een deel van Israël, als 

bekeerlingen, en dus voor God staan als schapen. Ze hebben niets te maken met het lichaam 

van Christus in deze Eeuw van Genade. Om het woord “schapen” te gebruiken, om te 

verwijzen naar de gelovigen van vandaag de dag, is gewoon niet juist.  
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Deze gelijkenis (Matth.18:12-14) wordt  bijna altijd verkeerd begrepen, namelijk dat het 

betekent dat we uit moeten gaan in de wereld om ongelovigen tot Christus te brengen. Wat ze 

niet uitleggen is het feit waarom dit schaap ooit deel uitmaakte van de schaapskooi. Deze 

gelijkenis past ook bij de verloren munt en de verkwistende zoon (Lukas 15:8-32) De zoon 

maakte alreeds deel uit van het gezin, maar was afgedwaald. In het beste geval gaan deze 

gelijkenissen over de ommekeer van een weerspannig Christen. 

 

Vanuit een dispensationeel oogpunt begrijpen we dat de schapen het volk Israël zijn. Ze zijn 

allemaal in de schaapskooi, ongeacht hun geestelijke toestand. Het verloren schaap is 

eigenlijk degene die een gelovige wordt. Zij worden de Kleine Kudde van Lukas 12:32. 

Ezechiël 34 ondersteunt dit door de leiders van Israël voor te stellen als slechte herders die 

van de schapen (de mensen voor wie zij moesten zorgen) hebben genomen voor hun eigen 

voordeel. Ze moesten ze voeden, genezen en verenigen, maar in plaats daarvan waren ze, ten 

koste van de Kleine Kudde, vet geworden en veroorzaakten dat ze verstrooid werden. 

Vergelijk de slechte herders met de goede Herder, Jezus Christus. Hij kwam om Zijn kleine 

kudde van gelovigen te voeden, te genezen en bijeen te brengen. Aangezien deze leiders van 

Israël de kudde mishandelden, zal God Israël van hen wegnemen (Ez.34:10). 

 

Ezechiël 34:11 zegt: Want zo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik, ja, Ik zal naar Mijn schapen 

vragen, en zal ze opzoeken. Volgens Mattheüs 10:6 was het Zijn missie om naar de verloren 

schapen van het huis Israël te gaan. We weten, vanuit ons standpunt gezien, dat bijna geheel 

Israël verloren was en dat er slechts weinigen waren die zich bewust waren van hun toestand. 

De negenennegentig schapen in deze gelijkenis zijn degenen die dachten dat ze al 

rechtvaardig waren en geen Redder nodig hadden. Het was dat ene schaap die zich zijn 

behoefte realiseerde en hij is degene waarnaar de Goede Herder op zoek was. Toen de leiders 

van Israël Jezus zagen eten met tollenaars en zondaars vroegen ze zich af hoe Hij zich zo kon 

verlagen. Jezus zei tegen hen: die gezond zijn (de leiders dachten dat ze gezond waren) 

hebben geen arts nodig (Matteüs 9:10-13). De leiders en bijna geheel Israël waren helemaal 

blind voor hun werkelijke toestand. 

 

Dit verklaart waarom Jesaja 53:6 Israël vergelijkt met verloren schapen en waarom David in 

Psalm 119:178 zichzelf vergelijkt met een verloren schaap dat gezocht moet worden door de 

Heer. David is een beeld van de Kleine Kudde die door de Verdrukking gaat. Net zoals David 

het aangezicht van de Heer zocht, moet het overblijfsel van gelovigen, die door de 

Verdrukking gaan, Zijn aangezicht ook zoeken (Psalm 27:8; Hosea 5:15). 

   

 

Les 67: Het rechtssysteem in het Koninkrijk. 

 

Lezen: Mattheüs 18:15-19 

 

Er zijn verschillende namen gebruikt om het overblijfsel van Israël te beschrijven. Er is altijd 

slechts een deel van Israël geweest die beschouwd werden als ware gelovigen. In 1 Koningen 

19 werd Elia bemoedigd door te weten dat er 7000 in Israël waren die hun knie niet gebogen 

hebben voor Baäl (waarschijnlijk minder dan 1% van de bevolking). In feite kunnen we door 

alle profetieën  zien dat God slechts met een overblijfsel handelde. Ze worden vaak het 

gelovig overblijfsel, verstrooide schapen of de Kleine Kudde genoemd (Lukas 13:32) en ik 

geloof dat Christus ook naar hen verwees toen Hij sprak over de Kleine Kinderen of de 

Kleinen (Mattheüs 10:40-42). Toen Jezus het Overblijfsel van  gelovigen vergeleek met een 

kind zei Hij dat ze nederig waren als een kind. Lukas 17:2 maakt duidelijk dat de Kleinen 
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eigenlijk het Overblijfsel van gelovigen waren  en niet letterlijk kinderen, net zoals Johannes 

13:33 duidelijk verwijst naar de Discipelen als Kleine Kinderen (Kinderkens). 

 

Er zal een overblijfsel zijn van Joodse gelovigen die door de Verdrukking komen (Jesaja 4:3). 

Het is deze groep die volhard zal hebben tot het einde (Mattheüs 10:22; 24:13) en iedereen in 

deze groep zal gered worden (Romeinen 11:26). Dit zijn niet de enige Joodse gelovigen die 

gered worden, aangezien er velen zullen zijn die, tijdens de Verdrukking, hun leven zullen 

geven in de naam van God (Openbaring 6:9). Al deze Joodse gelovigen maken deel uit van 

het overblijfsel die het Koninkrijk zullen erven (Jesaja 10:20-22). Johannes schrijft aan deze 

'Kinderkens' in 1, 2 en 3 Johannes. Hij deelt hen mede hoe ze gelovigen kunnen 

onderscheiden van ongelovigen om zich er van te verzekeren dat zij zelf ware gelovigen zijn. 

 

In deze eeuw is er ook een restant van Joodse gelovigen, maar volgens de Genade in plaats 

van op basis van het Koninkrijk (Romeinen 11:5). Het Overblijfsel van Gelovigen, eerder 

genoemd, zijn Koninkrijks gelovigen terwijl de mensen waar Paulus naar verwijst Joodse 

gelovigen zijn die gered zijn door het Evangelie der genade Gods. 

 

 

Het Rechtvaardige Koninkrijk 

 

Het Duizendjarig Rijk zal bewoond worden door rechtvaardige en onrechtvaardige mensen. 

Degenen die door de Verdrukking komen en degenen die weer tot leven worden gebracht in 

het Koninkrijk zullen rechtvaardig zijn en voorzien zijn van een vernieuwd hart (Ezechiël 

11:19). Er zullen ook velen zijn, die geboren worden in het Koninkrijk, wiens hart nog steeds 

boos is, omdat de zonde nog niet is weggedaan. Ze zullen allemaal worden geregeerd door 

een volmaakte Heerser, Jezus Christus. Christus zal, samen met David, regeren (Jeremia 30:9; 

Ezechiël 34:23-24) en de Discipelen zullen zitten op tronen te Jeruzalem oordelende de twaalf 

geslachten Israëls (Mattheüs 19:28). Christus zal heersen in gerechtigheid en rechtvaardigheid 

(Jesaja 11:4) Hij beschermt degenen  die arm zijn en lijden, iets waartoe de menselijke 

regeringen niet in staat zijn of niet bereid zijn om te doen. 

 

 

Rechtvaardige Heersers 

 

Hoewel het Duizendjarig Rijk gekenmerkt zal worden door gerechtigheid en billijkheid zal 

het bevolkt worden door mensen met een zondige natuur hetgeen een juridisch systeem  

noodzakelijk maakt voor degenen die de wet overtreden. Deze wet zal vergelijkbaar zijn met 

de Wet van Mozes en ik denk dat het wordt omschreven in Ezechiël 44-46. Ezechiël geeft de 

instructie dat de Levieten moeten oordelen volgens Gods verordeningen. Koning David 

verdeelde de Levieten in 24 van priesterorden (1 Kronieken 24). Mogelijk is er een verband 

tussen deze priesters en de 24 oudsten die zitten op tronen rond de troon van Christus, zoals 

vermeld in Openbaring 4:4. Ik denk dat ze deel uitmaken van het juridische systeem omdat zij 

geschillen zullen aanhoren en er uitspraak over doen volgens Ezechiël 44:23-24. 

 

 

Behandeling van geschillen (Matth.18:14-17) 

 

De meeste mensen begrijpen deze passage als zijnde instructies voor de kerken om ze op te 

volgen in het geval van een geschil binnen de kerk. Wat ze niet uitleggen is hoe dit zou 

kunnen voor de kerk van vandaag de dag als de gemeente, het Lichaam van Christus, nog niet 
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eens was gevormd? Volgens de meeste mensen is de kerk, het Lichaam van Christus, ontstaan 

op het Pinksterfeest. Dit zijn niet per se slecht te nemen stappen voor iemand die binnen een 

gemeente gezondigd heeft, maar de feitelijke interpretatie van deze verzen hebben te maken 

met het juridisch systeem dat zal worden opgezet in het Duizendjarig Rijk. 

 

Ik denk dat de eerste stap voor ons van toepassing is in deze tijd van genade, om naar de 

persoon toe te gaan die heeft gezondigd. Sommige versies bevatten de bepaling dat de zonde 

tegen u is, maar ik denk dat het juist is om dit te zien in een breder licht waarmee we mensen, 

waarvan we weten dat ze in het openbaar zondigen, confronteren. Dit is een privé-gesprek 

met de zondaar, voorzichtig wijzend op zijn zonde en te laten zien, vanuit de Schrift, dat hij 

fout zit. Zoals Paulus het zegt in 2 Timoteüs 3:16 de Schrift moet worden gebruikt voor 

correctie en wij moeten hem, die gezondigd heeft, benaderen in een geest van 

zachtmoedigheid (2 Timotheüs 2:24). Binnen Israël moest de Joodse broeder de zondaar op 

dezelfde manier respecteren 

 

Als dit de zondaar niet corrigeert dan moesten er twee of drie getuigen komen om na te gaan 

of hetgeen u zegt de waarheid is. Dit was niet een willekeurig aantal, maar was precies het 

aantal wat de wet van Mozes voorschreef. Deuteronomium 17:6 roept twee of drie getuigen 

op om iemand te veroordelen. Er waren twee valse getuigen nodig om Jezus te veroordelen 

(Mattheüs 26:60). Zelfs Paulus volgt deze regel in de kerk (1 Timoteüs 5:19). 

 

Als de twee of drie getuigen niet in staat zijn om de kwestie op te lossen dan is de laatste stap  

het mee te delen aan de vergadering. Het Griekse woord voor de vergadering is ecclesia. Dit 

woord wordt meestal geïnterpreteerd als “kerk” en wordt meestal alleen verstaan in de huidige 

betekenis van het woord. De eigenlijke definitie van ecclesia is een “uitgeroepen” groep. Dit 

kan het volk Israël zijn (Handelingen 7:38), een woedende menigte (Handelingen 19:32), de 

Hebreeuwse (of Koninkrijks) kerk (Mattheüs 18:17), de vergadering van gelovigen in het 

Duizendjarig Rijk (Mattheüs 16:18) of een kerkelijke vergadering (Handelingen 20:17). In dit 

geval is het zicht op het Duizendjarig Rijk en de vergadering verwijst naar de leiders die 

heersen. Ik denk dat deze vergadering fungeert als het hooggerechtshof van de wereld en zal 

waarschijnlijk de groep van 24 oudsten zijn uit de stam van Levi. 

 

Hun uitspraken zullen volmaakt zijn, omdat ze hun informatie van God krijgen. Net zoals 

Petrus in staat was om te onderscheiden dat Ananias en Saffira tegen de Heilige Geest hadden 

gelogen, zullen degenen, die zullen optreden als rechters in het Duizendjarig Rijk, volmaakte 

kennis hebben door de Heilige Geest. 

 

 

Binden en ontbinden (Matth.18:18). 

 

Dit heeft niets te maken met de gelovige die bid dat Satan gebonden wordt, noch heeft het iets 

te maken met “vergeven” of “houden” van zonden (Johannes 20:23). In context heeft dit te 

maken met de uitspraak van de rechtbank in het Duizendjarig Rijk. Omdat Petrus de sleutels 

van het Koninkrijk werden gegeven zal hij en de andere Discipelen   gezaghebbende macht 

hebben, wat zij zullen binden zal gebonden zijn in de hemel en wat zij ontbinden zal 

ontbonden zijn in de hemel (Mattheüs 16:19). Het is mogelijk dat de Discipelen en de 24 

ouderlingen hand in hand zullen werken voor de rechtspleging. Omdat ze volmaakt zullen 

oordelen door de kracht van de Heilige Geest, staat het besluit al vast in de hemel. Dus wat 

gebonden was op aarde (de man werd schuldig bevonden) was in de hemel al gebonden en 
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wat ontbonden werd op aarde (de man was onschuldig bevonden en was vrij) was al 

ontbonden in de hemel. 

  

Vraag en het zal geschieden (Matth.18:19)  

 

Dit is een veel voorkomend vers dat zo vaak uit de context wordt gehaald en elke keer 

gebruikt wordt als er slechts een paar mensen komen opdagen voor een gebedsbijeenkomst. 

De hele context van het rechtssysteem in het Duizendjarig Rijk verzet zich tegen de 

interpretatie dat het betekent: als twee of drie mensen samenkomen om tot God te bidden dat 

het zal gebeuren. Deze twee of drie zijn eerder genoemd in Matth.18:16 en heeft betrekking 

op getuigen in een rechtbank. Als deze twee of drie getuigen (of rechters) het met elkaar eens 

waren over een uitspraak (binden of ontbinden van de mens), dan is Christus daar om met hen 

in te stemmen met hun oordeel. Christus kan er fysiek zijn of Hij is daar in de Geest. Hoe dan 

ook, ze regeren volmaakt, omdat ze weten wat Gods wil is. Dit is de reden waarom de 

Discipelen de macht werd gegeven om zonden te vergeven of zonden niet te vergeven. Ze 

handelden vanuit het gezag van Christus, die hen in die positie heeft geplaatst. 

 

 

Les 68: Vergeving. 

 

Lezen: Mattheüs 18:21-35 

 

Wanneer we iemand vergeven denken we aan het vergeven van een dader voor zijn of haar 

overtreding. Vergeving kan worden aangeboden ongeacht of de dader al dan niet heeft 

gevraagd om vergeving. Aan de andere kant kan een dader zeggen er spijt van te hebben en 

om vergeving vraagt maar dat het niet gegeven wordt. 

 

Op geestelijk niveau heeft de mensheid God beledigd door te zondigen. Omdat de mens een 

boos hart heeft, dat ver van God is verwijderd, zouden we nooit vrijwillig vragen of smeken 

om vergeving, maar door Gods liefde en genade heeft Hij voorzien in vergeving voor de hele 

mensheid. Dit is te vergelijken met het aanbieden van vergeving aan iemand voor ze ons 

zouden vragen om hen te vergeven. God heeft vanaf het begin gepland dat Hij de mens zijn 

zonden zou vergeven. Vergeving is de eerste stap om met God verzoend te worden. Zonder 

dat zijn we verloren en zonder hoop. 

 

Hoe vaak moeten we onze broeder vergeven? (Matth.18:21-22)  

  

Jezus had zojuist het onderwijzen van de Discipelen, over het gerechtelijk systeem dat zal 

worden opgezet in het Duizendjarig Rijk, beëindigd. Er zal een volmaakte regering zijn met 

een volmaakte Koning en er worden volmaakte vonnissen uitgesproken, omdat het allemaal 

bestuurd zal worden door God. De 12 Discipelen zullen gezag hebben (zittend op de 12 

tronen van Mattheüs 19:28), terwijl de priesters degenen aan hen overhandigen voor het 

vonnissen van de zwaarste gevallen (Ezechiël 44:24). Het is interessant dat David 24 

priesterorden oprichte uit de Levieten, en het is mogelijk dat we dezen zien voor de troon in 

Openbaring 11:16. Het is ook mogelijk dat de 24 priesterorden werden opgericht om een 

schaduw te zijn van hoe de dingen opgesteld zullen worden in de troonzaal. 

 

Aangezien het onderwerp van “een broeder die zondigt tegen een andere broeder” vers in het 

geheugen staat van Petrus was het logisch om te vragen hoe vaak een broeder moet worden 

vergeven. Zijn idee om iemand zeven keer te vergeven was een zeer royaal aantal omdat ik 
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zeker weet dat het twee keer vergeven van iemand zelfs al verder zou gaan dan wat de meeste 

mensen zouden doen. Jezus komt echter met een zeer groot aantal: 70 X 7 oftewel 490 keer. 

Wat een eigenaardig aantal noemt Jezus daar. Het lijkt bijna voor de hand te liggen dat er een 

diepere betekenis is met betrekking tot hetgeen Jezus vertelt aan Petrus. 

 

De gebruikelijke uitleg is dat we anderen hun zonden, tegen ons, zonder beperking moeten 

blijven vergeven. Geen slecht idee, maar ik geloof niet dat de context van de passage deze 

visie ondersteunt. Dit is niet een opdracht die is geschreven voor het Lichaam van Christus 

om te gehoorzamen, maar heeft speciale gevolgen voor Israël. 

 

 

Cyclus van 490 jaar 

 

Het is interessant om te zien hoe God de geschiedenis van Israël lijkt te hebben verdeeld in 

vier cycli van 490-jaar. Door het nemen van het werkelijke aantal jaren tussen elke 

belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van Israël en het aftrekken van het aantal jaren dat 

zij zich van God afkeerden (de tijd dat God hen Lo-Ammi of niet mijn volk noemde, zie 

Hosea 1:9) of dat ze in gevangenschap waren zijn, volgens E.W.Bullinger, de vier periodes 

als volgt: 

 

1. Vanaf de geboorte van Abraham tot de uittocht (505 jaar in chronologische volgorde minus 

15 jaar voor Ismaël). 

 

2. Van de Uittocht tot de inwijding van de tempel (583 jaar minus 93 jaar vanwege 

gevangenschap). 

 

3. Van de inwijding van detempel tot de terugkeer van Nehemia (560 jaar minus de 70-jarige 

Babylonische ballingschap). 

 

4. Van Nehemia's terugkeer tot het einde van de Verdrukking (de 70 jaarweken van de 

profetie van Daniël). 

 

Het is buiten het bestek van deze les om in details op deze jaren in te gaan, maar het is 

interessant om te zien dat in de profetie van Daniël God Israël voortdurend heeft vergeven, 

maar aan het einde van deze periode komt een tijd van afrekening (de Verdrukking), gevolgd 

door de oprichting van het Koninkrijk. Tijdens deze tijdspanne van 490 jaar is Gods 

vergeving duidelijk. Elke keer als Israël zichzelf als natie vernederde ervaarden zij Gods 

vergeving, en daarna kwam Zijn zegen (2 Kronieken 7:14). Dit is precies wat Daniël deed 

toen hij bad voor zijn zonden en de zonden van zijn volk Israël (Daniël 9:20). God heeft 

duidelijk aangegeven hoe Hij met haar om zou gaan. Leviticus 26 geeft de specifieke 

zegeningen aan als ze met God wandelden en Zijn wetten gehoorzaamden, maar geeft ook 

specifieke vloeken aan als ze dat niet doen. 

 

 

Gelijkenis over Vergeving (Matth.18:23-35) 

 

Jezus vertelt een gelijkenis om de principes te illustreren met betrekking tot vergeving in het 

Koninkrijk. Er was een koning die met een van zijn dienaren wilde afrekenen. Deze dienaar 

was veel meer verschuldigd dan hij ooit kon betalen, 10.000 talenten. Het zou een gewone 

werknemer 50 miljoen werkdagen kosten om genoeg geld te verdienen om het terug te 
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betalen. De dienaar die vergeving had ontvangen ging heen en eiste onmiddellijke betaling 

van een lening die hij had verstrekt aan een broeder (gelijk aan 100 daglonen). Toen de 

schuldenaar niet in staat was om te betalen liet de man hem in de gevangenis werpen. Dit 

kwam de koning ter ore en hij liet de boze dienstknecht bij hem komen. De eens vergeven 

dienaar werd niet opnieuw vergeven en hij werd overgedragen aan de beulen, totdat hij de 

lening afbetaald heeft. 

 

In de gelijkenis is Jezus Christus de koning, de boze dienstknecht is ongelovig Israel, terwijl 

de broeder, die schulden heeft, gelovig Israël is. Vers 35 stelt duidelijk dat ditzelfde zal 

worden gedaan aan personen in Israël, die anderen hun schuld niet vergeven. Dit principe past 

perfect in Mattheüs 6:14 waar Jezus de menigte, tijdens de zogenaamde Bergrede, vertelt 

indien ze anderen vergeven hun hemelse Vader ook hen zal vergeven. 

 

 

Nationale versus Individuele vergeving  

 

Israël heeft een unieke positie. Zij waren een volk dat geroepen werd uit alle andere volken en 

door wie God Zichzelf zou openbaren (Deuteronomium 7:6-8, Romeinen 9:4). Ze kregen een 

speciale ereplaats. Geen enkel ander land heeft ooit een speciale verbondsrelatie met God 

gehad. Er zijn veel mensen die de aan Israël beloofde zegeningen ten onrechte nemen en 

proberen ze toe te passen op zichzelf of op hun eigen volk, maar de aan Israël gegeven 

zegeningen en vervloekingen zijn alleen bedoeld voor Israël en kunnen niet worden 

overgedragen aan een ander volk. Om de Schrift goed te interpreteren is het, denk ik, niet 

alleen belangrijk om te zien hoe God onderscheidt maakt tussen Israël onder profetie en de 

Kerk onder de Verborgenheid, maar het helpt ook om te zien hoe God handelt met het volk 

Israël en met individuen binnen dat volk. 

 

Bijvoorbeeld, 2 Kronieken 7:14, eerder genoemd, is de manier waarop God handelt met het 

volk. Wanneer het volk  zich tegen God keert zullen ze, ook de rechtvaardigen in Israël, 

lijden. Aan de andere kant, als David zegt: gezegend is hij, wiens overtreding vergeven is, 

wiens zonde bedekt is, in Psalm 32: 1 spreekt hij over individuen wiens hart recht voor God 

is. Toen Petrus in Handelingen 2:36 predikte en zei: "jullie" hebben Jezus gekruisigd, wijst hij 

naar individuele personen in het land Israël. De remedie voor elk individu was om zich te 

bekeren, zich te laten dopen en dan zouden ze individueel de Heilige Geest ontvangen. 

 

Petrus zijn tweede preek  is gericht tot het volk en in Handelingen 3:19 geeft hij de remedie  

voor het kruisigen van hun Messias, namelijk om zich te bekeren (van de zonde van het 

kruisigen van Jezus) en tot God terug te keren. Israël is in staat om terug te keren naar God, 

maar veel mensen konden dat niet omdat ze nog nooit met God hadden gewandeld. Als het 

volk zich zou bekeren dan zouden de tijden van verkoeling komen, namelijk de oprichting van 

het Koninkrijk.  

 

 

Israël versus de Kerk 

 

Ik geloof dat God een muur heeft opgetrokken tussen Israëls programma en het programma 

voor de huidige kerk, het Lichaam van Christus. Over deze muur wordt gesproken in Efeziërs 

2:14. Israël had een speciale plaats in Gods plannen. Toen Israël er niet in slaagde om te doen 

wat God haar heeft gevraagd heeft God het volk tijdelijk terzijde gesteld en handelde met 

enkelingen en introduceerde het programma van de Verborgenheid door de apostel Paulus. 
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Als deze scheidsmuur geweld wordt aangedaan door hetgeen te nemen wat aan Israël is 

gegeven en dat toe te passen op de Kerk, het Lichaam van Christus, of vise versa dan is 

verwarring het resultaat. Als het concept van Israël, met betrekking tot vergeving, wordt 

toegepast op de kerk dan krijgen we verkeerde leer die er toe leidt dat de mensen gaan 

geloven dat ze maar beter kunnen vergeven omdat ze anders zelf niet worden vergeven 

(Mattheüs 6:14; Lukas 6:37). In plaats daarvan vertelt Paulus ons duidelijk, in deze eeuw, dat, 

omdat we vergeven zijn, ook anderen moeten vergeven (Efeziërs 4:32; Kolossenzen 3:13). 

Onze eigen vergeving is niet afhankelijk van het feit of we anderen hebben vergeven. (wij 

hebben een onvoorwaardelijke vergeving). 

 

“Efeziërs 4:32: Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, 

gelijkerwijs ook God in Christus ulieden vergeven heeft”. 

“Kolossenzen 3:13: Verdragende elkander, en vergevende de een den anderen, zo iemand 

tegen iemand enige klacht heeft; gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo”. 

 

 

Les 69: Meer over vergeving. 

 

Lezen: Mattheüs 18:21-35 

 

Gods aanbod voor vergeving gaat uit naar de hele wereld door de dood van zijn Zoon aan het 

kruis. Door Zijn dood werd de Vader tot rust gebracht en Zijn toorn werd van de mensheid 

afgewend. Het aanbod van vergeving is ook uitgebreid tot de hele wereld. In dit geval 

vergeeft de beledigde partij (God) de overtreders (mensen) omdat de mens er niet naar 

verlangt om God om vergeving te vragen. Normaal gesproken zou de dader pleiten voor 

vergiffenis bij de persoon waartegen hij heeft overtreden. 

 

Als de overtreder Gods vergeving accepteert dan heeft er volledige verzoening plaats 

gevonden. God strekt zich uit naar de mensheid en toont zijn bereidheid en het vermogen om 

zijn zonden te vergeven. Wanneer een persoon gelooft en dit aanbod van vergeving accepteert 

dan is die persoon met God verzoend.  

 

Door het werk van Christus aan het kruis zijn wij, die gered zijn, niet langer slaven van de 

zonde, maar van de gerechtigheid (Romeinen 6:6, 18). Verzoening handelt met de mens. De 

mens was in vijandschap met God, maar Christus Zijn dood, begrafenis en opstanding heeft 

Zijn toorn bedaard, zodat degenen die geloven verzoening kunnen ervaren. Verzoening 

(Romeinen 3:24-26; 5:10-11; 1 Johannes 2:2) is gericht op God de Vader. Het bedaard Zijn 

woede over de mens omdat hij een zondaar is. 

 

Bij het bestuderen van vergeving in de Schrift is het belangrijk om de verschillende aspecten 

te begrijpen. Er is vergeving tussen mens en God en tussen mens en mens. Er zijn ook 

verschillen die gemaakt moeten worden als gesproken wordt over Israël als een volk of 

individuen binnen Israël, of leden van de kerk, het Lichaam van Christus. 

  

Individuele Israëlieten baden voor hun vergeving wanneer ze hadden gezondigd door de 

verordeningen van de Wet van Mozes te gehoorzamen (Nehemia 9:13). David is een 

voorbeeld, in Psalm 25:18, toen hij bad en God vroeg om al zijn zonden te vergeven.  

Nationaal keerde Israel zich ook van God af door zich af te afkeren van de Wet. Het volk 

Israël wordt geïdentificeerd met de leiders van Israël. Toen de leiders besloten om afgoden te 

aanbidden, werd Israël beschuldigd van het zich afkeren van God. Toen de leiders de naleving 
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van de sabbat verwaarloosden werd Israël veroordeeld voor ongehoorzaamheid aan de Wet. 

Zelfs toen Israël God niet volgde waren er altijd enige  individuele gelovigen. Aan de andere 

kant, ook al was er een meerderheid van gelovigen in Israël, dan kon het volk nog steeds 

ongehoorzaam zijn als de leiders God niet gehoorzaamden. 

 

Als Daniël in Daniël 9:20 bad zien we dat hij niet alleen bad voor zijn eigen persoonlijke 

zonden, maar voor de zonden  van het volk Israël. Alle zegeningen en vloekingen voor het 

volk Israël worden uitgelegd in Leviticus 26. Toen de tempel van Salomo werd ingewijd 

werden al deze nationale zegeningen en vloeken herhaald. Als Israël zich van God afwende 

werden zij vervloekt. Als ze baden en hun zonden beleden zou God hen vergeven en zegenen 

(2 Koningen 8:31-53). Er was een directe verbinding tussen Israël zijn relatie met God en hoe 

Hij hen behandelde. 

 

Vandaag, in deze tijd van Genade, hoeven we onze zonden niet meer belijden en hopen dat 

God ons vergeeft. Dit komt omdat wij, die gelovigen zijn, al staan in de plaats van vergeving  

(Efeziërs 1:7; Kolossenzen 1:14). In plaats van de vermaning om te vergeven, daar u anders 

zelf niet vergeven zult worden, wordt ons verteld om te vergeven omdat we al zijn vergeven  

(Efeziërs 4:32). De veronderstelling is dat we altijd zullen leven in Gods vergeving. Dit in 

tegenstelling tot personen in Israël die altijd bereid moesten zijn om een broeder te vergeven. 

 

 

De grens van Gods vergeving 

 

Er is een grens aan Gods vergeving. Het aanbod van vergeving duurt een bepaalde tijd en dan 

zal er een vonnis zijn tegen degenen die Zijn vergiffenis hebben verworpen. Toen Mozes de 

rots de tweede keer sloeg, tegen Gods opdracht in, moest hij de gevolgen ondervinden en 

mocht hij   het Beloofde Land niet binnengaan. Toen Israël het aanbod van het Koninkrijk 

afwees en Stefanus stenigde werden ze niet vergeven van het lasteren van de Heilige Geest. 

Er waren voor hen geen andere mogelijkheden meer om het Koninkrijk op te richten. 

Wanneer de Verdrukking tot een einde komt, zal de mogelijkheid voor de ongelovigen om 

Gods vergeving te accepteren, verdwijnen. God is barmhartig en lankmoedig, maar er is een 

grens en uiteindelijk zal de mens worden beoordeeld. Iedereen die Gods aanbod van 

vergeving heeft afgewezen zal worden veroordeeld tot eeuwige verdoemenis. 

  

 

Het belijden zonden om vergeving te ontvangen 

 

Er zijn veel solide Bijbelleraren en predikers die 1 Johannes 1:9 in deze eeuw op ons 

toepassen. Ze zeggen dat, wanneer we hebben gezondigd, het nodig is om die zonde te 

belijden en dan zal God ons vergeven. Als we zondigen dan wordt onze relatie met God 

verbroken en dit is, zeggen ze, hoe we een goede relatie met God kunnen houden. 

  

Dit is wat er gebeurt als de muur tussen Israël, onder het profetische programma, en het 

Lichaam van Christus, onder het programma van de Verborgenheid, wordt veronachtzaamt. 

Dit vers verwijst naar Israël en vertelt individuen binnen het volk Israël hoe je een relatie met 

God kunt hebben. In het kader van het Koninkrijks programma moet, als er een strafbaar feit 

is gepleegd, de dader worden geconfronteerd en terecht gewezen worden aangaande zijn 

zonde. Dit proces is vastgelegd in Mattheüs 18:15-20. Als de dader berouw heeft over zijn 

zonden dan moet het slachtoffer de dader vergeven. Het is op dit punt dat God degene zal 
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vergeven die een andere Joodse broeder heeft beledigd. Gods vergeving is altijd afhankelijk 

van het feit of de dader om vergeving vraagt. 

 

Volgens 1 Johannes 1:9 vraagt de dader om vergeven te worden en het antwoord is dat God 

hem zal vergeven. Door het hele Oude Testament moesten Israëlieten actie ondernemen 

voordat God hen zou vergeven. Dit vers kan niet verwijzen naar ons, in deze Eeuw van 

Genade, omdat we al vergeven zijn van alle zonden van verleden, heden en toekomst. We 

hoeven onze zonden niet belijden om vergeven te worden. Als dit het geval zou zijn kunnen 

we er maar beter voor zorgen om ze allemaal te belijden omdat we anders niet volledig 

vergeven zullen worden. Stel u voor hoe ons constant vragen om vergeving moet klinken in 

de oren van God als Hij ons reeds heeft vergeven. We moeten, door geloof, accepteren wat 

Hij, door Paulus, zegt in Efeze 1:7: we zijn vergeven.  

 

“Ef.1:7: In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der 

misdaden, naar den rijkdom Zijner genade”.  

 

De context van dit vers, 1 Johannes 1:9, laat zien dat degene die zijn zonden moet belijden in 

het donker wandelt. Alleen ongelovigen wandelen in het donker. Dat is hun positie in relatie 

met Christus. Het is onmogelijk voor een gelovige om buiten het licht van Christus te 

wandelen (Efeziërs 5:8). Dit vers, 1 Johannes1:9, heeft niets te maken met ons in deze eeuw, 

maar is volledig van toepassing op hen die onder het Evangelie van het Koninkrijk zijn. Het 

zal van speciale betekenis zijn voor degenen die door de Verdrukking gaan als ze opnieuw 

zullen worden onderworpen aan het Goede Nieuws van het Koninkrijk. 

 

 

Les 70: Huwelijk en echtscheiding. 

 

Lezen: Mattheüs 19:1-9 

 

Aan het einde van hoofdstuk 17 kondigt Jezus zijn aanstaande dood aan door de handen van 

de leiders van Israël. Dit is de tweede keer dat Jezus Zijn Discipelen vertelt dat hij gaat 

sterven. De eerste keer dat Hij dat deed was in Mattheüs 16 en de Discipelen ontkenden 

onmiddellijk dat dit zou gebeuren. De Discipelen begroetten de tweede aankondiging van zijn 

dood met droefheid. Ze kwamen tot het besef dat hun Messias zou sterven, hoewel ze niet 

volledig begrepen wat Hij hen vertelde. 

 

Jezus eindigde hoofdstuk 18 met het spreken over vergeving. Toen Petrus vroeg hoeveel keer 

vergeving moest worden aangeboden aan een overtreder vertelde Jezus hem 490 keer (70 x 7), 

dat heeft betrekking op het aantal jaren dat God vergeving heeft aangeboden aan Israël, dat is 

in overeenstemming met de profetie van Daniël. Aan het einde van de 490 jaar is de 

Verdrukking gepland om het einde aan te geven van het aanbod van vergeving aan Israël. 

  

Hoofdstuk 19 begint met een bespotting door de Farizeeën. De Farizeeën haten Jezus omdat 

zij Hem zien als iemand die hun gezag ondermijnt (Mattheüs 12:14, Johannes 11:48). Het is 

hun doel om Hem in diskrediet te brengen voor de mensen en het probleem op te lossen door 

Hem te doden als een godslasteraar. De Farizeeën denken dat ze Jezus te kijk konden zetten 

door Hem beet te nemen met een vraag over echtscheiding. Eerst wat achtergrondinformatie. 
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De oorsprong van het huwelijk 

 

God stelde het huwelijk in direct nadat Eva was gevormd uit Adam's rib (Genesis 2:22-24). 

Hier zien we God de regels van het huwelijk instellen tussen een man en een vrouw en er 

wordt sterk de nadruk op gelegd dat zij man en vrouw moeten blijven gedurende hun gehele 

leven. Jezus citeert dit vers in Mattheüs als Hij de regels voor het huwelijk herhaalt. Hij voegt 

eraan toe dat alles wat God heeft verbonden de mens niet mag scheiden om duidelijk te 

maken dat het huwelijk voor het leven is. 

 

Zoals altijd heeft de mens iets goeds gekregen en heeft het verdraaid voor zijn eigen doel. We 

zien het bederven van een door God ingestelde verbintenis en de vernietiging van de familie 

door goddeloze mensen die corrupte wijsheid gebruiken en toestaan dat mannen met mannen 

en vrouwen met vrouwen trouwen. Omdat hun harten boos zijn is het voor hen onmogelijk 

om beslissingen te nemen die God verheerlijken. Helaas is dit normaal gedrag en het zou ons 

niet moeten shockeren wanneer goddeloze mensen handelen op basis van hun boos hart. We 

moeten ons afscheiden van de wereld terwijl we gevoelig moeten zijn voor de leiding van de 

Heilige Geest. Als uw leven niet in tegenstelling is met de wereld dan ontbreekt het u aan 

geestelijkheid en moet u de Heer de controle in handen geven (Romeinen 1:28-30; Efeziërs 

5:15-17). 

 

 

Huwelijk in Israël 

 

De eerste stap om te gaan trouwen in Israël was de verloving. Vandaag noemen we dat de 

verlovingstijd, maar het was in Israël eigenlijk een bindende overeenkomst die normaliter zou 

leiden tot het huwelijk. Het echtpaar werd wettelijk verplicht om te trouwen. Het echtpaar 

werd beschouwd om te gaan trouwen aan het einde van de verlovingstijd (In de tijd van Jezus 

was de verlovings periode ongeveer één jaar). Er was geen speciale ceremonie aan het einde 

van de verlovingperiode voorgeschreven, echter werd de viering vaak gevolgd door een feest. 

 

 

Echtscheiding in Israël 

 

God haat de echtscheiding (Maleachi 2:16), maar in Zijn genade stond Hij de man toe om van 

zijn vrouw te scheiden in plaats van te leven met een persoon die niet kan worden getolereerd. 

Er lijken twee stappen te zijn in het echtscheidings proces (Mattheüs 5:31). De eerste is 

wanneer de man zijn vrouw weg stuurt. Dit kan worden vergeleken met het huidige 

gescheiden zijn. De tweede is de eigenlijke echtscheiding wanneer een bewijs van 

echtscheiding wordt opgesteld, het juridisch scheiden van man en vrouw. Als de vrouw trouwt 

met een andere man mag ze nooit weer teruggaan en trouwen met haar eerste echtgenoot 

(Deuteronomium 24:1-4). 

 

 

Bijbels voorbeeld 

 

Maria en Jozef illustreren hoe het systeem van het huwelijk werkte. Hun verloving was een 

bindende toezegging voor het huwelijk. Voordat ze officieel getrouwd waren, bleek Maria 

zwanger te blijkt zijn van Jezus. Omdat het leek alsof ze ontrouw was geweest had Jozef het 

wettelijke recht om haar weg te sturen en haar een certificaat van echtscheiding te geven 

(Mattheüs 1:18-24). 
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Het huwelijk als een afbeelding 

 

God handelde met Israël in overeenstemming met de wet van Mozes. God en Israël waren 

verloofd om daarna te gaan trouwen, maar aangezien Israël de hoer speelde en een relatie had 

met goden uit de Heidenen om haar heen, heeft God haar weggedaan en gaf haar een 

certificaat van echtscheiding (Jeremia 3:1-10). De noordelijke 10 stammen (Israël) waren de 

eersten die werden gestraft voor hun zonden omdat ze andere goden lief hadden. God 

scheidde van haar en liet de Assyriërs haar uit het Beloofde Land voeren (740 vC). Dat was 

een voorbeeld voor Juda (de zuidelijke twee stammen). Juda bleef andere goden aanbidden, 

totdat God de Babyloniërs gebruikte om Zijn oordeel over hen uit te storten, dit begon 

omstreeks 597 vC. 

 

Merk op dat God haar wegzond en daarna gaf Hij haar een certificaat van echtscheiding 

(Jeremia 3:8). Dit liet haar vrij om naar een andere god, van hun keuze, te gaan. In plaats van 

te trouwen met een andere god (door het aanbidden van alleen die god) vereerde Israël vele 

goden, en bleef ze nooit trouw aan één god. Als Israël een andere god als hun god had 

gekozen dan zou ze niet in staat zijn geweest om terug te gaan naar de God van Abraham, 

Isaak en Jakob en God zou niet in staat geweest zijn om Israël te hertrouwen, want dat was 

tegen de wet (Deuteronomium 24:1- 4). Hosea spreekt over deze tijd van scheiding dat Israël 

"niet Mijn volk" werd genoemd (Hosea 1:10). God zal Israël opnieuw noemen "Mijn Volk" 

nadat Hij Israël heeft gezuiverd in de Verdrukking (Zacharia 13:9) en dan zal Hij het 

rechtvaardig overblijfsel in het Koninkrijk brengen om Zijn huwelijk met haar te vieren met 

een groot feest, genaamd het bruiloftsmaal van het Lam (Openbaring 19:7-9). Israël is de 

bruid en Christus is de Bruidegom. De kerk wordt nooit de bruid genoemd, maar wordt 

vergeleken met een bruid. (Efeziërs 5:22-24; 2 Korintiërs 11:2). 

 

 

Echtscheiding Vandaag 

 

In deze eeuw van Genade zijn de bijbelse regels voor de echtscheiding zeer vergelijkbaar. 

God haat de echtscheiding nog steeds omdat het het beeld van Zijn relatie met Israël en Zijn 

relatie met de Kerk, het Lichaam van Christus, verbreekt. Het huwelijk is ontworpen om 

altijddurend te zijn. Het is Gods bedoeling, ook voor gezinnen, om een eenheid te blijven en 

niet opgesplitst te worden door een echtscheiding. Satan lijkt erg bedreven te zijn in het 

opsplitsen van families. 

 

Het meeste van hetgeen Paulus heeft geschreven over de echtscheiding is te vinden in 1 

Korintiërs 7 waar hij over degenen spreekt die getrouwd zijn, beginnende in vers 10. 

 

“1Kor.7:10-11: 10 Doch den getrouwden gebiede niet ik, maar de Heere, dat de vrouw van 

den man niet scheide. 11 En indien zij ook scheidt, dat zij ongetrouwd blijve, of met den man 

verzoene; en dat de man de vrouw niet verlate. 

 

Let op het woord "verlate". Dit is hetzelfde Griekse woord dat gebruikt wordt voor 

“vertrekken”. Een aantal vertalingen gebruiken “echtscheiding” in plaats van “vertrekken”. 

Het betekent letterlijk “weggaan” en het idee van echtscheiding (zoals wij dat kennen) moet 

worden afgeleid uit de context. Ik geloof dat dit vers geschreven is met betrekking tot een 

vrouw die haar man verlaat zonder een officiële echtscheiding. Vers 11 lijkt erop te wijzen dat 

de vrouw niet mag hertrouwen, dan gaat dit vers over echtscheiding. Echter, spreekt ditzelfde 
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vers van verzoening met haar man wat impliceert dat het niet over echtscheiding gaat, maar 

gescheiden zijn (van elkaar gescheiden, geen echtscheiding). 

 

Ik geloof dat 1Kor.7:27 van echtscheiding spreekt. Paulus moedigt de Korinthiërs aan om, 

nadat ze zijn gered, te blijven in de positie waarin ze voor hun redding waren. Als je een slaaf 

bent blijf dan een slaaf, tenzij de mogelijkheid zich voordoet om vrij te worden. Als u een 

maagd bent zoek niet het huwelijk, als u getrouwd bent zoek geen echtscheiding, en als u 

gescheiden (echtscheiding) bent zoek niet het huwelijk. Paulus vervolgt onmiddellijk zijn 

instructie in 1Kor.7:28 door te zeggen: 

 

“1Kor.7:28: Maar indien gij ook trouwt, gij zondigt niet; en indien een maagd trouwt, zij 

zondigt niet. 

 

 

Les 71: Huwelijk Overspel en Kinderen. 

 

Lezen: Mattheüs 19:9-22 

 

Het is nooit Gods bedoeling geweest om een huwelijk te ontbinden in echtscheiding. Ik denk 

als Adam niet had gezondigd dat hij nog getrouwd zou zijn met Eva. Echtscheiding is 

begonnen nadat de mens had gezondigd en God voorzag in Zijn genade een weg voor een 

echtpaar om hun eenheid te breken. Volgens Matth.19:8 was het, vanaf het begin, niet 

mogelijk om te scheiden, maar tegen de tijd dat de Wet van Mozes werd gegeven werd er 

toestemming verleend om te scheiden (echtscheiding).  

 

De meest fundamentalistische mensen interpreteren Mattheüs 19 samen met Deuteronomium 

24 en 1 Korintiërs 7 en zeggen dat, als je eenmaal gescheiden bent, je niet mag hertrouwen, 

behalve wegens overspel van de kant van de echtgenoot. Ze zeggen dat het Griekse woord 

"apoluo"  echtscheiding betekent. Echter, als “apoluo” niet in verband staat met een man / 

vrouw relatie betekent het woord te scheiden of verlaten. Bijvoorbeeld: in Mattheüs 15:39 

zond Jezus de menigte weg, in Mattheüs 18:27 was de dienaar ontslagen en in Handelingen 

28:25 vertrokken de mensen. Het woord dat meestal wordt geïnterpreteerd als echtscheiding 

moet nauwkeuriger worden geïnterpreteerd als vertrekken of weggestuurd worden. Mattheüs 

5:31 en Jeremia 3:8 maken het onderscheid tussen weggestuurd worden en gescheiden 

worden. 

 

“Matth.5:31: Er is ook gezegd: Zo wie zijn vrouw verlaten zal, die geve haar een scheidbrief.   

 

Dit gezegd zijnde, laat ik de mogelijkheid open dat “verlaten” of  “weggestuurd” worden 

(zoals in Matteüs 19:7) of het verlaten van haar man (zoals in 1 Korintiërs 7:10) het idee bevat 

van echtscheiding. Dit is iets dat ieder persoon, die na een echtscheiding hertrouwen 

overweegt, biddend moet overwegen om er mee in het reine te komen. 

 

 

Het plegen van overspel (Matth.19:9). 

 

Toen de Farizeeën tot Jezus kwamen met een vraag over het huwelijk en echtscheiding deden 

ze dat alleen maar om Hem te testen en Hem te laten struikelen. Zij hoopten om Hem dwaas 

te laten lijken in de ogen van de mensen door tegen elkaar uit te spelen wat er gezegd werd in 

Genesis met hetgeen Mozes schreef in de Wet. Genesis liet echtscheiding niet toe en 
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veronderstelde dat het huwelijk voor het leven van de partners zou zijn. Mozes leverde een 

"uitweg" voor het toestaan van echtscheiding. Jezus geeft de vraag terug aan de Farizeeën en 

zegt dat de enige reden dat de Wet echtscheiding toestaat was vanwege de hardheid van UW 

harten. Het lijkt duidelijk dat ze hun mogelijkheid om te scheiden misbruikten en dus de 

instelling van het huwelijk degradeerden. God stond echtscheiding aan Israël toe als een 

instrument dat spaarzaam moest worden gebruikt in het geval van een vreselijke verbintenis, 

niet omdat de vrouw het manna aan liet aanbranden.  

 

Jezus zegt dat iedereen die zijn vrouw verlaat en met een andere vrouw trouwt, overspel 

pleegt. De meeste mensen en de meeste vertalingen leggen uit dat dit scheiding betekent. 

Strikt genomen, is de vrouw verlaten, maar niet gescheiden. Als het huwelijk plaats vindt 

zonder een echtscheiding zijn degenen die zonder officiele scheiding hertrouwen degenen die 

een overspelige relatie hebben. 

 

 

De eunuchen (Matth.19:10-12) 

 

De discipelen denken dat het niet goed is om te trouwen als het huwelijk kan leiden tot al deze 

problemen. Jezus vertelt hen dat het huwelijk niet per se goed is voor elk persoon. Sommige 

mensen zijn geboren in een positie met de wens om vrijgezel te blijven. Sommigen hebben 

nooit de kans gekregen om te trouwen en anderen blijven ongetrouwd om de Heer te dienen. 

 

Onder de uitdrukking eunuch wordt normaliter een steriele man verstaan maar volgens Vines 

Verklarende Woordenboek kan het ook verwijzen naar iemand die van nature ongeschikt is 

voor het huwelijk of één die vrijwillig afziet van het huwelijk. Jezus zijn gebruik van het 

woord in deze passage is nauw gerelateerd aan het onderwerp van het huwelijk als Hij aan de 

Discipelen uitlegt dat er verschillende redenen voor een persoon zijn om niet trouwen. 

 

Paulus ondersteunt dit laatste voorbeeld van het niet getrouwd zijn. Hij leerde dat het goed 

was om niet te trouwen, omdat het huwelijk uw aandacht verplaatst van God naar uw 

echtgenoot (1 Korintiërs 7:32-35). Hij benadrukt ook dat er absoluut niets verkeerds aan is om 

te trouwen. 

 

 

Kleine Kinderen (Matth.19:13-15) 

 

Terwijl Jezus aan het “leren” was werden enkele kleine kinderen naar Jezus gebracht zodat 

Hij Zijn handen op hen kon leggen en bidden. De Discipelen keken naar Hem en hielpen Hem 

bij de bediening, ze zagen dat deze kinderen Jezus blijkbaar afleiden van Zijn bediening aan 

de mensen. Ze begrepen niet hoe belangrijk de kinderen waren in de ogen van Jezus. De 

gehele dag ging Hij om met mensen die probeerden om zijn bediening te saboteren. Deze 

kleine kinderen aanvaarden Jezus op Zijn woord en accepteerden wat Hij hen leerde zonder te 

argumenteren. Dit was een leermoment voor de Discipelen om hen te laten zien dat de rest 

van Israël tot Hem moest komen met het geloof van een kind. Dit betekent niet dat we een 

kinderlijk geloof moeten hebben, want uw geloof moet een volwassen geloof zijn. Het 

betekent wel dat we nederig moeten zijn als een kind in de dingen van de Heer. De kinderen 

die naar Jezus kwamen vertrouwden en aanvaarden Hem. Christus was in heel Israël op zoek 

naar dit soort geloof, want dit soort mensen zullen het Koninkrijk beërven. 
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De Farizeeën waren het tegenbeeld van deze kinderen. Ze kwamen trots en arrogant tot Jezus. 

Zij vertrouwden in hun eigen vorm van gerechtigheid in plaats van zichzelf te vernederen en 

Christus als hun Messias te aanvaarden. 

 

 

De rijke jongeling (Matth.19:16-22). 

 

Het is geen vergissing dat dit verhaal volgt op het verhaal van de kleine kinderen. Deze 

jongeman is een voorbeeld hoe mensen niet tot Christus zouden moeten komen. Hij gaat tot 

Jezus, spreekt hem aan als Goede Meester en vraagt Hem vervolgens welke goede dingen hij 

moet doen om het eeuwige leven te beërven. Het is interessant dat Jezus de man er op wijst 

dat er niemand goed is behalve God. Door dit te zeggen verklaarde Hij op subtiele wijze dat 

Hijzelf God is. Zijn vraag aan Jezus geeft aan dat hij in lijn was met de Farizeeën in het 

beoefenen van eigengerechtigheid. Hij dacht dat het doen van goede werken de weg was naar 

het Koninkrijk en het eeuwige leven. 

 

Jezus noemt zes van de 10 geboden (Van Markus 10:19): niet moorden, geen overspel plegen, 

niet stelen, geen valse getuigenis geven, niet bedriegen en eer uw vader en moeder. Merk op 

hoe al deze geboden betrekking hebben op iemands relatie met andere mensen. Deze man was 

ervan overtuigd dat hij elk van deze geboden zonder mankeren had gehoorzaamd. Jezus wist 

dat dit niet waar was en vertelde hem om al zijn bezittingen te verkopen en het te geven aan 

de armen. Uit dit gesprek kan worden afgeleid dat deze man rijk werd door te profiteren van 

de armen en dat gebruikte Jezus om de man te laten zien dat hij niet onschuldig was in de 

manier waarop hij anderen behandelde. Markus 10:21 maakt duidelijk dat Jezus dit niet deed 

om deze man onderuit te halen, maar het deed uit liefde voor hem. Jezus wilde dat deze man 

als de discipelen zou worden, alles verkopen en Hem volgen. 

 

Het laat ook zien welke geboden Jezus niet noemde: geen andere goden hebben, geen afgoden  

maken, de naam van God niet ijdel gebruiken en de Sabbat onderhouden. Al deze geboden 

hebben betrekking op de relatie tussen God en de mens. Ik geloof dat God hem niet vroeg 

over het houden van deze geboden omdat de man schuldig was aan het menigmaal schenden 

van deze geboden.  Jezus wees op de gebieden waarvan deze man dacht dat hij rechtvaardig 

en onberispelijk was, maar eigenlijk schuldig was en het eeuwige leven niet waardig was. 

 

Velen doen vandaag zoals deze man heeft gedaan, ze wegen hun eigen gerechtigheid en 

denken dat, indien ze genoeg goede werken doen, ze het eeuwige leven zullen verdienen. Zij 

doen dit door eerst te definiëren wat zij denken waar God van zal houden en vervolgens gaan 

ze de werken doen die ze zelf hebben gedefinieerd. De ware weg tot het eeuwige leven is door 

het geloof. Israël moest geloven in hun Messias en dan blijk geven van hun geloof door 

werken. Het boek Jacobus verbindt, voor Israël, geloof en werken. Wij, die in het Lichaam  

van Christus zijn, wordt gezegd om te geloven in de persoon van Jezus Christus en in Zijn 

dood, begrafenis en opstanding (1 Korinthiërs 15:1-4). Elk goed werk dat we doen moet 

gedaan worden omdat we gered zijn en niet om te bewijzen dat we gered zijn. Gelovigen in 

Israël werd opgedragen om goede werken te doen om hun geloof te tonen terwijl ons wordt 

gezegd om niets toe te voegen aan ons geloof (Romeinen 3:27-28). 
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Les 72: Rijk en arm.   

 

Lezen: Mattheüs 19:16-26 

 

Er wordt in de evangeliën veel gezegd over rijke mensen en dat wordt verder uitgewerkt in 

Jakobus. Rijk zijn aan wereldse zaken is nooit een goede zaak in de Schrift. Echter, er is niets 

mis met rijk zijn. Het probleem is de houding ten opzichte van rijkdom. 

 

 

Vertrouwen op rijkdom 

 

Degenen die in hun leven hun vertrouwen stellen in rijkdom zullen nimmer gered worden 

terwijl degenen die op God vertrouwen gered zullen worden. Dit is waar in deze bedeling en 

ook was het waar toen het Evangelie van het Koninkrijk werd gepredikt. De rijke jongeling 

had dezelfde mentaliteit als de Farizeeën en was waarschijnlijk goed bevriend met de 

religieuze leiders van Israël. Hij zou die mensen gebruiken om zichzelf te bevoordelen in zijn 

streven naar rijkdom. 

 

Jezus bereidde de Discipelen voor op de komende Verdrukking. Tijdens de Verdrukking zal 

wereldse rijkdom van geen nut zijn voor de Discipelen want om te kopen of te verkopen zal 

het noodzakelijk zijn om het merkteken van het beest te nemen. De Discipelen gaven alles op 

wat ze hadden om Hem te volgen (Mattheüs 19:27). Als deze man niet bereid was om alles te 

geven vóór het begin van de Verdrukking zal hij zeker niet alles willen geven terwijl hij door 

de Verdrukking gaat. Zijn redding was niet gebaseerd op het opgeven van zijn rijkdom, maar 

in zijn vertrouwen stellen in Jezus. Als hij echt geloofde dat Jezus de Messias was dan zou hij 

alles wat hij had verkocht hebben en zou hij daarmee een schat in de hemel hebben gehad. 

Onder het Evangelie van het Koninkrijk zullen degenen die hun schat in de hemel bewaren  

beloond worden wanneer het Koninkrijk is opgericht. 

 

Volgens de gelijkenis van de rijke man (Lukas 12:19-31) zijn degenen die schatten voor 

zichzelf verzamelen niet rijk in God. In deze gelijkenis werd de rijke man naar de kant van 

kwellingen, in de Hades, gezonden, terwijl de arme man aan de kant van het paradijs was. 

Jakobus zet zijn tirade tegen de rijken voort en vertelt hen dat ze zouden moeten wenen en 

huilen om de ellende die over hen komen zal (Jakobus 5:1). Alleen degenen die bereid zijn 

om zich te ontdoen van hun bezittingen zullen in staat zijn om dóór de Verdrukking in het 

Koninkrijk te komen. Dat is de reden waarom Jezus hen vertelt om hun bezittingen te 

verkopen (Lukas 12:33) en daarom zien we Koninkrijks gelovigen dat doen in het begin van 

het boek Handelingen (Handelingen 2:44; 4:32; 5:37). 

  

In tegenstelling tot deze jonge rijke man is Jozef van Arimathea (Mattheüs 27:57; Markus 15: 

42-43; Lukas 23:50-52). Hij was rijk en had een prominente positie van leiderschap, maar 

toch werd hij een Discipel van Jezus. Hij stelde zijn vertrouwen niet op zijn rijkdom en was 

niet zelfingenomen zoals de meeste  leiders van Israël. Hij vernederde zichzelf en ofschoon 

hij zijn positie en macht kon verliezen gaf hij Jezus een gepaste begrafenis, samen met 

Nicodemus. 
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Het oog van een naald (Matth.19:24-26) 

 

Een populaire theorie om dit vers uit te leggen is dat er een toegangspoort naar Jeruzalem was 

die Naaldpoort werd genoemd. Om een kameel door deze poort te krijgen moest de gehele 

lading worden verwijderd en de kameel zou kruipend op zijn knieën door de poort moeten 

gaan. Het enige probleem met dit idee is dat er absoluut geen bewijs is dat deze poort ooit 

heeft bestaan.  

 

Als dit vers letterlijk wordt genomen dan is er geen mogelijkheid dat een rijke man gered kan 

worden omdat het onmogelijk is voor een kameel om door het oog van een naald te gaan. 

Vergeet niet dat dit gedeelte gaat over wie het onderwerp van het geloof is. Een man die 

vertrouwt op iets anders dan Christus blijft verloren. Deze man vertrouwde op zijn eigen 

rijkdom (Markus 10:24) in plaats van op Christus waardoor het onmogelijk voor hem werd 

om gered te worden. 

 

De Discipelen werden verrast door wat Jezus gezegd had tegen deze rijke jongeling. Ze 

dachten als deze rijke man nooit gered kon worden hoe kunnen dan degenen gered worden als 

ze niets hebben. Het voor de hand liggende antwoord is om op Christus te vertrouwen. Dat is 

wat Jezus de Disciples steeds heeft geleerd. 

 

 

Heersen in het Koninkrijk (Matth.19:28-30) 

 

Deze verzen bieden enig inzicht hoe het Duizendjarig Rijk politiek zal worden georganiseerd. 

Jezus geeft de Discipelen enig inzicht en hoop om hen door de binnenkort komende 

Verdrukking te helpen met de belofte hen gezag te geven. Zij zullen zitten op 12 tronen 

oordelende (of heersen) over de 12 stammen van Israël. Dit zal gebeuren in de wedergeboorte, 

wanneer Christus op de troon zit. Op dat moment zal geheel Israël worden betrokken bij het 

heersen over de aarde. Zie Lukas 12:32. 

 

Hoewel veel mensen deze verzen vergeestelijken, geeft de context aan dat het Koninkrijk een 

letterlijk, fysiek, politiek koninkrijk zal zijn, opgericht op een letterlijke aarde in het letterlijke 

Jeruzalem. 

 

 

Het Duizendjarig Rijk   

 

Verwijzingen naar het Koninkrijk, buiten de brieven van Paulus, verwijzen bijna altijd naar 

het Duizendjarig Rijk. Veel mensen verwerpen een letterlijk 1000-jarig Koninkrijk door de 

Schrift als volgt te interpreteren: het Koninkrijk is eigenlijk onzichtbaar en is samengesteld uit 

de gelovigen in dit gemeente-tijdperk. Zij gebruiken een slechte vertaling van Lukas 17:21 

om te laten zien dat het koninkrijk van God in ons is. Dit vers had eigenlijk uitgelegd moeten 

worden dat het koninkrijk van God in uw midden is. 

 

De Schrift spreekt over het Duizendjarig Rijk als een letterlijk Koninkrijk. Wanneer 

Openbaring 20:1-7 wordt gelezen zou de natuurlijke interpretatie zijn dat er nog een fysiek 

1000-jarig Koninkrijk zal komen, niet een onzichtbare vergadering van gelovigen in een 

langdurig rijk. Toen God David beloofde dat hij hem een Koninkrijk zou oprichten met daarin 

Israël voor eeuwig geplant in hun eigen plaats (2 Samuël 7:8-16) zal David begrepen hebben 
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dat dit op de aarde zou gebeuren. Zijn nakomelingen zullen zitten op de troon in Jeruzalem en 

het volk Israël zal eindelijk beschikken over het aan haar beloofde land. 

 

 

Een rechtvaardige Koning 

 

Een koninkrijk eist de aanwezigheid van een koning. In het Duizendjarig Rijk zal Jezus 

Christus zitten op een letterlijke troon in de stad Jeruzalem. Het verbond met David benadrukt 

dat iemand uit de lijn van David voor eeuwig op de troon zal zitten (Jeremia 33:14-21; 23:5). 

Jesaja 9:6-7 toont aan dat deze persoon Jezus Christus is. Deze belofte werd doorgegeven aan 

Maria toen de engel bij haar kwam en zei dat haar Zoon de toekomstige koning van Israël zou 

worden (Lukas 1:30-33). 

 

 

Mee regeren  

 

Niet alleen zal Christus over Israël heersen, maar Koning David zal weer tot leven worden 

gewekt om als hun koning te heersen vanuit Jeruzalem (Jeremia 30:9; Ezechiël 34:23-24; 

37:24; Hosea 3:5). Hij zal heersen onder het gezag van Jezus Christus en hem zal gezag 

worden gegeven over de hele wereld. Hem is ook de titel van herder en koning gegeven. 

Aangezien hem een eeuwig Koninkrijk is beloofd (Daniël 7:27), zal dit verder gaan in het 

eeuwig Koninkrijk (Openbaring 21, 22) wanneer de hemel en de aarde worden hervormd om 

de gevolgen van de zonde in het universum teniet te doen. 

 

 

12 tronen 

 

De Discipelen is een positie van gezag beloofd in het Duizendjarig Rijk. Christus beloofde dat 

ze zouden zitten op 12 tronen in het Koninkrijk heersende over Israël (Mattheüs 19:29, Jesaja 

32:1). Het blijkt dat zij rechtstreeks rapporteren aan Koning David waarbij iedere Discipel 

verantwoordelijk is voor een bepaalde regio op de aarde. De Discipelen zullen de rest van 

Israël aan zich laten rapporteren door een regeringssysteem en de Heidenen zullen worden 

geregeerd door Israël en van Israël leren (Jesaja 1:25-26; 2:3; Micha 4:2). Israël hoeft niet te 

worden onderwezen omdat God op bovennatuurlijke wijze Zijn woord in het hart van Israël 

zal planten (Jeremia 31:34). Israël zal optreden als priesters, de Heidenen op God wijzen en 

optreden als tussenpersonen (Exodus 19:6; Zacharia 8:20-23).  

 

Al deze verzen wijzen op een letterlijk, fysiek en politiek koninkrijk opgericht op een 

letterlijke aarde in een letterlijk Jeruzalem. Ik denk dat degenen die deze verzen, en vele 

anderen, interpreteren als zijnde niet-letterlijk dat doen omdat ze denken dat God zo traag is 

bij het opzetten van Zijn Koninkrijk dat ze de hoop hebben opgegeven dat Hij het ooit zal 

doen. Dat wordt veroorzaakt door na te laten om de Schrift te interpreteren vanuit een 

midden-Handelingen perspectief, namelijk dat Israël en haar programma tijdelijk opzij zijn 

gezet en de Kerk, het Lichaam van Christus, gevormd wordt in deze Eeuw van Genade die 

geopenbaard is aan en door de apostel Paulus. Degenen die dit onderscheid niet zien kunnen 

niet anders dan de verschillende programma's (bedelingen), die God heeft ingesteld, met 

elkander vermengen en de zaak verwarren. 
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Les 73: Eerste en laatste. 

 

Lezen: Mattheüs 19:30 t/m 20:16 

 

Jezus en zijn Discipelen hebben Galilea verlaten en zijn op weg naar Jeruzalem. Jezus was de 

Discipelen aan het voorbereiden op zijn aanstaande dood (Mattheüs 16:21; 17:9, 22-23), 

omdat Zijn dood slechts enkele maanden was verwijderd. Zij waren degenen die, bij de 

afwezigheid van Jezus, het over zouden gaan nemen en zij zouden degenen zijn die de Kleine 

Kudde, gelovigen uit Israël, door de Verdrukking moeten leiden. Hun geloof moest sterk en 

onwrikbaar zijn. 

 

De Discipelen hadden zojuist gezien dat mensen met rijkdom niet het Duizendjarig Rijk 

konden ingaan en dachten als een rijke man niet kan ingaan hoe kan iemand met niets dan het 

Koninkrijk binnengaan. Vroeger hadden ze alles verkocht om Jezus te volgen (Mattheüs 

19:27) en nu vroegen ze zich af hoe hun toekomst er uit zal zien. Jezus had hen geantwoord 

met de belofte van het ingaan in het Koninkrijk en het heersen over de volken. 

 

 

Gelijkenis van de arbeiders (Matth.20:1-15) 

 

In deze gelijkenis huurt de meester van de wijngaard werknemers in om, in vier ploegen, te 

werken in de wijngaard. Elke groep werkt een verschillend aantal uren doch ze krijgen allen 

gelijk loon voor hun werk, dit tot verbijstering van de eerste groepen. Interpretaties van deze 

gelijkenis gaan van het laten zien van Gods liefde en genade tot het belang van vrijgevigheid. 

Velen denken dat deze gelijkenis spreekt over degenen die alreeds lange tijd zijn gered ten 

opzichte van degenen die later in hun leven worden gered en hoe ze zullen worden beloond 

voor de rechterstoel van Christus. De reden waarom er zo'n afwijkende opvatting is komt 

omdat de meesten niet de waarheid zien van het recht snijden van de Schrift (2Tim.2:15). 

  

Volgens de context gaat Jezus voort met Zijn antwoord aan Petrus over het feit hoe het 

Duizendjarig Rijk zal worden opgericht. Zijn antwoord is specifiek bedoeld voor de 

Discipelen, niet voor Christenen zoals velen denken. Jezus vertelde de Discipelen dat ze 

zullen heersen in het Duizendjarig Rijk en dat iedereen die alles op aarde heeft opgegeven 

honderdvoudig zal worden beloond. De gelijkenis benadrukt dat en breidt deze leer verder uit.  

  

Een goed begrip van de termen die in deze gelijkenis worden gebruikt is noodzakelijk om te 

zien waar Jezus het over heeft. De landeigenaar van de wijngaard is God en de wijngaard is 

Israël, niet een vergeestelijkt koninkrijk van gelovigen. Mattheüs 21:33 gebruikt dezelfde 

terminologie en gebruikt teksten uit Jesaja 5:1-7. God plantte de wijngaard op een vruchtbare 

heuvel in zorgvuldig gecultiveerde grond. Hij deed er alles aan om ervoor te zorgen dat deze 

wijngaard de beste druiven zou produceren, maar Israël produceerde slechts waardeloze 

druiven. Jesaja 5 vers 7 omschrijft deze wijngaard duidelijk als het huis van Israël (zie ook 

Psalm 80:8-11; Jeremia 2:21; 12:10). 

 

Ik geloof dat het tijdstip van het inhuren van de arbeiders een belangrijk detail is. Er werden 

vroeg in de ochtend mensen ingehuurd, daarna in het derde, zesde, negende en elfde uur. 

Zoals de dag in Israël eindigt om 6 uur in de avond, zo begint haar dag om 6 uur in de 

morgen. De eerste arbeiders werden ingehuurd rond 6 uur in de ochtend, de tweede groep 

rond 9 uur, de derde rond de middag, de vierde rond 15 uur en de laatste groep rond 17 uur. 

Deze laatste groep werkte slechts één uur (Matth.20:12) wat betekent dat ze om 6 uur in de 
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avond hun werk beëindigden, dat is het einde van de Hebreeuwse dag. Ik geloof dat deze 

tijdspanne betrekking heeft op de geschiedenis van Israël van het ontstaan tot de Verdrukking. 

De Verdrukking wordt vaak afgeschilderd als nacht of duisternis tegen de avond vlak voordat 

de Verdrukking komt (Mattheüs 14:15-27; Johannes 9:4; Lukas 17:34-37; Jesaja 60:1-3; 1 

Thessalonicenzen 5:2; 2 Peter 3:10). Dit zou de arbeiders tot mensen maken die God heeft 

geroepen om Israël te vermanen om goede vruchten voort te brengen. 

 

De laatsten zullen de eersten zijn (Matth. 19:30 en 20:16) 

 

Dit wordt meestal uitgelegd in het licht van Markus 10:44-45 en Markus 9:35 en men zegt dat 

deze verzen over het “uzelf vernederen” gaan door een dienaar voor anderen te zijn. Degenen 

die dat doen zullen de grootsten zijn in het koninkrijk. Ik geloof dat deze verzen in Mattheüs 

een andere focus hebben met een speciale betekenis voor de Discipelen. 

 

Merk op dat de bovenstaande gelijkenis (Matth.20:1-15) beëindigd wordt door de zinsnede 

met betrekking tot de eerste en de laatste (vers 16), dat betekent dat de zinsnede en de 

gelijkenis met elkaar in overeenstemming moeten zijn aangaande hun betekenis. De gelijkenis 

spreekt van degenen die de eersten zijn en degenen die het laatst voor God werken om Israël 

vrucht te laten dragen. Als dit is gerelateerd aan het Duizendjarig Rijk dan zullen de eersten 

die met Israël op aarde werkten de laatsten zijn in het Koninkrijk, terwijl de laatsten die met 

Israël werken het eerst het Koninkrijk binnengaan. Omdat Christus rechtstreeks spreekt tot de 

Discipelen vermoeden we dat, omdat zij de laatsten waren die tot dienst zijn geroepen om 

Israël vrucht te laten dragen, zij de eersten zullen zijn die het Duizendjarig Rijk binnengaan. 

Met andere woorden, degenen die heersers zullen zijn zullen op hun plaats van leiderschap 

worden geïnstalleerd voordat de anderen komen. Ik geloof ook dat Abraham, Izak, Jakob en 

David zullen worden opgewekt en in hun posities van gezag zullen worden geplaatst vóór de 

massa’s het Koninkrijk binnengaan ( Mattheüs 8:11; Lukas 13:28). 

  

Metaforische (beeldspraak) namen van Israël (zie Richteren 9:8-15)  

 

“Richteren 9:8-15: 8 De bomen gingen eens heen, om een koning over zich te zalven, en zij 

zeiden tot den olijfboom: Wees gij koning over ons. 9 Maar de olijfboom zeide tot hen: Zoude 

ik mijn vettigheid verlaten, die God en de mensen in mij prijzen? En zoude ik heengaan om te 

zweven over de bomen? 10 Toen zeiden de bomen tot den vijgeboom: Kom gij, wees koning 

over ons. 11 Maar de vijgeboom zeide tot hen: Zou ik mijn zoetigheid en mijn goede vrucht 

verlaten? En zou ik heengaan om te zweven over de bomen? 12 Toen zeiden de bomen tot den 

wijnstok: Kom gij, wees koning over ons. 13 Maar de wijnstok zeide tot hen: Zou ik mijn most 

verlaten, die God en mensen vrolijk maakt? En zou ik heengaan om te zweven over de bomen? 

14 Toen zeiden al de bomen tot den doornenbos: Kom gij, wees koning over ons. 15 En de 

doornenbos zeide tot de bomen: Indien gij mij in waarheid tot een koning over u zalft, zo 

komt, vertrouwt u onder mijn schaduw; maar indien niet, zo ga vuur uit de doornenbos, en 

vertere de cederen van de Libanon. 

 

Vier planten in de Bijbel verwijzen figuurlijk naar Israël, elke plant met een specifieke 

gebruik en betekenis. Het goed begrijpen hoe deze namen voor Israël gebruikt worden kan 

helpen bij het begrijpen van een aantal van deze gelijkenissen. De eerste is de olijfboom en 

spreekt over geestelijkheid van Israël (Jeremia 11:16-17; Romeinen 11). Ik denk dat het 

belangrijk is dat Israël, in de Romeinenbrief, was verbonden met de olijfboom, maar nu 

tijdelijk is afgesneden. Hun geestelijkheid moest geheel opgaan in hun verbinding met Jezus 

Christus. Degenen die op de juiste wijze waren verbonden met Christus waren de enigen in 
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Israël die vruchten konden produceren. Zij waren ook degenen die zouden worden gered van 

de eeuwige verdoemenis. Dat is de reden waarom Christus Zichzelf vergeleek met een 

wijnstok en Israël met de ranken (Johannes 15:4-6). Omdat de Farizeeën geheel opgingen in 

hun eigengerechtigheid waren ze niet in staat om goede vruchten te dragen. 

 

Het tweede type plant die Israël uitbeeldt is de vijgenboom (Markus 11). Deze boom 

vertegenwoordigt het religieuze leven van Israël. De Mozaïsche wet dicteerde hun religieuze 

leven. Vandaag zien we veel mensen die beweren religieus te zijn omdat ze door de mens 

gemaakte riten volgen waarvan ze denken dat ze God er mee behagen. Zij, evenals de 

Farizeeën, doen deze dingen om het eeuwige leven te krijgen. Ze zijn farizeïsch omdat ze 

denken dat ze het eeuwige leven kunnen verkrijgen door middel van hun eigen inspanning. 

Israël werd opgedragen om deze specifieke religieuze riten te volgen, maar in deze eeuw van 

Genade zijn deze dingen allemaal ter zijde gesteld en zijn vervuld in Christus (Romeinen 8:1-

4). Toen Jezus de vijgenboom vervloekte en het verdorde wees dat op de spoedig komende 

verwoesting van de tempel - de ondergang van hun religieuze systeem. De derde plant die 

Israël uitbeeldt is de wijnstok en symboliseert hun aardse zegen. Als Israël haar religie had 

gebouwd op een ware geestelijkheid, verbonden met Jezus Christus, dan zou ze zeer 

voorspoedig zijn geweest. In plaats daarvan werkte Israël om religieus te zijn zonder Christus 

en Israël verdorde als een plant zonder water. Hosea 10:1 maakt dit duidelijk door Israël een 

“uitgeledigde” wijnstok te noemen, vrucht voortbrengend voor haar eigen doeleinden in plaats 

van voor God. Ezechiël 19:10-14 is een voorbeeld van hoe Israel wordt vervloekt als ze van 

God afwijkt.  

 

De laatste plant waarnaar Israël wordt genoemd is de braamstruik. Dit verwijst specifiek naar 

het afvallige of ongelovige Israël. 

 

 

Les 74: Optrekken naar Jeruzalem. 

 

Lezen: Mattheüs 20:17-34 

 

Jezus heeft Zijn bediening begrensd tot Galilea en het gebied ten noorden van Jeruzalem 

gedurende bijna drie jaar. Er waren drie feesten die alle Joden moesten bijwonen in 

Jeruzalem; Het Feest van de ongezuurde broden (volgt op Pascha), Wekenfeest (Pascha) en 

het Loofhuttenfeest (Deuteronomium 16:16). Jezus kwam voor deze feesten naar Jeruzalem  

en ging daarna terug naar Galilea, wat zou verklaren waarom we Hem bij gelegenheid zien in 

Jeruzalem (Johannes 7:1-10) 

 

Op dit punt is er in Mattheüs een enorme verschuiving in Zijn bediening. In Mattheüs 16:21 

vertelt Hij Zijn Discipelen voor het eerst dat Hij naar Jeruzalem zal gaan om te sterven. In 

Mattheüs 20:1 verlaten ze Galilea en gaan op weg naar Jeruzalem (vers 17 en 18). Hij is nog 

steeds bezig met het voorbereiden van de Discipelen voor wat er gaat komen, maar er is veel 

waarvoor ze nog niet klaar zijn om het te accepteren (Johannes 16:12) tot zelfs een paar dagen 

vóór de dood van Christus. 

 

 

De dood van Jezus is voorzegd (Matth.20:17-19) 

 

Jezus vertelt de Discipelen nogmaals dat ze naar Jeruzalem gaan waar Hij gaat sterven, maar 

dat Hij weer zal opstaan uit de dood. Hij vertelde hen dat voor de eerste keer in Mattheüs 
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16:21, maar ze wilden dat niet horen. Hij vertelde het hen opnieuw, na de transfiguratie, dat 

Hij moest sterven (Mattheüs 17:12). Hij vertelde het hen voor de derde keer in Mattheüs 

17:22-23. Deze keer werden ze bedroefd omdat ze misschien wanhopig waren omdat ze hun 

Leider konden verliezen. De vierde keer was toen ze op weg naar Jeruzalem waren. Hoewel 

Hij herhaaldelijk zei dat Hij op de derde dag zou opstaan uit de dood, begrepen ze niet geheel 

wat Hij zei totdat het werkelijk gebeurde (Lukas 18:34; Johannes 20:8-9; 2:22; 12:16 ; Lukas 

24:6-8). 

 

De meeste mensen denken dat Jezus, als God, alles wist en dus wist dat Hij voor de zonden 

van de mensheid zou sterven. Lukas 2:40 en 52 zou dat idee weg moeten nemen, want als Hij 

alles wist zou Hij niet in wijsheid hoeven te groeien. Als baby wist Hij niet wie Hij was of 

wat Zijn missie was. Tegen de tijd dat Hij 12 jaar was geworden lijkt het erop dat Hij begreep 

wie Hij was (Lukas 2:46-49). Dat zijn dingen die Hij nodig zou hebben om te leren en ik 

geloof dat Hij dat deed door middel van een goed begrip van de Schrift en door hetgeen Zijn 

moeder Hem vertelde over zijn wonderbaarlijk begin. De dingen die Jezus Zijn Discipelen 

vertelde over Zijn dood kon worden gevonden in de Schrift. 

  

 

Heersen met Christus (Matth.20:20-28) 

 

De Discipelen waren in gedachten vooral bezig met de oprichting van het Koninkrijk. Terwijl 

ze op weg waren naar Jeruzalem dachten ze dat het Koninkrijk eindelijk zou worden 

opgericht en dat ze zouden heersen met Christus. Toen ze in de richting van Jeruzalem 

kwamen gingen ze door Jericho (ongeveer 15 mijl ten oost-noord-oosten van Jeruzalem) en ze 

werden geprikkeld omdat ze meenden dat het Koninkrijk zou worden opgericht (Lukas 

19:11). Denkende dat het Koninkrijk op elk moment opgericht zou kunnen worden kwamen 

Jakobus, Johannes en hun moeder tot Jezus om Hem te vragen of deze twee zonen een plek 

naast Jezus, één aan Zijn linkerhand en één aan Zijn rechterhand, zouden kunnen krijgen. 

 

Het probleem met dit verzoek was dat het de Vader is die dit gezag geeft, Jezus niet. We 

weten, wanneer Christus is opgevaren naar de hemel, Hij aan de rechterhand van God de 

Vader zit, hetgeen betekent dat de Vader aan Zijn linkerhand was (Markus 16:19). Hij blijft in 

deze positie tot Hij in heerlijkheid terugkomt om plaats te nemen op de troon in Jeruzalem in 

het Koninkrijk (Psalm 110:1). Toen Stefanus werd gestenigd zag hij Jezus Christus staande 

aan de rechterhand van God (Handelingen 7:56). Zelfs in deze bedeling van Genade zit Jezus 

Christus aan de rechterhand van God (Romeinen 8:34; Efeziërs 1:20).  

 

Maar in het Koninkrijk is het zo dat de Vader zal aangeven wie aan Christus zijn linker en 

rechterhand zal zitten. De twee Discipelen wensten deze positie van gezag in te nemen om te 

kunnen heersen over anderen, maar Jezus (Matth.20:24) roept de Discipelen samen om hun 

verkeerde houding, over het zijn in een leidende positie, te corrigeren. Ze moeten niet over de 

mensen heersen zoals de Heidenen dat doen, maar moeten nederig heersen met het hart van 

een dienaar. Net zoals Jezus niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, 

moesten zij hetzelfde doen (Filippenzen 2:8). De Discipelen zullen Israël weiden zoals een 

goede herder zijn schapen weid (Johannes 21:16-17). 
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Drink mijn beker (Matth.20:22-23) 

 

Wanneer de Schrift spreekt over het drinken uit een beker is het vaak metaforisch en verwijst 

naar wraak, vaak over Gods toorn tegen Israël (Jesaja 51:17); maar ook Zijn toorn tegen de 

volken (Jeremia 25:15). Jezus kreeg een beker te drinken van de Vader, vaak denkt men dat 

het Zijn dood aan het kruis betekent (Johannes 18:11). Maar ik denk dat het in feite gaat om 

de toorn van de Vader uitgegoten op de Zoon als betaling voor onze zonden. We zagen dat 

toen de Vader de Zoon aan het kruis verliet (Mattheüs 27:46). Dit is de daad van verzoening - 

bedarende de toorn van God (Romeinen 3:25; 1 Johannes 4:10). 

 

Te drinken uit dezelfde beker betekent om hetzelfde te ervaren. In dit geval ervaarde Christus 

de toorn van God, maar ook de woede van de mensen die hem ter dood brachten. De 

Discipelen zullen ook toorn ervaren als gevolg van wat zij prediken en waar ze voor staan. 

Velen, zo niet de meeste van de Discipelen, werden gemarteld voor hun geloof. Slechts één, 

Jakobus, wordt in de Bijbel genoemd (Handelingen 12:1-2). Zij waren degenen die letterlijk 

hun kruis opnamen om Christus te volgen (Mattheüs 16:24). 

 

 

De twee blinden (Matth.20:29-34) 

 

Als Jezus en Zijn Discipelen hun tocht naar Jeruzalem voortzetten, verlieten ze, samen met 

een grote menigte, Jericho en daar zaten twee blinden langs de weg. Ze smeekten Jezus om 

hun ogen ziende te maken en met innerlijke ontferming bewogen deed Hij dat onmiddellijk. 

 

Ik denk dat dit een beeld is van de toestand van Israël. De twee blinden vertegenwoordigden 

de noordelijke 10 stammen van Israël en de zuidelijke 2 stammen van Juda. Israël werd onder 

het bewind van Rehabeam, de zoon van koning Salomo, in tweeën verdeeld, en ze werden 

nimmer herenigd. Deze twee mannen herkregen hun gezichtsvermogen net zoals Israël en 

Juda terug moeten keren tot God. Dit verhaal gaat niet over de verlorenen die een Verlosser 

nodig hebben, maar over heel Israël dat terug moet keren tot God. Net zoals hun ogen werden 

hersteld, omdat ze ooit in staat waren geweest om te zien, moet Israël terugkeren naar God 

zoals in het verleden. 

 

Door het "toeval", waren er tien Discipelen die boos waren op de twee Discipelen. Het was 

pas nadat Jezus tussenbeide kwam dat ze weer bij elkaar terug kwamen. Israël zal worden 

herenigd bij de Wederkomst (Ezechiël 37:15-24, Jeremia 3:18; Hosea 1:11). 

 

 

Les 75: Glorieuze intocht in Jeruzalem. 

 

Lezen: Mattheüs 21:1-9 

 

Voordat we verder gaan in Mattheüs 21 wil ik iets zeggen over Mattheüs 20:28, waarin 

staat dat Jezus kwam om een rantsoen (losprijs) voor velen te zijn. Dit is in tegenspraak met 

wat Paulus zegt in 1 Timotheüs 2:6, dat Jezus Zichzelf gaf als een rantsoen voor allen. 

Degenen die de verbondstheologie accepteren interpreteren dit vers (28) dat het  betekent dat 

Christus alleen stierf voor degenen die gered zouden worden (Beperkte verzoening). Ze 

zeggen dat Jezus Zijn genade niet zou verspillen aan degenen die niet zouden geloven. Dit 

idee gaat ervan uit dat God degenen in de voorbije eeuwigheid koos waarvan Hij wilde dat ze 

gered zouden worden en het was alleen voor deze specifieke groep dat Hij stierf. Zij die niet 
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door God waren verkozen zouden worden veroordeeld tot de hel. Veel Verbonds Theologen 

geloven in een dubbele predestinatie, namelijk dat God degenen verkozen heeft die zouden 

worden gered tot het eeuwige leven en dat Hij degenen verkozen heeft, die niet gered worden, 

tot eeuwige verdoemenis. Verzen zoals 2 Korinthe 5:14-15 en 1 Timotheüs 2:4-6 spreken 

deze leer tegen. Ik geloof dat deze verzen het best eenvoudig kunnen worden begrepen door 

het recht snijden van de Schrift of het scheiden van waarheid van waarheid, dat is iets dat 

Verbonds gelovigen niet doen. Het maken van een dispensationeel onderscheid tussen deze 

verzen zal duidelijk maken wat Jezus leerde. 

 

Toen Jezus zei, in Mattheüs, dat Hij een losprijs was voor velen, handelde Hij alleen met 

Israël en was in het proces van het verzamelen van de verloren schapen van het huis Israëls 

(Mattheüs 10:5-6; 15:24). Hij kwam niet om de Heidenen te dienen. De “velen” verwijzen in 

dit geval specifiek naar Israël. Zodra Israël was gered zouden ze naar de Heidenen gaan met 

het Evangelie (Jesaja 60:1-3; 56:6-7; Zach 8:22-23; Mattheüs 28:19). Omdat Israël zijn 

Messias niet accepteerde waren ze niet gekwalificeerd om Christus aan de Heidenen te 

verkondigen. Zodra Israël terzijde was gesteld (Romeinen 11) en het programma der 

Verborgenheid, voor de Kerk, het Lichaam van Christus, werd geïntroduceerd door de apostel 

Paulus, ging het Evangelie van genade rechtstreeks naar de Heidenen (Handelingen 28:28; 1 

Korintiërs 12:13). 

 

 

Het ingaan in Jeruzalem 

 

(Markus 11:1-10; Lukas 19:29-38; Johannes 12:12-15) 

 

Zoals vermeld in een aantal lessen terug was Jezus veelal in Galilea en kwam Hij zelden in 

Jeruzalem. Het lijkt erop dat Hij drie keer per jaar in Jeruzalem kwam om de drie feesten bij 

te wonen die, volgens de Wet van Mozes, moesten worden gevierd in Jeruzalem 

(Deuteronomium 16:16). Hij heeft Zijn Discipelen eerder aangekondigd dat Hij naar 

Jeruzalem moest gaan om te sterven, maar dat Hij na drie dagen op zou staan (Mattheüs 

16:21). Zijn tijd was nu gekomen dat Hij en Zijn Discipelen naar Jeruzalem moesten gaan. 

 

Toen ze Jericho (ongeveer 15 mijl “oost-noord-oosten” van Jeruzalem)  uitgingen genas Jezus  

twee blinden. Toen ze door Bethanië (ongeveer 2 mijl ten oosten van Jeruzalem) gingen 

wekte Jezus Lazarus op uit de dood en liet daardoor de mensen zien dat Hij macht over de 

dood had. Betfage lag halverwege tussen Jeruzalem en Bethanië en ten westen van Betfage is 

de Olijfberg. Toen Jezus en de Discipelen uit Betfage gingen vertelde Hij twee van hen in de 

stad, tegenover hen, te gaan om een ezel en een veulen, beide vastgebonden, te gaan halen. 

Als iemand zou vragen wat ze aan het doen waren moesten ze antwoorden dat de Heer hen 

nodig had. Als ze naar beneden kwamen van de Olijfberg (Lukas 19:37) en op weg gingen 

naar Jeruzalem, eerde een menigte van Zijn volgelingen Hem als hun Koning en legden hun 

klederen en takken van palmbomen op het pad van Jezus en riepen: "Hosanna den Zone 

Davids!”. Ze verwachten dat Hij Jeruzalem in zou gaan om hun vijanden te verslaan en plaats 

te nemen op de troon van David. 

 

Er worden een aantal profetieën vervuld in Mattheüs 21. Jezus gebruikte de Schrift om de 

leiders van Israël te laten zien dat Hij hun Messias was. Ik geloof dat Jezus een volmaakte 

kennis had van de Oud Testamentische profetieën en vervulde deze dingen opdat de mensen 

zouden opzien naar Hem. De gebeurtenissen van Mattheüs 21:1-9 zijn te vinden in Zacharia 

9:9 en Psalm 118:25. Deze passages spreken over de Messias die Jeruzalem binnengaat voor 
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het oprichten van het Duizendjarig Rijk. Degenen die de Schrift kenden hebben onmiddellijk 

de Oud Testamentische Profetieën verbonden met de gebeurtenissen die voor hun ogen 

gebeurden. 

 

Het woord hosanna is een pleidooi voor redding nu. Psalm 118:25 interpreteert het als "geef 

nu heil". Deze mensen waren niet op zoek naar een geestelijke verlossing die leidt tot het 

eeuwige leven, maar naar een fysieke verlossing van hun vijanden. Zij waren vertrapt 

gedurende minstens 800 jaar en waren klaar om hun Messias te ontvangen als Degene die de 

vijanden van Israël zou verslaan (Jesaja 2:4; Psalm 110:1; Zacharia 14:9-11). Het is 

veelzeggend dat de mensen dit deden als zij van de Olijfberg kwamen, want bij Jezus Zijn 

wederkomst zal Hij uit de hemel komen en Zijn voeten zetten op de Olijfberg voordat Hij 

Jeruzalem binnengaat (Zacharia 14:4). Ook belangrijk was het gebruik van takken, 

afgesneden van de bomen, om de weg voor Jezus te effenen. Tijdens het Loofhuttenfeest 

(Leviticus 23:39-43; Nehemia 8:15-18) zou de bevolking takken kappen om tijdelijke 

onderkomens te bouwen. Dit feest kijkt uit naar de oprichting van het Koninkrijk en de 

uiteindelijke rust voor Israël (Hebreeën 4). 

 

 

Christus geofferd op het altaar 

 

Een obscure leer die enige ingang begint te vinden is het idee dat, toen Jezus Jeruzalem 

binnenging, de mensen Hem naar de tempel leidden en Hij door getrouw Israël op het altaar 

werd geofferd. Dit idee is gebaseerd op Psalm 118:27 en is verbonden met Abraham, die Izak 

offerde door hem op het altaar te binden (Genesis 22:2-13) met Izak als een beeld van Jezus 

Christus. Het argument wordt weerlegd met Handelingen 2:23 waar Jezus wordt geofferd 

door onrechtvaardige handen in plaats van door rechtvaardige handen in geloof. 

 

“Hand.2:23: Dezen, door den bepaalden raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt 

gij genomen, en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood; 

 

“Psalm 118:27: De HEERE is God, Die ons licht gegeven heeft. Bindt het feest offer met 

touwen tot aan de hoornen van het altaar. 

 

Ik geloof dat er een aantal problemen zijn met deze theorie. Het eerste probleem ontstaat door 

het gebruik van een hoofd-bewijs-tekst en een paar steunverzen om te komen met deze theorie 

hoe God de Vader beoogde hoe Jezus zou sterven. De context van Psalm 118 is dat Jezus 

Christus plaats neemt op de troon, en niet gericht op Zijn dood. Ik geloof dat het offer 

waarover wordt gesproken het offer is dat wordt genoemd in Zacharia 14:16-20 ten tijde van 

het Loofhuttenfeest. Het zal een herinnering zijn aan de offerdood van Christus aan het kruis. 

De steunverzen die gebruikt worden bij het vergelijken van Abraham (God de Vader) en Isaac 

(God de Zoon) passen niet omdat Abraham Israël vertegenwoordigde, en niet God 

vertegenwoordigde. Zij beweren echter dat God Zijn Zoon heeft geofferd door de handen van 

gelovig Israël. 

 

Het lijkt vreemd dat er vele, vele verzen zijn die ons vertellen dat Jezus zou sterven aan het 

kruis door de handen van goddeloze mensen, maar toch wordt dit ene dubbelzinnige vers  

gebruikt om het tegendeel te bewijzen. Jesaja 53 zegt dat Hij werd verwond om onze 

ongerechtigheden, verbrijzeld, gekastijd en door Zijn striemen is ons genezing geworden (vers 

5). Het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem krank gemaakt (vers 10). 

Als Jezus op het altaar werd geofferd zou het een glorieuze gebeurtenis zijn geweest, niet één 
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van verdriet. Waarom liet Jezus zelf nooit doorschemeren dat Hij op het altaar in plaats van 

aan het kruis moest worden geofferd? Waarom zou Israël een mens op hun altaar offeren als 

een menselijk slachtoffer werd veroordeeld in het Oude Testament (Leviticus 20:2; 

Deuteronomium 18:10-14; 12:31)? 

 

Deze leer komt van mensen die ik over het algemeen respecteer, maar in dit geval denk ik dat 

ze solide hermeneutische principes in het stof achter zich hebben gelaten. Ik moet toegeven 

dat er iets dwingends is aangaande het "ontdekken van een nieuwe manier om de Schrift te 

interpreteren, maar we moeten altijd voorzichtig zijn met nieuwe leer ook al komt het van 

gerespecteerde mannen van God. We zijn allemaal verantwoordelijk om de dingen te testen 

die worden geleerd om ervoor te zorgen dat ze overeen komen met het Woord van God 

(Handelingen 17:11). 

 

 

Les 76: Het reinigen van de Tempel. 

 

Lezen: Mattheüs 21:10-17 

 

We zijn aangekomen in de laatste week van Jezus vóór Zijn dood aan het kruis. Hij heeft het 

grootste deel van zijn tijd in Galilea doorgebracht en is, misschien in een aantal maanden, met 

Zijn Discipelen van Galilea naar Jeruzalem gereisd. Vóór het verlaten van Galilea vertelde 

Jezus zijn Discipelen duidelijk dat hij naar Jeruzalem ging om te sterven, maar dat Hij weer 

tot leven zou komen (Mattheüs 16:21: 17:9-13; 22-23). Hoewel hen dit reeds een aantal keren 

was verteld  was het pas nadat Jezus werkelijk was opgestaan uit de dood dat ze echt begrepen 

wat Hij hen had verteld. Volgens Lukas 9:45 begrepen ze het toen nog niet omdat het voor 

hen verborgen was. Ditzelfde principe wordt benadrukt in Lukas 8:10 toen Jezus de 

Discipelen vertelde dat het hen was toegestaan om de verborgenheden van het Koninkrijk van 

God te verstaan. Op het eerste gezicht lijkt het erop dat God deze dingen slechts openbaart 

aan een selecte groep mensen die zijn gekozen, maar in feite openbaart Hij deze dingen aan 

degenen die zich in geloof uitstrekken tot Hem. In dit geval openbaart Hij deze dingen aan de 

leden van de Kleine Kudde - het rechtvaardig overblijfsel van Israël (Lukas 10:21). Efeziërs 

4:18 verduidelijkt de reden waarom sommige mensen het licht verwerpen. God verbergt de 

waarheid niet voor hen, ze zijn ongevoelig vanwege de hardheid van hun hart. 

  

Niet alleen faalden de Discipelen in het niet begrijpen dat Jezus zou sterven en opstaan, ze  

begrepen ook niet het belang van het feit dat Jezus Jeruzalem binnenging rijdende op het 

veulen ener ezelin (Johannes 12:12-16). Het was pas nadat Jezus Christus was opgestaan uit 

de doden dat het verstand van de Discipelen werd geopend om te kunnen begrijpen wat Hij 

hen de afgelopen drie jaar had geleerd (Lukas 24:45). 

 

 

Het reiningen van de tempel 

 

De laatste dagen van Jezus werden duidelijk besteed om Zichzelf te identificeren als de 

Messias van Israël. Hoewel zijn identificatie als Messias vele malen vanaf zijn geboorte was 

bevestigd, werd het bewijs nu bovenmate belangrijk. Alle gebeurtenissen rond zijn geboorte  

kwamen overeen met de profetieën in het Oude Testament. Twee keer kwam er een stem uit 

de hemel om Hem aan te kondigen als de Zoon van God (Bij Zijn doop en bij de 

Transfiguratie). Hij deed honderden, zo niet duizenden genezingen samen met vele wonderen. 
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Matthew McGee geeft 29 specifieke profetieën die door Jezus werden vervuld, waarvan 22 

betrekking hebben op Zijn dood. Alles wat hij deed wees op Hem als hun Messias. 

 

Vóór zijn komst naar de tempel had Hij Lazarus opgewekt uit de dood en reed Jeruzalem 

binnen op een veulen. Hij dreef degenen uit die de tempel hadden veranderd in een 

marktplaats door er een plek van te maken waar mensen, die naar Jeruzalem kwamen, hun 

offer konden kopen. Omdat ze dieven worden genoemd weten we dat ze de mensen bedrogen. 

Het is duidelijk dat de Farizeeën smeergeld ontvingen uit deze transacties anders zouden zij 

hen nooit hebben toegelaten in "hun" tempel. Jezus liet hen zien dat de tempel aan God 

behoorde, niet aan de Farizeeërs. 

 

Het vers dat Jezus citeert komt uit Jesaja 56:7 en zegt dat God's huis een huis is van gebed 

voor alle volken. Dit is een verwijzing naar het Duizendjarig Rijk wanneer Hij zal heersen op 

de troon vanuit de tempel te Jeruzalem. Deze tempel wordt beschreven in Ezechiël 40-44 en 

ik denk dat het  daar is vanwaar de Discipelen zullen gaan heersen. Toen Jezus dit vers 

citeerde nam Hij de tempel in eigendom en vertelde hen over een tijd waarin alle mensen, niet 

alleen de Joden, de tempel zullen gebruiken. Alle gelovigen zullen directe toegang tot Heer 

hebben. Toch zullen de ongelovigen alleen tot Christus kunnen komen door het volk Israël 

(Zacharia 8:23). 

 

De kinderen in de tempel roepen: "Hosanna de Zoon van David" dat wees ook op Jezus als 

Messias. Jezus leidt hen naar Psalm 8:2 om te laten zien dat de lof van kinderen macht heeft 

om de tegenstander tot zwijgen te brengen. Psalm 8 gaat over de schepping en wanneer Jezus 

Zich identificeert met deze Psalm vertelt Hij hen dat Hij de Schepper is van Hemel en aarde. 

 

Als laatste lezen we dat Hij de blinden en lammen in de tempel geneest. Genezing neemt een 

groot deel van het Evangelie van het Koninkrijk in beslag omdat Israël genezing was beloofd 

als ze het Koninkrijk binnengaan. Jesaja 35:5-6 spreekt over blinden die zullen zien, doven 

die zullen horen, lammen die zullen springen en stommen die zullen juichen. Als Jezus deze 

handelingen van genezing verricht zouden de leiders in staat moeten zijn om deze dingen te 

verbinden met de Schrift en Jezus erkennen als hun Messias. Het was vanwege de hardheid 

van hun harten dat ervoor zorgde dat ze werden afgestoten in plaats van aangetrokken tot 

Hem. 

 

 

Les 77: De vijgeboom. 

 

Lezen: Mattheüs 21:18-22 

 

Jezus en Zijn Discipelen hebben de week, voorafgaand aan de dood van Jezus, doorgebracht 

in de tempel om te bewijzen dat Hij de Messias was waar Israël naar uitzag. Deze laatste 

week is vol van gebeurtenissen die op één lijn liggen met de Oud Testamentische profetieën 

over de Messias. Degenen die hun hart niet hadden verhard waren in staat om te begrijpen, 

door de Vader, dat Jezus de Messias was (Mattheüs 16:16-17). De rest verharden hun harten 

en wilden niets temaken hebben met zulke onzin. Degenen die hun hart verhard hadden 

werden achtergelaten in duisternis over de ware identiteit van Jezus (Johannes 12:36-40; 

Efeziërs 4:18-19; 2 Korinthiërs 4:4: deze laatste verwijzing toont Satan die het verstand 

verblindt van degenen die al hebben besloten om niet te geloven). God heeft het licht gegeven 

aan de wereld en degenen die dat licht volgen zal meer licht gegeven worden (Johannes 1:9). 

Als mensen het hun gegeven licht verwerpen, staat God hen toe om te gaan in de richting die 
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ze verlangen te gaan. Hoe onaangenaam zou het zijn voor de ongelovigen om te worden 

gedwongen om een eeuwigheid met Christus door te brengen terwijl ze een leven lang 

weigerden om Hem als hun Verlosser te aanvaarden. 

  

Dit zijn de gebeurtenissen tot nu toe: Op weg naar Jeruzalem vertelt Jezus Zijn Discipelen 

wederom dat Hij gedood zal worden en op de derde dag weer op zal staan (Mattheüs 20:17-

19). Jakobus en Johannes verlangen een speciale plaats bij Christus in het Koninkrijk 

(Mattheüs 20:29-34). Toen ze in Jericho kwamen genas Jezus twee blinden (Mattheüs 20:29-

34) en Zacheüs wordt bekeerd (Lukas 19:1-10). Jezus en Zijn Discipelen komen zes dagen 

voor het Pascha in Bethanië. Die avond eet Jezus met Maria, Martha en Lazarus (Johannes 

12:1). De volgende dag gaat Jezus op weg naar Jeruzalem en als Hij van de Olijfberg afdaalt 

rijd Hij op een veulen en de mensen roepen: "Hosanna" (Mattheüs 21:1-11). Hij weende toen 

Hij Jeruzalem naderde want Hij kende de toekomst van Israël (Lukas 19:41-44). Hij gaat 

Jeruzalem binnen en gaat naar de tempel. Hij vertrekt met de twaalven naar Bethanië (Markus 

11:11). We pakken de draad weer op toen Jezus de vijgenboom vervloekte. Jezus vervloekte 

de vijgenboom (Matth.21:18-19; Markus 11:12-14; 20-24)  

 

Als ze de volgende ochtend Bethanië verlaten en op weg gaan naar Jeruzalem, werd Jezus 

hongerig en dacht dat een vijgenboom, in de verte, een aantal eetbare vruchten zou hebben. 

De boom was onvruchtbaar en had geen vrucht en Jezus vervloekte de boom en zei: "Uit u 

worde geen vrucht meer in der eeuwigheid!". De volgende ochtend waren de Discipelen 

verbaasd en zeiden: “Hoe is de vijgeboom zo terstond verdord?”.  

 

Dit verhaal lijkt op het eerste gezicht eenvoudig genoeg. Het toont Jezus Zijn macht over de 

natuur en leert de Discipelen dat zij deze zelfde macht kunnen krijgen als ze, gelovende, 

bidden. Hij leerde hen hetzelfde in Mattheüs 17:20. Tijdens de Verdrukking, wanneer het 

zesde zegel wordt geopend, zullen alle bergen en eilanden van hun plaats worden bewogen 

(Openbaring 6:14). Misschien is dit iets wat getrouwe gelovigen dan kunnen doen door de 

kracht van God. Jezus leert de Discipelen om Hem volledig te vertrouwen, zonder te aarzelen. 

 

Dit verhaal gaat echter dieper dan het oppervlakkige verslag en een goed begrip van de 

gebruikte symboliek zal een rijkere betekenis geven. De Schrift identificeert bepaalde planten 

met Israël. De olijfboom verwijst naar de geestelijkheid van Israël. De vijgenboom spreekt 

van godsdienstigheid van Israël. De wijnstok is een symbool van Israëls nationale identificatie 

en de braamstruik symboliseert afvallig Israël (zie Richteren 9:7-15). De Olijfboom 

vertegenwoordigt het geestelijk leven van Israël, dat kan worden begrepen door het lezen van 

Romeinen 11. Israël werd afgesneden van de olijfboom omdat ze weigerden hun Messias te 

accepteren. Israël is geestelijk afgesneden van alles wat aan haar was beloofd. Om deel te zijn 

van de olijfboom betekende dat Israël privileges (een bevoorrechte positie) had.  God handelt 

niet langer met Israël, maar handelt, volgens de Verborgenheid, met de Heidenen zoals dat is 

geopenbaard door de apostel Paulus. 

 

De symboliek van de vijgenboom kan het best begrepen worden door terug te gaan naar de 

tuin van Eden direct nadat Adam had gezondigd. Zodra Adam at van de vrucht van de boom 

der kennis van goed en kwaad werden hun ogen geopend en waren ze zich er van bewust dat 

ze naakt waren en voelden ze zich in verlegenheid gebracht. Zij probeerden hun zonde te 

verdoezelen door vijgenbladeren aaneen te naaien om zich te bedekken. Zij hoopten dat hun 

zelfgemaakte bedekking hun geestelijk gebrek zou verbergen. De Farizeeën deden hetzelfde 

met hun religie. Aan de buitenkant leken ze goed te zijn gekleed. Zij gebruikten de Wet, hun 

gewaden, het vasten en bidden om anderen te laten zien hoe geestelijk ze waren, maar van 
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binnen waren ze  rottende lijken. Hun gebrek aan ware geestelijkheid werd gecamoufleerd 

door zich te omhullen met hun religie (Mattheüs 23). 

 

Ik geloof dat, toen Jezus de vijgenboom vervloekte zodat het zou verdorren, Hij in feite het 

religieuze systeem, opgezet door de Farizeeën, vervloekte. God vertelde hen in de Wet wat ze 

moesten doen vanuit religieus oogpunt, maar ze gebruikten het ten onrechte door toe te 

voegen aan hetgeen God eiste en gebruikten religieuze riten en tradities om zich als het ware 

op te blazen voor de mensen (Markus 7:1-13). Hun religieus systeem kwam daadwerkelijk ten 

einde met de verwoesting van de tempel in 70 na Christus 

 

Er zijn vandaag de dag velen die hun gebrek aan geestelijkheid bedekken door zichzelf te 

bedekken met hun religie. Naar buiten toe stellen ze zich voor als een heilige elite, maar van 

binnen zijn ze volledig bankroet. Er is absoluut niets mis met het hebben van religieuze 

tradities en in feite omhelzen velen van ons christelijke gewoonten omdat we ervan genieten. 

Echter moet onze religiositeit komen uit onze geestelijkheid. Als we geestelijkheid verwarren 

met religiositeit dan zullen we troost putten uit onze acties en denken dat we geestelijk zijn, 

omdat we geestelijk handelen. Als we werkelijk geestelijk geworteld zijn in Christus dan laat 

de buitenkant onze verbinding met Christus zien en dat is absoluut gepast. Als een persoon 

niet verbonden is met Christus dan is hij niet geestelijk en alle schijn om geestelijk te lijken is 

niets meer dan een schijnvertoning. 

  

Mark 11:13 zegt vreemd genoeg dat, toen Jezus heenging om te zien of de vijgenboom vrucht 

droeg, Hij niets vond want het was niet het seizoen voor vijgen. Dat klinkt alsof Jezus de 

boom vervloekte voor het niet dragen vrucht terwijl het er de tijd niet voor was. Dit lijkt als 

het kappen van een appelboom in het voorjaar omdat de boom geen appels draagt. 

Vijgenbomen zijn echter een klein beetje anders. De vijg is geen vrucht zoals wij denken over 

vruchten, maar een syconium, een vlezige stam die een massa bloemen heeft die, als ze 

bestoven zijn, een cluster van kleine individuele vruchten produceert aan de binnenkant. De 

vijgenboom (tenminste bepaalde variëteiten) produceert twee gewassen, een vroege oogst in 

het voorjaar (breba) en een late oogst in de herfst. Het breba gewas vormt zich op de oude 

takken en deze kunnen zich beginnen te ontwikkelen vóórdat de bladeren volledig zijn 

gevormd op de uitgroei. Het belangrijkste gewas vormt zich op nieuw gegroeide takken en dat 

is meestal de betere oogst. Als Markus zegt dat het niet het seizoen voor vijgen was sprak hij 

van de belangrijkste oogst van de vijgen. Dat zou gebeuren in het midden tot het late voorjaar 

als het breba gewas klaar zou zijn geweest om te eten, maar voordat het belangrijkste gewas 

zich zou hebben ontwikkeld. Aangezien het Pascha over een paar dagen was weten we dat het 

waarschijnlijk ergens in april was dat dit gebeurde. 

 

 

Handelend in geloof (Matth.21:20-22) 

 

Dit incident met de vijgenboom was ten behoeve van de Discipelen. Ze waren verbaasd over 

hoe snel de vijgenboom verdorde nadat Jezus het vervloekte. Jezus vertelt hen dat, indien ze 

een onwankelbaar geloof hebben, ze in staat zullen zijn om hetzelfde te doen en zelfs nog 

grotere dingen. Hij beloofde hen dat ze alles zullen ontvangen waar ze om vragen, gelovende. 

Dit werd een aantal keren tegen hen gezegd (Matthew 7:7; Johannes 14:13-14; 15:7, 16; 

16:23).  

 

De Discipelen ondervonden dat na de hemelvaart van Christus toen ze de bediening van Jezus 

Christus overnamen zoals dat is opgetekend in het begin van Handelingen. Zij genazen de 
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zieken, brachten de doden weer tot leven, spraken in tongen, hadden speciale kennis en 

konden zelfs het leven van mensen nemen (Ananias en Saffira). Er gebeurden vele wonderen 

die niet werden geregistreerd (Handelingen 2:43; 5:12; 6:8: 8:6, 7, 13). Terwijl deze dingen 

gebeurden was de Verdrukking op komst en daar waren ze waarschijnlijk slechts een paar 

maanden van verwijderd. Deze speciale bevoegdheden zullen opnieuw tot leven komen als 

God de draad met Israël weer opneemt na de opname van de Kerk, het Lichaam van Christus. 

Zij zullen dan nodig zijn om Satans aanval op gelovigen te overleven. 

 

Vandaag de dag zijn er velen die trachten dezelfde gebeurtenissen te ervaren die er waren in 

het begin van Handelingen. Ze willen dezelfde opwinding, dezelfde gevoelens en dezelfde 

emotie die deze Israëlieten ervoeren. Dat is jammer, want door dit te doen missen ze de 

zegeningen waarvan wij op dit moment kunnen genieten door het veilig rusten in Christus. De 

brief aan de Efeziërs beschrijft alle zegeningen die we hebben vanwege onze positie in 

Christus. Dit is iets veel beters dan een bijzondere emotionele ervaring. 

 

 

Les 78: De autoriteit van Christus. 

 

Lezen: Mattheüs 21:23-46 

 

We zijn in de laatste dagen van het leven van Jezus. Jezus verbleef 's nachts in Bethanië, 

waarschijnlijk in het huis van Maria, Martha en Lazarus. In de ochtend ging Hij, en de 

Discipelen, naar de tempel in Jeruzalem,  waarschijnlijk gingen ze over de Olijfberg 

(ongeveer een halve mijl van Jeruzalem), daalden af in de Kidron Vallei en gingen door de 

Oostelijke (de Gouden) Poort. Toen Gods aanwezigheid (de heerlijkheid des Gods Israels) de 

tempel verliet, net voor de Babylonische ballingschap (Ezechiël 9-11) zagen ze dat Hij de 

tempel verliet door de Oostelijke Poort, naar de Olijfberg en toen naar de hemel. Als Jezus 

Christus terugkomt zal hij Zijn voeten neerzetten op de Olijfberg (Zacharia 14:4), binnengaan 

via de Oostpoort en de tempel nogmaals vullen met Zijn heerlijkheid (Ezechiël 43:1-5; zie 1 

Koningen 8:11). Toen Jezus op het veulen Jeruzalem binnenreed, reisde Hij dezelfde route die 

Hij zal gebruiken bij Zijn wederkomst. 

 

 

Uitgedaagd door de leiders (Matth.21:23-27)  

 

Elke dag, als Jezus naar de tempel ging, leerde Hij niet alleen de mensen (Mattheüs 26:55; 

Lukas 21:37), maar genas Hij ook de zieken (Mattheüs 21:14) en reinigde de tempel bij 

tenminste twee gelegenheden van de oneerlijke geldwisselaars (Johannes 2:14; Markus 11: 

15-17). De leiders worstelden met de vraag hoe ze moesten reageren op Jezus omdat ze hem 

zagen als een bedreiging voor hun macht over het volk. Zij wilden Hem doden, maar zij  

vreesden de mensen, omdat ze acht sloegen op elk woord die Jezus zei (Lukas 19:45-48; 

Johannes 11:48). Ze hingen als het ware aan Zijn lippen. 

 

Zij benaderden Jezus en vroegen Hem door welke macht hij deze dingen deed in de tempel. 

Ze beschouwden de tempel als behorend tot hen, terwijl het in feite de woonplaats van God 

was van waaruit zij Hem zouden dienen. Ze wilden niet dat iemand zoals Jezus zich bemoeide 

met hun grondgebied en de macht over het volk. Typisch genoeg antwoorde Jezus hen niet 

rechtstreeks maar stelde hen een vraag: de doop van Johannes, was die uit de hemel of uit de 

mensen? Deze vraag zette hen voor een dilemma, want als zij antwoordden dat Johannes zijn 

bediening van God was dan zouden ze zichzelf veroordelen voor het verwerpen van hetgeen 
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hij predikte. Als ze zouden zeggen dat de boodschap van Johannes uit de mensen was dan 

riskeerden ze dat de mensen boos zouden worden omdat ze Johannes zagen als een profeet. 

Dit werd allemaal in het openbaar gezegd met de scharen rondom Jezus en de leiders. Het 

moet heel pijnlijk voor hen zijn geweest in het bijzijn van de schare. 

 

Het is duidelijk uit Lukas 7:28-30 dat de leiders van Israël bijna universeel Johannes zijn 

bediening afwezen. Toen zij de doop van Johannes verwierpen,  verwierpen ze Gods doel met 

hen en wezen zodoende het eeuwige leven in het Koninkrijk af. Johannes kwam, door God, 

naar Israël, want het was nu de tijd om aan te kondigen dat het Koninkrijk van God gereed 

was om te worden opgericht (Johannes 1:6; Mattheüs 3:1-2). Hij kwam en predikte een doop 

van bekering tot vergeving van zonden (Lukas 3:3). Merk op dat de doop noodzakelijk was 

voor degenen die tot Christus wilden komen. De scharen waren ontvankelijk voor deze 

boodschap van het Koninkrijk en aanvaarden gretig wat Johannes predikte terwijl de leiders 

niets te maken wilden hebben met zijn boodschap. Toen Johannes zag dat de Farizeeën en 

Sadduceeën voor de doop kwamen kende hij hun harten en noemde hen adderengebroed en 

vertelde hen om vrucht te dragen dat erop zou wijzen dat ze werkelijk berouw hadden 

(Mattheüs 3:7-8). 

 

Jezus vertelde hen de bron van Zijn gezag door hen op Johannes te wijzen. Hij was door God 

de Vader gestuurd om een voorloper van Jezus te zijn om de komst van de Messias van Israël 

aan te kondigen (Mattheüs 11:10). Als de leiders van Israël hadden geloofd dat Johannes door 

God was gezonden en de komst van hun Messias aankondigde dan zouden ze meteen weten 

dat Jezus Zijn gezag van de Vader kwam. Door de afwijzing van Johannes verwierpen ze 

Jezus. Hun verharde harten weigerden te geloven wie Jezus was en Jezus weigerde om ze te 

antwoorden omdat Hij wist dat ze het antwoord wel wisten. 

 

 

Gelijkenis van de twee zonen (Matth.21:28-32) 

 

Jezus probeert opnieuw om de verharde harten van de leiders binnen te dringen door hen een 

gelijkenis te vertellen en geeft hen de kans om in te zien dat ze zich moeten bekeren. In deze 

gelijkenis wordt elke zoon gevraagd om te werken in de wijngaard. De eerste zoon zegt dat hij 

wil maar hij gaat niet terwijl de tweede zoon zegt dat hij niet wil, maar gaat wel. De twee 

zonen vertegenwoordigen een gepolariseerd Israël met de vrome religieuze leiders aan de ene 

kant en de gewone "onrechtvaardige" mensen aan de andere kant. De wijngaard staat voor 

Israël (Jesaja 5:1-4). Degenen die bereid lijken te zijn om te werken in de wijngaard om Israël 

vrucht te laten dragen zijn Israël eigenlijk aan het verwoesten. Zij zijn degenen die weigeren 

om te werken in de wijngaard. Degenen die in eerste instantie weigerden om te gaan voldoen 

uiteindelijk aan de wil van de Vader en gehoorzamen Hem. De tollenaars en hoeren geloven 

uiteindelijk wat Jezus predikte, terwijl de religieuze leiders dezelfde boodschap weigerden. 

Deze gelijkenis werd gebruikt om de religieuze leiders te wijzen hoe schaamteloos ze Jezus 

Zijn gezag afwezen. Jezus werd gezonden door de Vader en ze hadden de Vader alreeds 

verworpen dus was het logisch dat ze ook de Zoon verwierpen. Als deze leiders opmerkzaam 

waren geweest dan zouden ze hebben ingezien dat Jezus deze gelijkenis rechtstreeks aan hen 

richtte en hen veroordeelde voor het verwerpen van Zijn gezag.  
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Gelijkenis van de wijngaard (Matth.21:33-41) 

 

Deze volgende gelijkenis is een voortzetting van Jezus Zijn antwoord, aan de religieuze 

leiders, over de bron van Zijn gezag. In deze gelijkenis is de landeigenaar God de Vader, de 

wijngaard is Israël, de wijnbouwers zijn de religieuze leiders in dienst van Israël en de slaven, 

die door de landeigenaar zijn gezonden, zijn de profeten die naar Israël zijn gezonden. Uit 

deze gelijkenis (en uit Jesaja 5) kunnen we zien hoe zorgvuldig God het volk Israël heeft 

gevormd. Ze kregen alles wat nodig was om de beste vruchten te produceren. Het doel van 

een wijngaard is om vrucht te produceren en dus stuurde de Vader Zijn profeten naar Israël 

om te zien of ze vrucht (geestelijke) droegen. Zij waren in staat om dat te doen want ze waren 

verbonden met de wijnstok (Johannes 15). Omdat de mannen die de leiding in de wijngaard 

hadden corrupt waren, produceerde Israël  geen vruchten. Ze waren zo verdorven dat ze de 

profeten, die de Vader gezonden had, beledigden, mishandelden en doodden. Toen de Vader 

Zijn Zoon zond namen zij Hem en doodden Hem en dachten dat ze dan de hele erfenis (Israël)  

voor zichzelf hadden. Zoals dat in Mattheüs 11:12 staat zijn er mensen die met geweld het 

Koninkrijk der hemelen willen nemen. 

 

De gelijkenis eindigt met de vraag van Jezus aan de leiders wat de eigenaar van de wijngaard 

moet doen met degenen die de slaven van de vader hebben vermoord. Helaas voorspelden ze 

onbewust hun eigen lot toen ze zeiden dat de eigenaar deze kwaden een kwade dood moet 

aandoen en betrouwbare wijnbouwers over de wijngaard moet stellen. Net zoals de 

wijnbouwers, die de leiding in de wijngaard van de vader hadden, geen acht sloegen op zijn 

gezag, zo hebben de leiders van Israël niet het gezag van de Vader, noch van Zijn Zoon, 

onderkent. Nadat al de tekenen en wonderen die de Zoon deed voor het aanezicht van deze 

leiders was er absoluut geen excuus voor hen om Zijn gezag te verwerpen. 

 

 

Christus, de Hoeksteen (Matth.21:42-46) 

 

Christus is de Hoeksteen, de belangrijkste steen in een gebouw. Zonder een hoeksteen kan een 

gebouw niet goed worden opgebouwd. Een gebouw dat niet een juiste basis heeft zal 

uiteindelijk falen. De leiders moesten Israël bouwen op God en uiteindelijk op Jezus Christus. 

De bouwers (de geestelijke leiders van Israël) faalden in het proberen Israël op te bouwen, ze 

raadpleegden God niet bij de bouwplannen. 

 

Jezus citeert verzen uit Psalm 118, een passage die betrekking heeft op de Wederkomst van 

Christus als Hij rechtmatig zitting neemt op Zijn troon in Jeruzalem. Deze steen is degene die, 

in Daniël 2:34 en 45, is uitgehouwen zonder handen en die alle andere koninkrijken op aarde 

verplettert. Dit is de steen waarover velen in Israël zullen struikelen en het zal degenen 

verpletteren die Hem weigeren (Jesaja 8:4). Het werd voorzegd, in Lukas 2:34, dat Jezus de 

val en opkomst van velen in Israël zou zijn. 

 

Matth.21:43 wordt vaak verkeerd uitgelegd, het zou betekenen dat het Koninkrijk van God nu 

aan de Heidenen zal worden gegeven omdat Israël het verwierp. In plaats van het ontvangen 

van alle fysieke land en de zegeningen zullen we nu geestelijke zegeningen ontvangen. Het 

Griekse woord Ethnos wordt gewoonlijk vertaald door volk of Heiden. Het Lichaam van 

Christus wordt nooit een volk genoemd, dit woord betekent niet de huidige Kerk. Aangezien 

dit woord enkelvoudig is, kan het alleen maar verwijzen naar één natie. Dit volk is het Joodse 

volk en bestaat uit het Joodse overblijfsel. Het is dit volk die in het Duizendjarig Rijk zullen 

ingaan met nieuwe leiders, de Discipelen (Mattheüs 19:28). 
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Les 79: De autoriteit van Christus. (vervolg). 

 

Lezen: Mattheüs 22:1-14 

 

Toen Jezus leerde in de tempel kwamen de religieuze leiders van Israël tot Hem en vroegen 

naar de bron van zijn bevoegdheid om te onderwijzen en het verdrijven van degenen die in de 

tempel kochten en verkochten. Vanuit hun oogpunt was Jezus een enorme bedreiging voor 

hen omdat de mensen hun leer en leiderschap verlieten om Jezus te volgen (Johannes 11:48). 

Ze haatten wat Jezus aan het doen was en ze verlangden Hem te doden, ze dachten dat dat hun 

probleem zou oplossen (Johannes 5:18; Markus 14:1).  

 

Jezus lijkt de vraag over Zijn autoriteit te ontlopen, maar eigenlijk leidt Hij hen naar het 

antwoord met Zijn eigen vragen en gelijkenissen. Hij stelde hen eerst een vraag over Johannes 

de Doper, van wie ontving Johannes zijn gezag. Als zij zouden antwoordden: “uit de hemel” 

dan zouden ze zichzelf veroordelen omdat ze Johannes zijn boodschap afwezen. Als zij 

zouden antwoordden: “van de mensen” dan zouden ze hun respect van de mensen verliezen 

omdat de overgrote meerderheid van de mensen Johannes voor een profeet hield. Omdat 

Johannes zijn gezag van God had ontvangen (Johannes 1:6) en hij Jezus Christus aankondigde 

aan het volk van Israël, zouden de religieuze leiders moeten weten dat Jezus zijn gezag ook 

van God kwam. Dat is de reden waarom ze zeiden dat ze de vraag van Jezus  niet konden 

beantwoorden. 

 

Hierna vertelde Jezus hen de gelijkenis over de twee zonen. De eerste zei dat hij niet wou 

werken in de wijngaard maar toch ging terwijl de tweede zei dat hij zou gaan werken in de 

wijngaard, maar het niet deed. Jezus zegt dat de eerste zoon de tollenaars en hoeren 

vertegenwoordigde. Dus zijn de religieuze leiders de zoon die ongehoorzaam was, ze deden 

niet het werk in Israël waartoe zij geroepen waren om te doen en ze geloofden Johannes de 

Doper niet toen hij hen tot bekering opriep. Zij hadden het gezag van Johannes moeten 

erkennen en dus ook  het gezag van Jezus. 

 

Een andere gelijkenis wordt dan verteld betreffende een landeigenaar die een wijngaard had 

geplant en anderen er verantwoordelijk voor stelde. Zij moesten er voor zorgen dat de 

wijngaard goede vruchten produceerde, maar waren nalatig en daardoor produceerde het geen 

bruikbare vruchten. Toen de landeigenaar mensen stuurde om de verantwoordelijken te 

controleren werden deze mensen door de verantwoordelijken geslagen en gedood. Toen de 

landeigenaar zijn zoon stuurde doodden zij ook hem, zodat ze zijn erfenis konden vorderen.   

Deze gelijkenis beschrijft de religieuze leiders van Israël voor op zijn minst de afgelopen 800 

jaar. Ze waren slechte wijnbouwers en slechte herders (Jeremia 23:1-4; Ezechiël 34:1-10) en, 

zoals in de gelijkenis, zal de Hoeksteen, Jezus Christus, hen verpletteren. Het aan hen 

vertellen van deze gelijkenis raakte een zenuw omdat ze geboren zijn uit de generatie van de 

verdorven, ongelovige leiders van Israël, die hetzelfde deden als degenen vóór hen. Ze 

verwierpen de Hoeksteen, maar de Hoeksteen zal de veroorzaker zijn van hun ondergang. Dit  

benadrukt het gezag van Jezus en is het resultaat van het niet erkennen van Hem.  

  

 

Gelijkenis van het bruiloftsfeest 

 

Dit is de derde gelijkenis die Jezus vertelde aan de religieuze leiders terwijl ze in de tempel 

waren. De leiders worden steeds wanhopiger om Jezus het zwijgen op te leggen omdat Hij in 
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hun ogen de scharen opzet tegen hun vermeende macht over het volk. Dit is een andere 

lerende gelijkenis om aan te geven wat er met deze goddeloze leiders zal gebeuren.  

 

Een koning trad als gastheer op voor de bruiloft van zijn zoon en stuurde zijn slaven  om de 

genodigden te roepen om naar het feest te komen, maar ze weigerden het aanbod omdat ze te 

druk waren met andere dingen. Toen dan alles gereed was stuurde de koning andere slaven 

om ze opnieuw uit te nodigen voor de bruiloft. De meesten negeerden de uitnodiging terwijl 

anderen de slaven grepen en hen mishandelden en doodden. De reactie van de koning was om 

deze boze mensen, en hun stad, te vernietigen. Een andere roep ging uit buiten de verwoeste 

stad om zowel slechten en goeden te roepen en de bruiloftzaal werd nu volledig gevuld. Er 

was echter één man bij het feest die niet de juiste bruiloftskleding droeg. De koning vroeg 

hem hoe hij in de feestzaal was gekomen. De man was sprakeloos, hij werd vastgebonden en 

geworpen in de eeuwige duisternis. 

 

In deze gelijkenis is de koning God de Vader die als gastheer optreed voor de bruiloft van 

Zijn Zoon, Jezus Christus. De slaven die werden uitgezonden waren woordvoerders van God 

die naar Israël werden gestuurd. Degenen die de uitnodiging afwezen was het merendeel van 

Israël, terwijl degenen die de Zoon doodden de religieuze leiders waren. De bruiloft is het 

bruiloftsmaal van het Lam, beschreven in Openbaring 19:9. Dit is het huwelijk tussen Jezus 

Christus en Israël. Uit Johannes 3:29 weten wij dat Jezus de Bruidegom is (zie ook Mattheüs 

9:15). Omdat Jezus zijn bediening uitsluitend aan Israël was (Mattheüs 15:24), is het 

gemakkelijk om te zien dat Israël de bruid moet zijn. Dit wordt ondersteund door een groot 

aantal Oud Testamentische profeten, zoals Jeremia 2:2; 3:14; 31:31-33; Hosea 2:19-20; Jesaja 

54:4-8 en Jesaja 62:1-5. Wij zijn niet de Bruid van Christus, wij zijn het Lichaam van 

Christus. We kunnen niet beide zijn omdat elk, in de eeuwigheid, een aparte functie en 

toekomst heeft. 

 

Het blijkt dat de eerste groep uitgezonden slaven (Matth.22:3) Johannes en de discipelen 

vertegenwoordigen. Zij gingen door geheel Israël om hen tot bekering te roepen. Dit was de 

eerste keer dat van het Koninkrijk werd gezegd dat het "nabij" was, hetgeen betekent dat het 

Koninkrijk spoedig zou worden opgericht. Het blijkt dat de tweede groep slaven (Matth.22:4) 

werd gestuurd om Israël uit te nodigen voor het feest na de dood, begrafenis en opstanding 

van Christus. Dit is allemaal gebeurt in het begin van het boek Handelingen. Tot de slaven die 

werden geslagen, mishandeld en vermoord behoorde ook Stefanus (Handelingen 7:59-60) en 

Jakobus (Handelingen 12:2). De koning werd toornig (Matth.22:7) en het is vanwege de 

afwijzing van Jezus Christus, door Israël, dat de stad Jeruzalem en de tempel werden 

vernietigd. 

 

Matth.22:9 is waar de meeste mensen de Kerk invoegen, het Lichaam van Christus. Ze gaan 

ervan uit dat, sinds de verwoesting van de tempel is voltooid, en de slaven wordt verteld om 

uit te gaan naar de wegen om zovelen ze er vinden uit te nodigen, dat dat moet verwijzen naar 

ons. Maar God heeft nog steeds te maken met Israël volgens de Profetie en daarom is de 

Verborgenheid nog niet geopenbaard, het zal verborgen blijven tot aan de apostel Paulus 

(Romeinen 16:25-26). Dit zijn de Joden die buiten Jeruzalem wonen. Ze konden geen leden 

van het Lichaam van Christus zijn, omdat vers 10 zegt dat zowel goeden als slechten zijn 

uitgenodigd. In feite zien we één van de gasten niet de juiste kleding dragen en hij wordt 

ondervraagd door de koning (de Vader). Hij vertegenwoordigt degenen die werden geroepen 

om naar het feest te komen, maar hij  droeg niet de kleren van de gerechtigheid die alleen 

verkrijgbaar zijn bij God de Vader door Jezus Christus. Deze man kwam binnen en droeg zijn 

eigen kleren, die van zelfrechtvaardiging. Ondanks dit noemt de Vader hem vriend en geeft 
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daarmee aan dat er een kans voor deze man is om zich te bekeren door de juiste kleding aan te 

doen. Deze man ging sprakeloos heen, hij beleed niet zijn behoefte en werd gebonden en in de 

buitenste duisternis geworpen. 

 

Het is met deze gelijkenis dat Jezus de religieuze leiders van Israël veroordeelt en toonde hen 

hun eeuwig lot voor het negeren van alle mogelijkheden om te geloven. Net als de man in de 

gelijkenis zullen ze geen excuus hebben en zullen ze sprakeloos voor God staan in het oordeel 

voor de Grote Witte Troon (Openbaring 19) 

 

 

Velen geroepen, weinigen uitverkoren (Matth.22:14) 

 

Dit gezegde is rechtstreeks gekoppeld aan de bovenstaande gelijkenis. Dit is de laatste oproep 

om in het Duizendjarig Rijk te komen en deel te nemen aan de bruiloft, hetzij als de bruid 

(Israël) of als gast (Heiden). De oproep gaat uit naar allen die door de Verdrukking gaan en 

wordt het meest waarschijnlijk gedaan door de 144.000 Joden die zullen worden aangesteld 

voor het brengen van het Evangelie van het Koninkrijk aan de hele wereld (Openbaring 7:4, 

Mattheus 24:14). Het is pas nadat het Evangelie van het Koninkrijk is gepredikt aan de hele 

wereld dat het einde van de Verdrukking komt met de komst van Jezus Christus om zijn 

rechtmatige plaats op de aardse troon in te nemen en te heersen over de ganse aarde. Deze 

bijzondere uitnodiging gaat uit naar degenen die de Verdrukking doorstaan. Hoewel veel 

mensen worden geroepen, zullen slechts weinigen daadwerkelijk worden gekozen om het 

Koninkrijk, samen met anderen die opgewekt zullen worden, in te gaan zodat ze kunnen 

deelnemen aan dit huwelijks feest (Mattheüs 8:11).  

 

De weinige uitverkorenen zijn niet degenen die verkoren zijn tot zaligheid. Hoe wreed zou het 

zijn van God om velen in het Koninkrijk te roepen, maar dat later zou blijken dat de meesten 

niet werden gekozen voor een verblijf in het Koninkrijk. De weinigen in dit vers verwijst naar 

degenen die reageren op het Evangelie van het Koninkrijk, zich hebben bekeerd, gedoopt zijn, 

en dus de klederen van gerechtigheid hebben aangedaan omdat ze in geloof hebben 

gereageerd. Om samen te vatten, de velen omvat allen die in leven zijn aan het einde van de 

Verdrukking, maar slechts weinigen, die in geloof tot Christus zijn gekomen, zullen worden 

uitverkoren om het Koninkrijk binnen te gaan. 

 

 

Les 80: De reactie van de religieuze leiders. 

 

Lezen: Mattheüs 22:15-33 

 

Jezus kwam zes dagen vóór het Pascha in Bethanië (Johannes 12:1) en bracht de volgende 

paar dagen, overdag, door in Jeruzalem en keerde 's nachts terug naar Bethanië. Vijf dagen 

voor het Pascha maakte Jezus Zijn triomfantelijke intocht in Jeruzalem. Vier dagen voor het 

Pascha vervloekte Jezus de vijgenboom en reinigde de tempel. Drie dagen voor het Pascha 

was Hij in de tempel en confronteerde de religieuze leiders, door middel van gelijkenissen, 

met het feit dat Hij de Christus was en door wiens gezag Hij leerde. Hij benadrukte wat hun 

lot zal zijn als ze volharden om Zijn leer te verwerpen.  

  

De laatste gelijkenis die Jezus leerde ging over het bruiloftsfeest. De eerste oproep ging uit in 

verband met Jezus en Zijn Discipelen die naar de verloren schapen van het huis van Israël 

gingen (Mattheüs 10:6; 15:24). Ze werden jaren geleden verloren schapen, omdat de herders 
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die de leiding hadden (de religieuze leiders) hun werk niet deden (Jeremia 50:6). De tweede 

oproep ging uit na de hemelvaart van Christus. Het was op dit punt dat gezegd werd dat alles 

gereed was, een indicatie dat de bruiloft heel dichtbij was. Dit komt overeen met de 

tijdsaanduiding in Daniëls profetie van 490 jaar. De Verdrukking en Wederkomst zouden, 

profetisch gezien, een korte tijd na Zijn hemelvaart volgen. Ik denk dat de Verdrukking zou 

zijn begonnen na de steniging van Stefanus toen Jezus gereed stond om Zijn toorn uit te 

gieten op de wereld (Psalm 7:6; 110:1). In plaats van de toorn, ervoer de wereld Gods genade 

met het begin van deze Verborgen Eeuw zoals die is geopenbaard aan en door Paulus 

(Romeinen 16:25; Efeze 3:1-8; Kolossensen 1:25-27). 

 

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht is de derde oproep niet gerelateerd aan de huidige 

Kerk, maar is een voortzetting van de eerste en tweede oproep aan Israël. De vorming van het 

Lichaam van Christus onderbreekt tijdelijk Gods profetisch handelen met Israël. Hij zal het 

profetische programma hervatten nadat de Kerk, het Lichaam van Christus, wordt opgenomen 

om de Heer tegemoet te gaan in de lucht (1 Thessalonicenzen 4:7). De laatste oproep in deze 

gelijkenis wordt gedaan na de opname en lijkt uit te gaan naar de hele wereld. Ik denk dat dat 

zal worden gedaan tijdens de Verdrukking en gaat over de 144.000 Joden die blijkbaar 

worden uitgezonden om het Evangelie van het Koninkrijk aan de wereld te verkondigen 

(Mattheüs 24:14). Deze oproep is aan het Joodse volk en ik geloof aan iedere Heiden die 

graag het Koninkrijk in wil gaan. De Heidenen die gasten zullen zijn bij het huwelijk van het 

Lam zullen degenen zijn uit Mattheüs 25:34-40. 

 

We pakken nu de draad op aangaande de reactie van de religieuze leiders op de gelijkenissen 

van Jezus. 

 

Eerbetoon aan Caesar (Matth.22:15-22) 

 

Het enige waar deze hardvochtige religieuze leiders aan kunnen denken is hoe ze zich kunnen 

ontdoen van de onruststoker, die veroorzaakt dat de mensen hun tekortkomingen zien. 

Volgens Matth.22:15 hielden de Farizeeën een vergadering met de Herodianen om een manier 

te vinden om zich te ontdoen van Jezus. De Herodianen zijn een politieke groep (niet 

religieus) die aanhangers zijn van de Romeinse Herods (keizers). De Farizeeën waren bang 

dat het volk zich tegen hen zou keren en dan zouden ze hun status verliezen terwijl de 

Herodianen bang waren dat Jezus zich het gezag van de Romeinse heersers zou toeëigenen. 

De Farizeeën stuurden hun discipelen, met de Herodianen, naar Jezus om Hem te laten 

struikelen over een onschuldig klinkende maar beladen vraag. Ze kwamen tot Hem in valse 

nederigheid en complimenteerden hem voor de grote waarheden die Hij leerde en prezen hem 

voor zijn eerlijkheid, ongeacht met wie Hij temaken had. Dit was bedoeld opdat Hij niet op 

Zijn hoede zou zijn en zich vrij voelde om te zeggen wat Hij dacht. Hun vraag ging over 

loyaliteit. Moeten mensen loyaal zijn aan de overheid of aan God? Moeten we belasting 

betalen aan de keizer? Uiteraard dachten ze dat Hij er op tegen zou zijn om geld te geven aan 

Rome omdat Hij werd gezien als een rebel die niet een andere koning trouw wilde zijn dan 

alleen aan Zichzelf, terwijl de Farizeeën hoopten dat Hij de Herodianen zou vertellen dat men 

hulde moest brengen aan  Herodes en als Hij dat zou zeggen zouden ze een kans hebben om 

hem te bekritiseren omdat Hij God niet op de eerste plaats zette. 

  

Jezus wist dat ze Hem probeerden te vangen, toen vroeg Hij om een munt. Op de munt stond 

een beeltenis van Caesar en Jezus zei hen om aan Caesar (de keizer) te geven wat aan Ceasar 

behoorde en Gode te geven, dat van Gods is. Noch de Herodianen, noch de Farizeeën konden 
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Zijn antwoord gebruiken om hem te verstrikken en zij verwonderden zich er over hoe hij in 

staat was om zo vakkundig aan hun valstrik te ontsnappen. 

 

 

Huwelijk in de hemel (Matth.22:23-33). 

 

Nu was de beurt aan de Sadduceeën  om Jezus te testen door te proberen om Hem iets te laten 

zeggen waardoor het volk zich tegen Hem zou keren. De Sadduceeën geloofden niet in een 

leven na de dood en daarom zou er volgens hen geen opstanding zijn. De dood was voor hen 

het einde van het bestaan. Zij geloofden dat er na dit leven niets meer was, geen hemel, geen 

engelen, geen Satan. Hun testvraag was om de absurditeit aan te tonen om zelfs maar te 

denken dat er een opstanding was. De Mozaïsche Wet beschermt vrouwen en erfenissen door 

het geven van voorschriften om te voorkomen dat anderen meer land zouden verkrijgen dan 

waar ze recht op hadden. Eén van de voorgeschreven manieren was om de zwager van de 

vrouw toe te staan om haar als zijn vrouw te nemen als zijn broer zou sterven. Hij moest er 

voor zorgen dat de vrouw zou baren waardoor zij en haar familie van de  voortzetting van 

erfrecht waren verzekerd (Deuteronomium 25:5). De Sadduceeën vroegen Jezus: stel dat de 

vrouw zeven keer hertrouwd is? Wiens vrouw zal ze dan in de opstanding zijn? 

 

Het antwoord van Jezus stelt voorop dat er leven is na de dood als Hij zegt dat zij die zijn 

gestorven als engelen zullen zijn, en die trouwen niet. Hij berispte hen dat ze de Schrift niet 

kenden. Hij ging door met te bewijzen dat de Schrift Abraham, Isaak en Jakob laat zien als 

levenden en Hij vertelde het verhaal van Mozes bij de brandende braamstruik, in Exodus 3:6, 

toen God Zichzelf aan Mozes voorstelde als de God van Abraham, Isaak en Jakob. Jezus zei 

tegen de Sadduceeën dat God een God van de levenden is, niet van doden. Als ze de Schrift 

hadden gelezen en nauwkeurig bestudeerd zouden ze hebben begrepen dat er leven is na het 

graf. In plaats daarvan lezen ze de Schrift in de veronderstelling dat deze aarde alles is wat er 

is. Deze manier van denken schaft alle morele verantwoordelijkheid af. Waarom zich 

gedragen als er geen oordeel is na de dood? 

 

Het concept van de opstanding is te vinden in vele passages in het Oude Testament. Wellicht 

is de eerste (of oudste) verwijzing te vinden in Job 19:25-26. Deze verzen maken ook 

duidelijk dat de Verlosser van Job op de aarde zal staan in de laatste dagen. In Jesaja 26:19 

staat ook dat de doden weer tot leven zullen komen. Daniël 12:2 is de eerste vermelding in de 

Schrift dat er een opstanding van rechtvaardigen en onrechtvaardigen zal zijn. 

 

Als kanttekening: het huwelijk is een door God gegeven instelling (Genesis 2:22-24; 

Mattheüs 19:4-6). Volgens God (als schepper van man en vrouw) is het huwelijk tussen één 

man en één vrouw en duurt levenslang. Adam kreeg Eva als een hulp voor hem (Genesis 

2:18) en er werd hun gezegd om de aarde te vullen (Genesis 1:28). Uiteraard is het voor een 

homoseksueel paar onmogelijk om aan deze doeleinden van het huwelijk te voldoen. Ze 

kunnen zeker fungeren als helpers voor elkaar, maar zij zijn niet in staat om de aarde te 

bevolken. Natuurlijk betekent dit niet dat paren die geen kinderen kunnen krijgen of koppels 

die geen zin hebben om kinderen te baren niet mogen trouwen. Het betekent wel dat koppels 

van hetzelfde geslacht in Gods ogen niet getrouwd kunnen zijn. De mens heeft niet de 

bevoegdheid om de definitie van het huwelijk te veranderen en koppels van hetzelfde geslacht 

door een huwelijksceremonie te laten gaan, technisch gezien zijn ze niet getrouwd omdat God 

hun eenwording als een huwelijk niet erkend omdat het niet voldoet aan hoe Hij het heeft 

gedefinieerd. 
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Aangezien één van de redenen om te trouwen de voortplanting is, is het logisch dat er in de 

hemel geen huwelijken zijn. Als er baby's werden geboren in de hemel konden ze hun 

eeuwige bestemming niet kiezen. God dringt dit niet op aan de mensen, maar stelt de mensen 

in staat om te kiezen wie ze willen dienen. Zelfs geestelijke wezens (engelen) konden kiezen 

waar ze de eeuwigheid wilden doorbrengen. De twee redenen om te trouwen zijn om een hulp 

voor elkaar te zijn en de aarde te bevolken. Dat zal in de eeuwigheid niet nodig zijn. 

 

 

Les 81: Jezus, Jehova en Messias.  

 

Lezen: Mattheüs 22:34-46 

 

Ongeveer een week voordat Jezus ter dood zou worden gebracht spendeerde Hij zijn dagen in 

de Tempel en keerde in de nacht terug naar Bethanië. De derde dag vóór het Pascha was 

waarschijnlijk de laatste dag die Jezus doorbracht in de Tempel en het was zijn meest intense 

dag betreffende het uitgedaagd worden door de religieuze leiders van Israël. Eerst 

confronteerden ze Jezus met de vraag door wiens gezag Hij kwam prediken, leren en genezen. 

Het antwoord op deze vraag is duidelijk omdat vanaf de doop van Johannes de Vader 

verklaarde dat Jezus Zijn Zoon was (Mattheüs 3:17). In plaats van direct te antwoorden leidt 

Jezus hen naar een antwoord door vragen te stellen en gelijkenissen te vertellen. De 

Farizeeën, Herodianen en Sadduceeën antwoorden door het stellen van vragen aan Jezus met 

de bedoeling om Hem te laten struikelen en zijn status bij de mensen te laten slinken, maar elk 

antwoord verbaast de mensen, omdat ze eindelijk iemand zien die nauwkeurige kennis van de 

Schrift heeft, precies het tegenovergestelde van de religieuze leiders. 

 

 

De Wetgeleerden reageren (Matth.22:34-40) 

 

Terwijl de Farizeeën samenkwamen om te praten over wat hun volgende stap zou zijn 

kwamen de Schriftgeleerden tot Jezus. De Schriftgeleerden waren experts in de Wet en 

vandaag de dag zijn ze bekend als advocaten. Hun testvraag betrof de Wet van Mozes. Zij 

wilden dat Jezus hen vertelde wat Hij dacht dat de grootste van alle geboden was. Als ze Hem 

zover konden krijgen om te zeggen dat één Wet groter was dan de anderen zouden ze hem 

kunnen beschuldigen dat Hij de andere geboden niet belangrijk vond. 

 

In plaats van het kiezen van een bepaald gebod, groepeerde Jezus de geboden in twee 

categorieën. De eerste en meest belangrijke groep geboden richtte zich op de relatie van de 

mens tot God, terwijl de tweede belangrijkste groep de relatie van mens tot mens betrof. Jezus 

vertelde hen dat het grootste gebod is om de Heer lief te hebben met heel hun hart, geest en 

ziel. Als ze dit echt zouden doen dan was er geen noodzaak voor de tweede reeks van 

geboden, want als onze relatie met God goed is dan valt alles op zijn plaats. Daarom roept 

Paulus ons op om onszelf te presenteren als een levende offers en leert ons hoe we met elkaar 

om moeten gaan (Romeinen 12). Daarom schrijft Paulus in het eerste deel van zijn brieven 

over de leer en het laatste deel over het toepassen van de christelijke principes (Romeinen 

15:14). Galaten 5:17 informeert ons dat het vlees en de Geest tegenover elkander staan 

hetgeen onze relatie met elkaar beïnvloedt (Galaten 5:13-15, 19-26). 
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Jezus stelt hen een vraag (Matth.22:41-46) 

 

Jezus heeft vakkundig al hun vragen beantwoord - allemaal met de bedoeling om Hem te 

testen. Jezus draait nu de zaak om en stelt hen een vraag. Vergeet niet dat deze religieuze 

leiders van Israël op zoek waren naar een manier om Jezus het zwijgen op te leggen door hem 

onderuit te halen voor het aangezicht van de menigte zoals zij zich dagelijks in het 

tempelgebied verzamelden. Zij zagen Jezus als een bedreiging van hun macht over het volk. 

Zij wilden ook de goedkeuring van de mensen, iets wat ze niet konden bereiken als Jezus hen 

elke dag weerstond (Johannes 11:48; 12:42-43). 

 

Hoewel de leiders Jezus iedere dag confronteerden met strikvragen, bedoeld om Hem op de 

proef te stellen, antwoordde Jezus op een zodanige manier om hen tot Hem te leiden als hun 

Messias. Hij was niet er niet op uit om hen te misleiden over wie Hij was of over Zijn reden 

voor Zijn komst, maar verlangde dat zij tot Hem zouden komen als een verloren schaap naar 

de herder of als kuikens naar de moederkloek (Lukas 13:34-35). 

 

Jezus stelt hen een vraag over de Messias: "Wiens zoon is hij?"  Dit was een eenvoudige 

vraag en gemakkelijk te beantwoorden door de religieuze leiders, omdat ze wisten wat er in 

de Schrift stond (2 Samuel 7:12-16; Psalm 89:3-4; 132:11; Jesaja 9:6-7; 11:1). Dit was ook de 

belijdenis van twee blinden (Mattheüs 9:27), en van de menigten die Jezus volgden (Mattheüs 

12:23), en van de Heidense Kanaänitische vrouw (Mattheüs15:22), en van twee andere 

blinden in Jericho (Mattheüs 20:30-31) en door de menigten die Jezus omringden toen Hij op 

een ezel Jeruzalem binnen ging (Mattheüs 21:9, 15). De religieuze leiders wisten dat de 

meeste mensen bereid waren om te erkennen dat Jezus de Zoon van David zou kunnen zijn 

waarover het Oude Testament spreekt en daarom erkenden ze dat Jezus hun Messias was.  

 

De geestelijke leiders wisten dat de Messias (de Gezalfde) zou komen uit het zaad van David 

en dat Jezus werd geboren in de lijn van David, maar ze waren niet bereid om Hem te zien als 

hun Messias. De volgende vraag die Jezus hen stelde was bedoeld om te laten zien dat ze niet 

alleen op zoek moesten naar een man geboren in de lijn van David (de mens), maar ook naar 

iemand die de Zoon van God is (Godheid). Ze hadden een gewoonte om iedereen te doden die 

door God werd gezonden, dus er was weinig kans dat ze zouden accepteren wat Jezus hen 

vertelde (Mattheüs 23:31-37; Lukas 11:47-50; Handelingen 7:52). 

 

Jezus zijn volgende vraag is bedoeld om hen te wijzen op de godheid van de Messias. "Hoe 

kan David dan, door de Geest,  hem 'Heer' noemen en zeggen: “De HEERE heeft tot mijn 

Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand  totdat Ik Uw vijanden gezet zal hebben tot een 

voetbank Uwer voeten? Om dit citaat van David, uit Psalm 110:1, te kunnen begrijpen moeten 

we het verschil kennen tussen HEERE en Heer. Wanneer de term Heere wordt geschreven 

met hoofdletters (dus HEERE) dan is het Hebreeuws achter het woord een tetragrammaton 

(Grieks voor vier letters) bestaande uit de vier constantans YHWH. Deze samengevoegde 

letters werden gebruikt omdat de naam van God te heilig werd beschouwd om uit te spreken. 

In de loop der jaren ging de eigenlijke uitspraak verloren, maar vandaag spreken we het uit als 

Jahweh of meer algemeen, Jehovah. Het Hebreeuwse woord voor Heere (eerste letter alleen 

als hoofdletter) is Adonai en betekent meester. Het kan verwijzen naar God of mensen. 

 

David's schrijven in Psalm 110:1 zou op deze manier geschreven kunnen worden: Jehovah 

heeft tot mijn Meester gezegd, zit aan mijn rechterhand ... Dit vers zegt duidelijk dat Jehovah 

de Vader is en omdat we weten dat de Zoon aan Zijn rechterhand zit, dat Adonai moet 

verwijzen naar Jezus Christus. Jezus houdt hun dit feit vóór tijdens Zijn  proces als Hij hen 
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vertelt dat Hij de Christus is door te zeggen dat Hij zal zitten aan de rechterhand van God en 

in kracht terug zal komen (Mattheüs 26:63-66; Markus 14:61-64). 

 

De Joodse leiders waren perplex want als hun Messias uit het zaad van David was gekomen 

hoe kon Hij dan ook David's Meester worden genoemd (of zijn Heere). De oplossing was om 

de Messias te zien als zijnde zowel God als mens. Dit is precies hoe Petrus naar Jezus zag. Hij 

zag Jezus duidelijk als mens maar ook als God toen hij beleed: "Gij zijt de Christus, de Zoon 

van de levende God." (Mattheüs 16:16) 

 

Uit Psalm 110:1 weten we dat God de Vader HEERE is (Jehova), maar er zijn een aantal 

verzen die aangeven dat de Zoon Jehova is. Bijvoorbeeld, Genesis 2:4 zegt dat het Jehovah 

God is die de aarde en de hemel heeft gemaakt, maar uit Kolossenzen 1:16 en Johannes 1:1-3 

is het duidelijk dat Christus alle dingen heeft geschapen. Psalm 23:1 zegt:  de HEERE is mijn 

Herder ... terwijl Johannes 10:11, 14 en Hebreeën 13:20 duidelijk maken dat deze Herder 

Christus is. Jesaja 40:3 is een vers dat spreekt over Christus zijn komst naar de aarde, terwijl 

Jeremia 23:1-6 beide, zowel God de Vader (vers 5) als Christus (vers 6) Jehovah noemt. Joël 

2:32 “al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden”, hetgeen wordt 

herhaald Handelingen 2:21 en Romeinen 10:13, maar wordt toegepast op Jezus Christus. 

 

Enige extra voorbeelden waar Christus Jehova wordt genoemd: 

 

--De HEERE is de Heilige Israëls (Jesaja 10:20; Handelingen 3:13-14) 

 

--De HEERE als Koning van Israël (Jesaja 44:6; Openbaring 1:8; 22:13) 

 

--De HEERE als de enige Redder (Jesaja 43:11; Titus 2:11-13) 

 

De Heer spreekt: zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben (Zacharia 12:10; 

Johannes 19:37) 

 

Dit geeft aan dat de Vader en de Zoon zo nauwkeurig samenwerken dat hun functies 

samensmelten tot één werk. Wat de één wil is wat de ander wil. Er is nooit een geschil tussen 

de leden van de Godheid. 

 

Hiermee werd de leiders het zwijgen opgelegd. Zij waren als de man die, op het bruiloftsfeest, 

werd ontdekt zonder de juiste kleding (Mattheüs 22:11-13) en hun lot zal hetzelfde zijn als 

deze man. Dit is de reden waarom Jezus Psalm 110:1  koos om Zijn vraag te stellen. De 

vijanden in dit vers zijn de religieuze leiders van Israël, die al het mogelijke doen om zich te 

ontdoen van Jezus. 

 

 

Les 82: Jezus stelt de religieuze leiders in het licht. 

 

Lezen: Mattheüs 23:1-12 

 

Hoofdstuk 22 eindigt met het feit dat de leiders van Israël het zwijgen is opgelegd. Iedere 

vraag die ze aan Jezus stelden had als doel om Hem te testen en te laten struikelen om hem 

belachelijk te maken voor de menigte die zich iedere dag bij de tempel verzamelde. In plaats 

daarvan werden ze met elk antwoord steeds verbaasder over zijn wijsheid en gezag. Dit 

maakte de leiders woedend en uiteindelijk beseften ze dat ze iedere strijd zouden verliezen. 
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Het was nadat Jezus hen vroeg uit te leggen hoe de zoon van David ook Heer wordt genoemd, 

in Psalm 110, dat ze Hem geen vragen meer stelden. Het is op dit punt dat Jezus Zich wend 

tot de menigte om rechtstreeks tot hen te spreken terwijl de leiders van Israël toekeken. 

 

 

 

Jezus spreekt tot de menigte 

 

Jezus waarschuwt nu de mensen voor de gevaren van het volgen van de religieuze leiders van 

Israël. De mensen zagen hen als grote leiders, die het symbool van godsvrucht waren. Ze 

werden aanvaard als grote voorbeelden van heiligheid. Jezus kon echter diep in hun harten 

kijken en wist hoe verdorven ze waren. Dit hele hoofdstuk is gewijd aan het hekelen van deze 

religieuze leiders en, door dat te doen, de mensen te leiden tot ware kennis van hun Messias. 

 

 

Zitten op de stoel van Mozes (Matth.23:1-3). 

 

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen kritiek op leiders voor wat ze doen en 

burgerlijke ongehoorzaamheid. Deze leiders kregen een speciale bevoegdheid om te zitten op 

de stoel van Mozes om de Mozaïsche wet te bekrachtigen en de mensen te leiden. Jezus heeft 

het volk nooit aangemoedigd om in opstand te komen of het gezag van deze leiders te 

negeren. Dit is omdat God hen hun gezag gaf (zie Handelingen 23:1-5). 

 

Alhoewel ze deze bijzondere plaats van gezag hebben wordt de mensen verteld om niet te 

doen wat deze leiders doen. Ze moeten de dienst van leider respecteren zoals gesanctioneerd 

door God, maar ze moesten de kwade dingen die ze deden niet volgen. De rest van dit 

hoofdstuk is gewijd aan de slechte dingen die de leiders deden. Naar buiten toe leken ze 

godsdienstig, maar van binnen waren  zij vol boosheid. Dat is de reden waarom ze zo vaak 

worden gekenmerkt als huichelaars. 

 

Jezus moedigt deze mensen nimmer aan om ongehoorzaam te zijn aan de Wet, Hij handhaaft 

de Wet. Hij was een Man geboren onder de Wet (Galaten 4:4) en een Man die de Wet 

volkomen gehoorzaamde (Johannes 8:29, 55). Hij was onberispelijk en zonder zonde 

(Hebreeën 4:15). Hij leerde dat anderen de Wet moesten houden (Lukas 10:25-28; Markus 

7:8-13). 

 

Er zijn er die leren dat de Wet weg werd weggedaan aan het kruis, maar dat is niet waar. 

Romeinen 10:4 zegt dat degenen die geloven (in deze bedeling van Genade) niet onder de 

Wet zijn, terwijl Kolossenzen 2:14 verder gaat door te zeggen dat het alleen door het kruis  is, 

voor degenen onder ons die geloven, dat we niet langer door de Wet worden veroordeeld. 

Jezus heeft de Wet nooit ontkend of ongeldig gemaakt, maar eiste daarentegen niet alleen dat 

de mensen leefden door de Wet, maar ook dat ze leefden volgens de Wet. Bijvoorbeeld, Jezus 

leerde dat ze geen moord mochten plegen, maar voegde daaraan toe dat ze niet onterecht 

toornig mochten zijn op een broeder (Mattheüs 5:21-22). Dit is het waar de Bergrede  over 

gaat (Mattheüs 5:17-20). 
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Schijnheilig gedrag (Matth.23:4-12) 

 

Jezus legt nu duidelijk uit hoe deze religieuze leiders zelf handelden terwijl ze van anderen 

verwachten dat ze zich aan strenge regels zouden onderwerpen. Ze waren bezig met het 

leggen van zware lasten op de mensen die ze zelf niet eens overwogen om te doen. Zij 

voegden veel dingen toe aan de Mozaïsche Wet om een heg rond de Wet op te bouwen. Deze 

heg moest het voor iedereen onmogelijk maken om de Wet ooit te overtreden. Zij legden ook 

de verordeningen voor het reinigen, bedoeld voor de priesters, op aan het volk. Er waren 

bijvoorbeeld bepaalde rituele wassingen die gedaan moesten worden in de tempel (Hebreeën 

9:10; Exodus 29:4; 30: 18-21; 40:29-32; Leviticus 1:9-13. De Farizeeën maakten deze 

wassingen verplicht voor het volk in een poging om het volk zogenaamd heilig voor God te 

stellen (Mattheüs 15:2). 

 

 

Jezus noemt hier een aantal van hun hypocriete daden: 

 

1. Ze maken hun gedenkcedels breed. De fylacterie (relikwieënkastje) is een doosje met 

daarin een Schriftgedeelte die rond het hoofd en / of de arm wordt gebonden. Ze nemen de 

woorden van Deuteronomium 6:8 en 11:18 heel letterlijk door dit doosje aan zichzelf te 

binden. De Farizeeën van Jezus 'dagen zouden hun gebedsriemen groot maken om te worden 

opgemerkt door de mensen. 

 

2. Zij deden hetzelfde met de kwasten aan de zoom van hun bovenkleding. Numeri 15:38-39 

zegt hen dit te doen om zich de geboden te herinneren. Zij maakten hun kwasten breed, lang 

en sierlijk. Ze verloren de ware betekenis van het hebben van de kwasten uit het oog en 

gebruikten ze voor de show in plaats van voor een goddelijke herinnering aan het houden van 

de geboden. 

 

3. Deze religieuze leiders genoten er van om te zitten op de ereplaatsen bij maaltijden en in de 

synagoge. 

 

4. Ze voelden zich vereerd door eervolle begroetingen op de markplaatsen. De erkenning van 

de mensen is waarvoor ze leefden, maar dit is alles wat ze als beloning zullen ontvangen. Als 

ze sterven, zal er geen extra beloning zijn (Mattheüs 6:16). Ik denk dat dit wordt afgebeeld in 

wat ik denk dat een waar gebeurd verhaal is over het hiernamaals in Lukas 16:19-31. 

 

De mensen noemden hen Rabbi, vader en leider.  Ik geloof niet dat er in wezen iets mis was 

met deze titels. Velen van hen waren rabbijnen (leraren). Velen konden zeker vaders zijn en 

ze waren natuurlijk leiders. Ik denk dat het een probleem werd toen ze werden vereerd als 

God. De rabbijnen werden in die dagen zeker vereerd als de leiders. Veel leiders werden in 

die tijd gezien als een god of op zijn minst wensten ze om te worden gezien als een god 

(Handelingen 12:20-23). De term “vader” was soms synoniem met priester (Richteren 17:10; 

18:19). Veel van het volk keek op naar deze mannen als optredende in de plaats van God en 

dat was het probleem. Zelfs vandaag de dag wijzen mensen ten onrechte naar religieuze 

leiders als vader. Er is niets mis met iemand vader noemen, tenzij ze, door dat te doen, 

beseffen dat ze een mens eer geven in  plaats van God. 

 

Jezus eindigt dit speciaal gedeelte door de mensen te vertellen dat degenen die zichzelf 

verhogen verlaagd zullen worden terwijl zij die nederig zijn, verhoogd zullen worden. Dit is 
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een tegenstelling tussen hun huidige aardse positie en hun toekomstige positie in het 

Koninkrijk (Mattheüs 6:1-6). 

 

 

Les 83: Acht wee’s voor de religieuze leiders. 

 

Lezen: Mattheüs 23:13-33 

 

Jezus was in de Tempel en discussieerde met de religieuze leiders voor het aangezicht van de 

grote menigte van mensen die er elke dag samenkwamen. Nadat Jezus elke vraag, die Hem 

gesteld werd door de leiders, tot verbazing van de menigte, had beantwoord stelt Hij hen een 

vraag betreffende de Messias die ze niet konden beantwoorden. Hoe kan de Messias beiden 

zijn, uit David als zijn zoon en boven David als God? Hier was het dat de leiders stopten met 

het stellen van strikvragen aan Jezus. Op dit punt richtte Jezus zich tot de menigte om hen te 

waarschuwen voor de boze, schijnheilige leiders van Israël. 

 

 

Wee u 

 

Een “wee” in de Schrift is een grote veroordeling. “Wee” wordt uitgesproken over de man die 

Jezus had verraden (Lukas 22:22). “Wee” is ook uitgesproken tegen de steden die Jezus als 

Messias afwezen (Lukas 10:13). “Wee” wordt uitgesproken in Openbaring 12:12 over de 

inwoners van de aarde, toen Satan uit de hemel werd geworpen op de aarde. De specifieke 

wee die hen kan worden opgelegd kan fysiek of geestelijk zijn. In deze passage veroordeelt 

Jezus de schriftgeleerden en Farizeeën voor hun boze harten en daarom waarschuwt Hij de 

mensen dat ze hun leiders daarin niet moeten volgen. 

 

 

De eerste Wee (Matth.23:13). 

 

De schriftgeleerden en Farizeeën veroordeelden zichzelf door mensen weg te houden van het 

Koninkrijk der Hemelen. Hun daden en leringen leiden de mensen op het verkeerde pad, en 

weg van het eeuwige leven. De Farizeeën haalden zelfs degenen die zich op het rechte pad 

bevonden, en zouden ingaan in het Koninkrijk, van het rechte pad af. 

 

 

Kanttekening: dit vers lijkt in tegenspraak met wat velen leren over verkiezing. Als de 

schriftgeleerden en Farizeeën in staat zijn om "het Koninkrijk der hemelen te sluiten voor de 

mensen" dan houden ze de mensen tegen van het bereiken van het eeuwige leven. Als mensen 

werkelijk zijn uitverkoren om gered te worden dan konden deze tempelleiders niets doen om 

de mensen weg te houden van hun redding. 

 

 

Het tweede Wee (Matth.23:14) 

 

Deze leiders waren niet alleen zeer vroom maar waren ook gek op geld. Ze probeerden uit te 

vinden hoe zij zichzelf rijker konden maken door gebruikmaking van hun religieuze positie. 

Ze namen geld weg dat bestemd was voor hun bejaarde ouders, wijden het aan God (de 

tempel) en vervolgens namen ze het voor zichzelf en dachten dat ze nu niet verplicht waren 

om te zorgen voor familieleden (Markus 7:9-13). In dit vers beschuldigt Jezus hen van het 
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stelen van de huizen van weduwen, misschien deden ze dat op een soortgelijke wijze zoals ze 

met het geld van hun ouders deden. 

 

Terwijl ze familiegeld stalen in de naam van God, maakten deze Farizeeën indruk op het volk 

door in het openbaar hun lange, welsprekende gebeden. Omdat ze zo openlijk schijnheilig 

waren terwijl ze hun schatkisten vulden met het vermogen van degenen die moeite hadden om 

te overleven, zegt Jezus dat hun veroordeling groter zal zijn. Het is duidelijk dat, als zij een 

grotere straf zullen krijgen, er dan verschillende graden van straf in de hel moeten zijn. Lukas 

12:42-48 is waarschijnlijk de duidelijkste aanwijzing dat degenen die wisten wat goed en wat 

kwaad is meer verantwoordelijk zullen worden gehouden voor hun ongehoorzaamheid (zie 

ook Johannes 9:41, 15:22, 24). 

 

 

Het derde Wee (Matth.23:15). 

 

Deze religieuze leiders hadden in staat moeten zijn om Jezus Christus te identificeren als hun 

Messias en Hem moeten aankondigen aan heel Israël. In plaats daarvan bekeerden zij de 

mensen naar hun manier van denken. Elke sekte, van Farizeeën, van Sadduceeën, en van 

schriftgeleerden, waren steeds druk bezig met het werven van de beste en de slimste om aan 

hun "team" toe te voegen. Deze nieuwe rekruten werd vervolgens geleerd om nog meer 

zelfingenomen te worden alsdat hun leraren waren. 

 

 

Het vierde Wee (Matth.23:16-22). 

 

Deze hele sectie benadrukt de belangrijkheid dat het geld speelde in het leven van deze 

religieuze leiders. Zij werden verteerd door het verwerven van rijkdom. Dit waren 

waarschijnlijk de mensen die Jakobus in gedachten had toen hij schreef over de gevaren van 

rijkdom. Jakobus prijst de nederige en de arme man, terwijl hij de rijken en opgeblazen 

personen veroordeelt. Als Jakobus 2:1-6 spreekt over de persoon, gekleed in mooie kleren en 

gezeten op de beste plaatsen, lijkt het erop dat hij dacht aan deze religieuze leiders (Mattheüs 

23:5-7). 

 

 

Het vijfde Wee (Matth.23:23-24). 

 

Deze leiders waren zo geobsedeerd om de mensen de details van de wet te laten gehoorzamen 

dat ze het belang van de Wet over het hoofd zagen. De geest van de Wet was om ervoor te 

zorgen dat de mensen rechtvaardig werden behandeld, barmhartigheid werd getoond en om 

trouwe volgelingen van God te worden. De stenen tafelen waren oorspronkelijk geplaatst in 

de Ark van het Verbond. Deze Ark werd afgesloten door het verzoendeksel deze werd zo 

genoemd omdat het Gods genade vertegenwoordigde. Als Gods genade niet tussen de Wet en 

de mensen stond zouden ze allemaal zijn veroordeeld omdat ze allemaal de Wet braken. De 

Farizeeën interpreteren de Wet niet op een genadige manier. God laat toe, indien dat nodig is, 

de Wet te breken. Toen David en zijn kleine groep krijgslieden de toonbroden aten werden ze 

niet veroordeeld ook al was het voor iedereen onwettig om er van te eten, behalve de 

priesters, zij mochten er echter van eten (Leviticus 24:5-9). In dit geval werd het David 

toegestaan om van dit brood te eten om te overleven. De Wet had een zekere flexibiliteit 

waardoor de mens boven de Wet kon staan in plaats van eronder. Dit is iets wat de Farizeeën 

moesten leren. 
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Het zesde Wee (Matth.23:25-26). 

 

De schijnheilige aard van de religieuze leiders was duidelijk voor Jezus omdat Hij in staat was 

om te vergelijken wat ze uitwendig deden met wat de conditie van hun hart was. De 

binnenkant en de buitenkant kwamen niet met elkaar overeen. Deze zesde wee is gericht aan 

deze leiders omdat ze er goed uitzagen aan de buitenkant met al hun pompeuze daden, ze 

hielden de mensen voor de gek door ze te laten denken dat ze goddelijke mannen waren, maar 

van binnen waren ze onrein en dus onbruikbaar. Een bord dat schoon is aan de buitenkant, 

maar vuil aan de binnenkant is niet bruikbaar. 

 

 

Het zevende Wee (Matth.23:27-28). 

 

Net als bij wee zes, is deze zevende wee weer strenger dan de vorige. Wee zes vergelijkt de 

schriftgeleerden en Farizeeën met vuile schotels, terwijl deze “wee” hen vergelijkt met graven 

- schoon aan de buitenkant, maar van binnen waren ze dood, bedorven en verrot zonder enige 

gerechtigheid. Geestelijk waren ze helemaal dood zonder kans op herleving dan alleen door 

Jezus Christus. Dit kwam naar voren toen Jezus Lazarus opwekte uit de dood. Dit was een 

beeld van Israël niet in staat zijnde om zelf iets te doen en dus behoefte heeft aan een 

Verlosser. Als de religieuze leiders dit maar hadden begrepen. 

 

 

Het achtste Wee (Matth.23:29-32). 

 

Dit is de grootste veroordeling van de religieuze leiders. Ze verkondigen trots dat zij de 

profeten niet zouden hebben vermoord zoals hun vaderen gedaan hebben terwijl de vaderen 

de dode profeten eerden met sierlijke graven. Ze bedrogen zichzelf toen ze opschepten dat zij 

de profeten niet zouden hebben gedood, terwijl ze er bij stonden en toekeken hoe Johannes de 

Doper werd gedood en ze nu een plan aan het smeden waren om Jezus te doden. Ze zouden al 

snel (over ongeveer 18 maanden) Stefanus stenigen, en deden niets toen Jakobus werd gedood 

(Hand.12:2) en waarschijnlijk waren er meerderen. Ze waren zelfs nog schuldiger, aan de 

moord op de profeten, dan hun vaders omdat ze hun eigen Messias niet eens herkenden toen 

Hij persoonlijk tot hen kwam. 

 

Er lijkt een interessante correlatie te zijn als de beloofde zegeningen aan de rechtvaardigen, in 

de Bergrede (Mattheüs 5), en de Wee’s, uitgesproken over de schriftgeleerden en Farizeeën, 

(Mattheüs 23) worden gecontrasteerd. We kunnen zien hoe ver deze leiders verwijderd waren 

van wat God wilde. 

 

 

Zaligsprekingen totde rechtvaardigen 

De armen van geest zullen het Koninkrijk der 

Hemelen beërven. 

Degenen die treuren zullen vertroost worden 

 

 

De zachtmoedigen zullen het aardrijk 

beërven. 

Degenen die hongeren en dorsten naar 

gerechtigheid zullen verzadigd worden. 

Wee’s voor de schriftgeleerden en Farizeeën 

Ze verhinderen mensen uit te gaan in het 

Koninkrijk der hemelen. 

Zij zijn de oorzaak van het treuren wat 

ellende veroorzaakt in plaats van 

verademing. 

Ze keren de mensen af van de aardse erfenis 

die is beloofd aan degenen die geloven. 

Ze hongeren en dorsten naar aardse 
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Degenen die barmhartig zijn  zal 

barmhartigheid worden getoond. 

 

 

Degenen die rein van hart zijn zullen God 

zien. 

De vredestichters zullen zonen van God 

genoemd worden. 

 

Degenen die vervolgd worden om de 

gerechtigheid zullen het Koninkrijk der 

hemelen te beërven. 

 

bezittingen en macht. Ze zijn nooit tevreden. 

Ze zijn zo verstrikt in de details van de wet 

dat ze niet oprecht gerechtigheid en 

barmhartigheid tonen. 

 

Hun harten zijn onrein en onbruikbaar. 

 

Ze zijn inwendig wetteloos, ze gebruiken hun 

macht en gezag tegen de mensen voor hun 

eigen voordeel. 

 

Zij waren degenen die verantwoordelijk 

waren voor de vervolging van de profeten. 

 

 

 

Les 84: Hardvochtige leiders. 

 

Lezen: Mattheüs 23:29-39 

 

Jezus had het waarschuwen van de mensen voor hun religieuze leiders beëidigd. Deze leiders 

hebben Israël gedurende honderden jaren van God weggeleid. In Ezechiël 34 en Jeremia 23 

kunnen we zien dat deze kwade herders zichzelf vetmesten ten koste van hun schapen. In 

plaats van het verzorgen en voeden van het volk Israël profiteerden ze van hen met behulp 

van hun positie om over hen te heersen om rijk van hen te worden. Erger dan dat was het feit 

dat ze hen niet leerden om in de wegen van de Heere God van Israël te wandelen. Als Israël 

God van ganser harte had gevolgd zouden ze vele zegeningen, waaronder overvloedige 

oogsten, veiligheid en beveiliging tegen vijanden, hebben ervaren. (Leviticus 26:1-13). Toen 

de leiding het volk bij God vandaan hield en zelfs de verering van andere goden 

aanmoedigde, ervoer Israël ziekte, mislukte oogsten, plagen, dood, hongersnood en 

gevangenneming door andere volken (Leviticus 26:14-39). Jeremia 10:21 somt het falen van 

deze leiders op: 

 

“Jeremia 10:21: Want de herders (leiders van Israël) zijn onvernuftig geworden, en hebben 

den HEERE niet gezocht; daarom hebben zij (Israël) niet verstandiglijk gehandeld, en hun 

ganse weide (het volk Israël) is verstrooid.   

 

 

Een generatie van adders (Matth.23:29-33) 

 

Toen Johannes de leiders van Israel zag komen naar de plaats waar hij Israël in het Koninkrijk 

doopte noemde hij hen adderengebroedsel (Mattheüs 3:7). Jezus paste deze zelfde uitdrukking 

toe op de Farizeeën toen zij hem beschuldigden van het werken voor Satan toen Hij demonen 

uitdreef. Ze zijn van een generatie van adders die niet in staat zijn goed te spreken omdat hun 

harten boos zijn (Mattheüs 12:34). Zij zullen worden beoordeeld voor elk ijdel (of lui) 

gesproken woord (vers 36 - elk in luiheid uitgesproken woord door niet te zoeken in de 

Schriften om te zien dat Jezus hun Messias was). Adders zijn alleen in staat om te vergiftigen 

en te vernietigen en in dit geval kunnen deze boze leiders de mensen alleen leiden tot het 

verderf. 
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Ook al schepten ze op dat ze nooit de profeten zouden hebben gedood zoals hun vaderen dat 

gedaan hebben (Matth.23:30) kende Jezus hun harten dat ze minstens net zo boos waren als 

de leiders ten tijde van Ezechiël, dat is waarom Jezus zegt dat ze de zonen zijn van hen die de 

profeten doodden. Jezus eindigt met de retorische vraag: "hoe zoudt gij de helse verdoemenis 

ontvlieden?”. Het antwoord op deze vraag stond vóór hen; geloven dat Jezus de Christus, de 

Messias van Israël is. 

 

 

Gods barmhartigheid (Matth.23:34-36)  

 

In weerwil van de vele profeten die werden gedood en wetende dat zeer binnenkort zelfs de 

Zoon van God zou worden omgebracht door deze boze leiders, zal God nog meer mannen 

naar Israël zenden om hen te bereiken met het Evangelie van het Koninkrijk - het goede 

nieuws dat het Koninkrijk zal worden opgericht voor degenen die geloven dat Jezus de 

Messias is. Maar Jezus weet ook dat degenen die worden gezonden hetzelfde lot zullen 

ondergaan als de andere mannen van God, namelijk dood en vervolging. Deze profeten, wijze 

mannen (degenen die geestelijk wijs zijn) en schriftgeleerden (leraren van de wet, wellicht 

degenen die werden gered zoals in Mattheüs 13:52) zijn degenen die het Evangelie van het 

Koninkrijk zullen verspreiden na Jezus zijn dood, begrafenis en opstanding. 

 

Dit zijn de mannen uit het begin van het boek Handelingen. Jezus beloofde dat deze mannen 

naar Israël zouden worden gestuurd en ze zouden hun dienstbetoon aan Israël voortzetten 

zoals ze dat deden voordat Jezus ter dood werd gebracht. Ze worden niet gezonden voor het 

oprichten van de Kerk, het Lichaam van Christus, zoals velen denken dat ze zouden gaan 

doen. In plaats daarvan zegt Jezus dat Israël nog een kans zal worden gegeven om Hem te 

accepteren. Deze tweede kans werd gegeven omdat zij Jezus in onwetendheid gedood hebben 

en Jezus heeft de Vader gevraagd om hen te vergeven (Lukas 23:34, zie ook Handelingen 

3:17). Israël kreeg ook een extra jaar om zich te bekeren en Jezus als Messias te erkennen 

(Lukas 13:6-9).  

 

 

Profeten, wijzen en schriftgeleerden (Matth.23:34-36) 

 

“Matth.23:34 Daarom ziet, Ik zend tot u profeten, en wijzen, en schriftgeleerden, en uit 

dezelve zult gij sommigen doden en kruisigen, en sommigen uit dezelve zult gij geselen in uw 

synagogen, en zult hen vervolgen van stad tot stad”. 

 

Zie Handelingen 5:18 (in de gevangenis) en Handelingen 5:40 (geselen). Beide, Stefanus en 

Jakobus, werden ter dood gebracht (Handelingen 7:58; 12:2). Saulus (later de apostel Paulus) 

werd uitgezonden als Farizeeër om de volgelingen van Jezus gevangen te zetten en te doden 

(Hand. 8:1-3). De haat van de religieuze leiders voor Jezus lijkt exponentieel te groeien toen 

ze probeerden om deze religieuze beweging, genaamd "De Weg", uit te roeien (Handelingen 

9:2). Het bloed van rechtvaardige mensen, die vermoord zijn door hun vaders, wordt zelfs op 

hun hoofd geplaatst omdat ze allemaal geboren zijn uit dezelfde lijn van adders (Matth.23:35). 

  

 

Jezus verlaat de tempel (Matth.23:37-39) 

 

Soms zijn het de kleine woorden die, als de Schrift wordt bestudeerd, een groot verschil 

kunnen maken. In Johannes 2:16, toen Jezus de geldwisselaars verdreef, noemde Hij de 
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tempel “het huis Mijns Vaders”. Als Hij de geldwisselaars voor de tweede keer uitdrijft, in 

Mattheüs 21:13, noemt Hij de Tempel "Mijn huis". Als Jezus is uitgepraat met de religieuze 

leiders in de tempel, en hun hart hard blijft zoals altijd, noemt Hij de tempel "uw huis". Het is  

op dat moment dat de tempel woest wordt gelaten, want Jezus gaat weg en is  niet van plan 

om terug te komen, totdat Hij op Zijn troon zit als Koning. Dit doet denken aan de tempel die 

woest wordt gelaten in Ezechiël (10:2-4; 18-20; 11:22-23) wanneer de aanwezigheid van God 

weg is gegaan. 

 

Kanttekening:  waarom is het dat Johannes duidelijk zegt, in Johannes 2:16, dat de 

uitdrukking: "het huis Mijns Vaders" de tempel is, en vervolgens ook in Johannes 14:2, 

terwijl de meeste mensen zeggen dat "het huis Mijns Vaders" de hemel is? Om consistent te 

zijn, moet deze uitdrukking verwijzen naar dezelfde plaats en aangezien in John 2:16 het 

duidelijk de tempel wordt bedoeld moet in Johannes 14:2 ook de tempel worden bedoeld. Het 

is deze tempel waarover de discipelen wordt verteld dat het vele kamers heeft. Wanneer 

Christus terugkomt (de Wederkomst) zal Hij de discipelen tot Zich nemen om te heersen 

vanuit deze tempel van het Duizendjarig Rijk. Dit vers, in Johannes 14:2, heeft absoluut niets 

te maken met de Kerk, het Lichaam van Christus, maar heeft alles te maken met Israël in het 

Duizendjarig Rijk. Deze tempel in het Duizendjarig Rijk wordt beschreven als beginnende in 

Ezechiël 40 en de  heerlijkheid Gods zal er opnieuw weer wonen (Ezechiël 43:1-7). Dit type 

slechte theologie is het resultaat van het verkeerd of niet recht snijden van het Woord der 

Waarheid. Het is belangrijk om de Schrift zodanig te lezen dat men weet wat aan wie is 

geschreven. Alleen de brieven van Paulus zijn speciaal geschreven aan en voor ons, zodat wij 

onze leer, positie, wandel en bestemming kunnen weten. 

 

 

Klaagzang over Jeruzalem (Matth.23:37-39) 

 

In weerwil dat Jezus door de leiders van Israël is afgewezen, treurde Hij nog steeds over hun 

geestelijke toestand en hun gebrek aan geloof. In plaats dat Israël veilig werd bijeengebracht 

onder Gods beschermende vleugels, zullen ze nu woest gelaten worden omdat zij Zijn oproep 

om tot Hem te komen hebben verworpen. Het is op dit punt dat Jezus hen vertelt dat zij Hem 

niet meer zullen zien in de tempel totdat ze Hem bij Zijn wederkomst verwelkomen door te 

zeggen: "Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren!". Dit citaat is genomen uit 

Psalm 118:26, en heeft betrekking op Jezus Christus bij Zijn Wederkomst wanneer Hij komt 

in Zijn heerlijkheid. Er zijn helaas enkelen die denken dat vers 27 (Bindt het feestoffer met 

touwen aan de hoornen van het altaar) betekent dat Jezus door de getrouwen van Israël 

geofferd is op het altaar in plaats van aan het kruis. Dit is een onmogelijke interpretatie, 

omdat de context de eigenlijke de Wederkomst is en geen beeld van Zijn komst in Jeruzalem, 

rijdende op het veulen van een ezel. Christus zal niet in de tempel verschijnen totdat Israël 

zijn Messias erkent. 

 

 

Les 85: Geen steen op de andere. 

 

Lezen: Matth.24:1-2 

 

Jezus verliet de religieuze leiders in de tempel en vertelde hen dat zij hem niet meer zouden 

zien totdat ze zeggen: "Gezegend is Hij die komt in de Naam des Heeren!". Dit is een directe 

verwijzing naar de Wederkomst, wanneer Hij terug komt om te heersen vanuit de tempel in 

Jeruzalem. Daarmee verlaat hij de tempel. Het is niet langer de tempel van de Vader 
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(Johannes 2:16), noch de tempel van Christus (Mattheüs 21:13), maar de tempel van de 

leiders (Mattheüs 23:38). Er was geen ruimte voor God in hun tempel. Ze gebruikten het voor 

hun eigen doel en macht en ze wilden niet dat iets of iemand hun gezag zou verstoren. 

 

Introductie Mattheüs 24 

 

Toen Jezus de tempel verliet kwamen Zijn discipelen bij Hem en wezen Hem op de tempel 

gebouwen. Ezra en Nehemia hebben de bouw van deze tempel, na de 70-jarige Babylonische 

ballingschap rond 520 v C, te boek gesteld. Zerubbabel was degene die mensen bijeen 

vergaderde om de tempel te herbouwen (Ezra 5:2). Het lijkt logisch om de tweede tempel 

Zerubbabel zijn tempel te noemen, maar meestal wordt het de Tempel van Herodes genoemd 

omdat Herodes de Grote de tempel, rond 20 voor Christus,  begonnen is te verbouwen. Deze 

verbouwing is nog in volle gang als Jezus en zijn Discipelen naar de tempel zagen en de 

verbouwing ging door tot 63 n.Chr. 

 

De informatie in dit hoofdstuk gaat samen met Daniël en Openbaring. Daniel 9 geeft 

specifieke gegevens over de geschiedenis van Israël in een 490-jarige tijdlijn te beginnen met 

het decreet om Jeruzalem te herbouwen tot het einde van de Verdrukking. Dit hoofdstuk in 

Mattheüs is een antwoord die Jezus aan Zijn discipelen geeft met betrekking tot het einde van 

het tijdperk. 

 

 

Drie tempels 

 

De eerste tempel werd door Salomo gebouwd en was een glorieuze tempel. Het werd door de 

Babyloniërs verwoest in 586 vC. 70 jaar later werd de tweede tempel voltooid, maar deze was 

op geen stukken na te vergelijken met de glorieuze tempel van Salomo. Het was eigenlijk, 

volgens Haggai 2:3, teleurstellend voor degenen die het bouwden. De tweede tempel werd 

gebouwd in 515 vóór Christus en werd vernietigd in 70 na Christus. De derde tempel zal 

gebouwd worden ergens in het begin van de Verdrukking en dan zal Israël  opnieuw het offer 

systeem instellen zoals beschreven staat in de Wet van Mozes. Het zal vanuit deze tempel zijn 

dat de gruwel der verwoesting plaats vindt wanneer de antichrist in de tempel gaat zitten als 

God (2 Thessalonicenzen 2:4). De meeste mensen zullen hem aanvaarden als de Messias, 

maar het gelovig overblijfsel zal niet misleid worden, als ze dit zien zullen ze Jeruzalem 

ontvluchten (Mattheüs 24:15). 

  

De laatste tempel (de vierde tempel) zal de tempel in het het Duizendjarig rijk zijn en wordt 

beschreven in Ezechiël 40-48. Ik denk dat deze tempel een hemelse tempel zal zijn die naar de 

aarde wordt gebracht voor Christus en de Discipelen om van daaruit te heersen. Het heet, in 

Johannes 14:1-2, "het huis Mijns Vaders" en vervult een belofte die gegeven is aan de 

Discipelen met betrekking tot hun leidende positie in het Duizendjarig Rijk (Mattheüs 19:28). 

Het heeft helemaal niets te maken met gelovigen in het huidige tijdperk van de Kerk. 

 

De vierde tempel wordt ook wel de derde tempel genoemd omdat de tempel in de 

Verdrukking niet wordt geteld. Tempels één, twee en vier zijn allemaal gebouwd onder Gods 

leiding, terwijl de tempel in de Verdrukking is gebouwd met betrekking tot de antichrist. Hij 

imiteert Christus, zelfs met betrekking tot het punt van het geven van een tempel aan Israël 

met de schijn van vrede. Het is te begrijpen dat degenen, die niet de leiding van de Heilige 

Geest hebben, de anti-messias als hun Messias zullen accepteren tijdens de Verdrukking. 
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Verwoesting van de Tempel (Matth.24:1-2; Markus 13:1-2; Lukas 21:5-6) 

 

Het is de tweede tempel waar de Discipelen op wezen om naar te zien, waarschijnlijk op het 

moment toen ze de Olijfberg opgingen, en ze spraken over de schoonheid van de tempel. 

Merk op dat ze niet “tempel” zeggen maar gebruiken de term “gebouwen des tempels”. De 

tempel was veel meer dan alleen de tempel want het omvatte een hele campus van gebouwen 

rond de tempel. De opmerking over de tempel spoorde  Jezus aan om te onthullen dat er een 

dag zou komen dat het volgende zal gebeuren: “Hier zal niet één steen op den anderen steen 

gelaten worden, die niet afgebroken zal worden”. Er zal een volledige vernietiging van de 

Tempelberg komen. Deze uitspraak van Jezus spoorde Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas 

aan om te vragen: “Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en welk zal het teken zijn van 

Uw toekomst, en van de voleinding der wereld?. 

 

De meest gangbare verklaring voor de vervulling van deze profetie is de verwoesting van de 

tempel door Titus in 70 na Christus en wordt door een grote meerderheid van theologen 

aanvaard als de enige mogelijkheid. Ook ik heb deze verklaring vele jaren aanvaard in 

weerwil van het hebben van een zeurend overblijfsel van twijfel in de mijn achterhoofd. Het 

blijkt dat de vernietiging door Titus geen stand houd om daarmee het onderzoek af te sluiten 

en wel op twee punten, contextueel en profetisch. 

 

Contextueel: Mattheüs 24 richt zich op de gebeurtenissen in de aanloop naar het einde van het 

tijdperk, waaronder gebeurtenissen vóór de Verdrukking (Matth.24:4-8), in de Verdrukking 

(verzen 9-28) en na de Verdrukking (verzen 29-31). De gebeurtenissen van 70 na Christus 

passen niet binnen de werkingssfeer van deze gebeurtenissen (hoewel er preteristen zijn die 

deze vernietiging, door Titus, zien als de vervulling van de Verdrukking. Dit is niet mogelijk 

omdat het niet past bij de beschrijving van de Verdrukking als zijnde intensiever dan op enig 

ander moment in de menselijke geschiedenis - Mattheüs 24:21-22). Jezus zijn antwoord ging 

specifiek over het einde van de eeuw, wat niet gebeurde in 70 na Christus.  

 

Profetisch is er geen ruimte om de vernietiging, door Titus, in te passen in gebeurtenissen die 

worden toegeschreven aan Israël in Daniëls profetie van de 70 jaarweken of 490 jaar. Alles 

betreffende de toekomst van Israël wordt systematisch uitgelegd in het boek Daniel en geeft 

ons het algemene beeld van de toekomst van Israël. Mattheüs 24-25, Lukas 21 en Openbaring 

vullen alleen details in op de tijdlijn van Daniël. Daniël definieert het aantal jaren dat Israël 

heeft tot het einde van de eeuw. 

 

De Babyloniërs namen Daniel gevangen toen hij een jonge man was, misschien minder dan 

20 jaar oud. Als een oude man, aan het einde van de Babylonische ballingschap, las hij de 

profeet Jeremia en ontdekte dat de 70-jarige ballingschap tot een einde kwam (Daniël 9:2; 

Jeremia 29:10). Met deze ontdekking, zocht Daniël de Heer door gebed, smekingen, vasten, in 

zak en as en beleed zijn zonden en de zonden van zijn volk Israël. Hij wilde weten wat God  

vervolgens zou gaan doen als de gevangenneming tot een einde komt. God antwoordde hem 

door het geven van een algemeen overzicht waar Israël door zal gaan en  hoeveel jaren ze 

moesten wachten voor het einde van de eeuw. Met behulp van Daniël 9:24-27 is het mogelijk 

om te zien wanneer er grote dingen zullen gebeuren met Israël. Zo geeft het bijvoorbeeld de 

tijd aan van de dood van Christus en de tijd van de Verdrukking. Hoewel we niet genoeg 

historische informatie hebben om exact te lokaliseren wanneer de Verdrukking zal beginnen 

weten we uit de profetie van Daniël dat die binnen een paar jaar na Christus zijn dood, 

begrafenis en opstanding zou beginnen. Als dat het geval is, dan kan de verwoesting van de 

tempel door Titus geen deel uitmaken van de profetie van Daniël en zou dan gebeuren, of 
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nadat het Koninkrijk is opgericht of tijdens de Eeuw van Genade. Geen van beiden lijkt 

mogelijk te zijn. 

 

 

Het “Recht snijden” levert het antwoord (2Tim.2:15). 

  

“Recht snijden” is het scheiden van Gods plan voor Israël, en Gods plan voor de Kerk, het 

Lichaam van Christus, dat zal leiden tot het begrijpen van Mattheüs 24:2. Omdat de toekomst 

van Israël wordt bepaald door profetie en haar toekomst is vastgesteld voor 490 jaar, 

eindigend met het komende Duizendjarig Rijk, is het gemakkelijk om te zien dat de 

gebeurtenissen in 70 na Christus niet in beeld waren toen Jezus de Discipelen vertelde dat er 

geen steen op de andere steen gelaten zou worden. Deze gebeurtenis is nog toekomstig en zal 

plaats vinden tijdens de gebeurtenissen rond de Wederkomst.  

 

De profetie stelt dat er geen steen op de andere gelaten zal worden in het gehele 

tempelcomplex, maar de Westelijke Muur (Klaagmuur) maakte deel uit van de tempel van 

Herodes en die staat er nog steeds. Daniel geeft echter duidelijk aan dat de tempel zal worden 

vernietigd binnen de 490-jaar van de profetische periode (Daniël 9:26). Er zijn een aantal 

Bijbelse verwijzingen die een grote beving aangeven die gebeurt tegen het einde van de 

Verdrukking wanneer Christus komt om de troon te bestijgen (Ezechiël 38:18-23; Haggai 2:5-

9, 21-22; Micah 1:3-4, Nahum 1:5-6; Openbaring 6:16; Zacharia 14: 4). Ik denk dat het deze 

bevingen zijn die zullen leiden tot de uiteindelijke totale vernietiging van de ene tempel 

gebouwd door de hand van Satan. De drie andere tempels werden allemaal in opdracht van 

God gebouwd. 

 

De laatste oproep aan Israël kwam van de Heilige Geest die door Stefanus sprak. Toen Israël 

het aanbod van het Koninkrijk afwees stond Jezus Christus klaar om de toorn van de 

Verdrukking op aarde te brengen. In plaats daarvan, stopte God de profetische klok en zette 

Israël tijdelijk opzij en begon toen  individueel met de mensen te handelen door middel van 

het programma van de Verborgenheid zoals dat is geopenbaard aan en door de apostel Paulus. 

Zodra deze bedeling is afgelopen, zal God de draad weer oppakken met Israël op het punt 

waar Hij gebleven was en zal Hij de gebeurtenissen van de profetie ten einde brengen.  

 

  

Les 86: Profetische moeilijkheden. 

 

Lezen: Mattheüs 24:1-2 

     

Onze laatste les ging over de profetie, die Jezus de Discipelen vertelde, over de tempel. Hij 

vertelde hen dat er een moment in de tijd zal komen waarin geen steen zal worden gelaten op 

de andere (Mattheüs 24:2). De vervulling van deze profetie heeft, zo wordt er gedacht, 

plaatsgevonden in 70 na Christus toen Titus Jeruzalem belegerde en de tempel muren neer 

haalde. 

 

Omgaan met de profetie is een ingewikkelde procedure. Het gebruik van symbolen en 

beschaduwde betekenissen verduisteren vaak de eigenlijke betekenis. Ook het nauwkeurig 

dateren van gebeurtenissen is erg moeilijk. Niemand weet bijvoorbeeld precies wanneer Jezus 

werd geboren of zelfs wanneer de boeken van de Schrift werden geschreven. Dat is de reden 

waarom er zo veel verschillende interpretaties zijn over dezelfde passage. Echter zijn er vele 

gebeurtenissen die kunnen worden vastgesteld door middel van de profetische geschriften. 
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We kunnen op zijn minst een vrij duidelijk beeld krijgen van wat er komen gaat door het 

bestuderen van de Schrift “recht gesneden” (2Tim.2:15). 

 

 

De tijdlijn van 490 jaar 

 

Daniel was één van de gevangenen uit Jeruzalem toen Babel Jeruzalem onderwierp. Als een 

oude man was Daniel aan het lezen in het boek van Jeremia en merkte op dat de Israëlische 

gevangenschap binnenkort tot een einde zou komen. Hij bad tot God om te vragen wat er met 

Israël zou gebeuren nu er een einde kwam aan hun gevangenschap. Het antwoord op de vraag 

van Daniël wordt weergegeven in het negende hoofdstuk van het boek Daniel en ontvouwt de 

periode van 490-jaar tot het einde van de Verdrukking. Voor Daniël was dit de toekomst van 

zijn volk die leidt tot het Duizendjarig Rijk. Deze tijdspanne van 490-jaar begint bij het 

decreet om Jeruzalem te herbouwen, waarvan ik denk dat dat verwijst naar Ezra 7 en zou de 

datum rond 457 vC zetten, maar het kan ook verwijzen naar het decreet in Nehemia 13 jaar 

later. Het toevoegen van 490 jaar aan de datum van het decreet in Ezra openbaart het jaar dat 

de  Verdrukking tot een einde zou moeten komen. Als de data correct zijn zou de Verdrukking 

tot een einde komen in 34 n.Chr. Hier zeven jaar van aftrekken geeft het begin van de 

Verdrukking aan, namelijk op 27 n.Chr. en dus zou de dood van Christus ongeveer 25-26 

n.Chr. zijn en Zijn geboorte op 8 vC. Als het decreet van Nehemia was gebruikt zouden alle 

data zou 13 jaar omhoog gaan en de geboorte van Jezus zou dan op 5 n.Chr. zijn geweest. Dit 

is veel later dan waar de meesten het mee eens zouden zijn.  

 

Deze data kloppen niet ofwel Daniëls profetie is verkeerd of de data berekeningen van de 

mensen zijn verkeerd. Sir Robert Anderson heeft een aantal ingewikkelde berekeningen om 

het afsnijden van de Messias te verbinden met Zijn Triomfantelijke intocht. Anderen hebben 

hun eigen berekeningen om de werkelijke gebeurtenissen en Daniël's tijdschema kloppend te 

maken. We moeten er maar op vertrouwen dat de Schrift juist is. Er waren 490 jaar na het 

besluit om Jeruzalem te herbouwen tot het einde van de Verdrukking. Het maakt echt niet uit 

of we het niet kloppend kunnen maken want als we kijken naar Gods berekeningen dan zou 

het perfect kloppen. 

 

 

Een mogelijke kloof? 

 

Degenen die vasthouden aan het einde van week 69 als zijnde de triomfantelijke intocht van 

Christus in Jeruzalem, enkele dagen voor zijn dood aan het kruis, leggen uit dat er een kloof  

(tijd) is tussen de Triomfantelijke intocht en het begin van de 70e week van Daniël, de 

Verdrukking. Ze zeggen dat deze kloof is te vinden in de feesten van Israël in de eerste vier 

feesten (Pascha, ongezuurde broden, Eerstelingen en Pinksteren) die Christus zijn dood, 

begrafenis, opstanding uitfbeelden en het geven van de Heilige Geest. De laatste drie feesten 

(Bazuinen, Verzoendag en het Loofhuttenfeest) gebeuren allen enige maanden later met het 

laatste feest als een schaduw van het ingaan van Israël in het Koninkrijk. 

 

Deze kloof van enkele maanden vertegenwoordigt dan de verlenging met één jaar, direct na 

het kruis, voor Israël om te geloven (Lukas 13:6-9) plus een niet gespecificeerde tijdsruimte,  

tot één generatie, vóór de 70e week van Daniël begint. In het midden van deze twee kloven 

valt de bedeling van Genade, een 2000-jarige kloof die tot een einde komt na de Opname. 
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De ene generatie komt uit Mattheüs 16:28 (Er zijn sommigen van die hier staan, dewelke den 

dood niet smaken zullen, totdat zij den Zoon des mensen zullen hebben zien komen in Zijn 

Koninkrijk). En in Mattheüs 24:34 Jezus zei: "Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat 

al deze dingen zullen geschied zijn". Dat bepaald geslacht was er voor slechts één jaar nadat 

Jezus deze woorden sprak, zodat het geslacht dat in leven is na de Opname, verder zal gaan in 

de plaats van het geslacht die werd onderbroken door de bedeling van Genade. Ze zeggen dat 

de Verdrukking ergens zal gebeuren binnen dat geslacht. Als dit het geval was dan zouden de 

gebeurtenissen van 70 na Christus de vervulling zijn van wat Jezus zei in Mattheüs 24:1-2 

aangezien de Verdrukking dan een geslacht later kon beginnen. 

 

 

Het uitroeien van de Messias 

 

Een andere manier om Daniëls eindtijd gebeurtenissen te bekijken is om het uitroeien van de 

Messias (Daniël 9:25) als uitgangspunt te zien in de tijd toen Israël hun definitieve 'nee' zei 

tegen het aanbod van het Koninkrijk. Stefanus, in Handelingen 7, bood Israël, in de kracht van 

de Heilige Geest, een laatste kans aan om het aanbod van het Koninkrijk te aanvaarden. Als 

de leiding Jezus had erkent als hun Messias dan zou dat de "tijden der verkoeling"  hebben 

ingeluid (Handelingen 3:19-21). Stefanus zijn woorden waren eigenlijk de woorden van de 

Heilige Geest. Door de afwijzing van wat Stefanus vertelde stenigden de religieuze leiders 

van Israël hem en lasterden de Heilige Geest, een zonde die niet zou worden vergeven 

(Mattheüs 12:31). Israël had de Messias uitgeroeid en God reageerde door het afsnijden van 

ongelovig Israel uit de olijfboom (Romeinen 11:11-24). 

  

Aangezien, volgens de profetie van Daniël, de Verdrukking direct zou beginnen na het 

uitroeien van de Messias, zou deze beschouwing het probleem oplossen zonder het invoegen 

van een kloof. Als Stefanus omhoog keek naar de hemel ziet hij Jezus staan aan de 

rechterhand van God. Normaal gesproken zit Hij aan de rechterhand van God, zodat deze 

verandering in houding veelbetekenend is. Als Jezus opstaat zal Hij dat doen in Zijn toorn 

(Psalm 7:7; 110:1; Jesaja 2:19). De Verdrukking staat op het punt om te beginnen ... in plaats 

dat Gods toorn wordt uitgegoten over de mensheid, zien we een demonstratie van Zijn genade 

met het inluiden van de huidige Bedeling van Genade. 

 

Deze visie maakt ook de verlenging van een jaar voor Israël mogelijk om te reageren op het 

aanbod van het Koninkrijk (Lukas 16:6-9). Dit gebeurde na het kruis, maar vóór Stefanus. De 

Verdrukking zal beginnen na de Opname van de Kerk, het Lichaam van Christus. 

 

Er is één bezwaar in het verstaan van het woord "afsnijden".  Onder “afsnijden” wordt 

meestal een overlijden verstaan. Bijvoorbeeld: toen God ongelovige Israël ging vernietigen, 

zei Hij dat Hij ze zou afsnijden (Statenvertaling: verdelgen) van de aarde, een duidelijke 

verwijzing naar de dood (Exodus 9:15). Jesaja 53:8 is waarschijnlijk de meest overtuigende 

passage met betrekking tot het afsnijden van de Messias, zijnde Zijn dood aan het kruis. 

 

Aan de andere kant verwijst het Hebreeuwse woord voor “afsnijden”  meestal naar een 

verbreken of in stukken snijden. Zacharia 13:8 maakt duidelijk dat het afsnijden niet gaat over 

de dood, maar over het scheiden van ongelovig Israël van gelovig Israël. Het is pas nadat ze 

zijn afgesneden dat de ongelovigen zullen sterven. Te zeggen dat de Messias zal worden 

gescheiden (afgesneden) uit Israël is zeker een geldige interpretatie. 
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De standaard interpretatie van Daniël 9:26 is dat de Messias zal worden afgesneden (gedood), 

maar niet voor zichzelf (hij stierf voor de Zijnen (Israël, Johannes 1:11). 

Daniël 9:25-26 zeggen:  

 

“25 Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om 

Jeruzalem te bouwen, tot op Messias den Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken; de 

straten, en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden.26 

En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hem 

zelven zijn; en een volk des vorsten, hetwelk komen zal, zal de stad en het heiligdom 

verderven, en zijn einde zal zijn met een overstromende vloed, en tot het einde toe zal er krijg 

zijn, en vastelijk besloten verwoestingen”. 

 

Het resultaat van dit alles is dat er veel onenigheid is over de exacte betekenis van de 

profetische gebeurtenissen, zelfs onder mid-Handelingen mensen. Het doel is om een goed en 

nauwkeurig denkbeeld te krijgen over de toekomst van Israël in het licht van Gods profetisch 

plan voor Israël zonder zich te verdiepen in de details van de verschillende interpretaties.  

 

 

Les 87: Begin van de barensweeën. 

 

Lezen: Mattheüs 24:3-8 

 

In Mattheüs 24:2 staat een profetie over de tempel: “Hier zal niet één steen op den anderen 

steen gelaten worden”. Dit werd door Jezus gezegd, ongeveer drie dagen voor Zijn dood aan 

het kruis. Een parallelle passage is te vinden in Lukas 21. Hij zei ook iets dergelijks in Lukas 

19:41-44 ongeveer een week voor zijn dood. Deze keer weende Hij over de stad Jeruzalem 

wetende dat de dagen zullen komen dat de vijanden de stad zullen omringen en het 

vernietigen en dat zij niet één steen op de andere steen zullen laten. Dus het lijkt erop dat niet 

alleen de tempel zal worden afgebroken, maar dat de hele stad Jeruzalem hetzelfde zal 

ervaren. Dit moet nog gebeuren. Ik geloof dat de profetie over het afbreken van de tempel en 

de profetie van de stad die wordt vernietigd dezelfde gebeurtenis is en volledig losstaat van 70 

jaar na Christus toen Titus kwam en de stad decimeerde. Hoewel hij veel schade 

veroorzaakte, zijn er nog vele stenen op de andere gelaten. 

 

Zacharia 14:1-5 vertelt over een tijd dat Jeruzalem omringd zal worden gevolgd door een 

grote aardbeving wanneer Christus Zijn voeten zet op de Olijfberg bij Zijn wederkomst. 

Wanneer dit gebeurt zal er er een grote aardbeving zijn die ook de stad Jeruzalem treft. Het 

lijkt aannemelijk dat tussen de vijanden van Israël en de aardbeving van de Wederkomst, dat 

Jeruzalem zoals wij dat kennen, zal worden vernietigd. 

 

Vragen van de Discipelen. 

 

Na net gehoord te hebben van Jezus dat de tempel en Jeruzalem zullen worden vernietigd 

(Lukas 19:41-44) vragen ze twee logische vragen, "(1) wanneer zullen deze dingen zijn, (2) en 

welk zal het teken zijn van Uw toekomst (Wederkomst), en van de voleinding der wereld?". Ze 

vragen dit terwijl ze de afgelopen drie jaar met Jezus zijn geweest en ondergedompeld zijn in 

Zijn leringen omtrent Israëls eindtijd gebeurtenissen, in het bijzonder het Koninkrijk. We 

weten dat het Koninkrijk vooral in hun gedachten was, want dat is één van de laatste dingen 

die ze vragen even voordat Jezus opvaart naar de hemel (Handelingen 1:6). Hun werd geleerd 

dat zij met Jezus zouden regeren zittende op 12 tronen in de tempel in Jeruzalem in de 
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wedergeboorte (Mattheüs 19:28) en vroegen ze zich af of dat nu zou gebeuren. Ze hebben nog 

niet begrepen dat Jezus Christus eerst naar de hemel zou moeten gaan om het Koninkrijk te 

ontvangen en dat de zevenjarige Verdrukking zou moeten plaatsvinden voordat Hij zou 

terugkeren (Lukas 19:11-27). Toen Jezus hen vertelde dat de tempel zou worden vernietigd 

weet ik zeker dat de Discipelen verbijsterd waren omdat ze verwachtten te regeren met 

Christus vanuit die tempel. U kunt de hoge verwachtingen die zij hadden lezen in Lukas 

19:11. Ze waren er van overtuigd Jeruzalem in te gaan en dat de oprichting van het Koninkrijk 

zou geschieden toen Christus op het veulen Zijn weg naar de tempel ging. 

 

Jezus antwoordde hen door verder uit te weiden op hetgeen al in het Oude Testament stond 

geschreven door hun enkele details te geven over wat er zal gebeuren vóór, tijdens en na de 

Verdrukking en naar welke tekenen ze moesten kijken om te weten wanneer de Wederkomst 

zou gaan gebeuren. Dit werd allemaal aan hen gegeven zodat ze tijdens de Verdrukking 

zouden worden bemoedigd dat God nog steeds de controle had en, tijdens deze grote 

duisternis, over hen waakte. Ze moesten trouwe dienaren zijn die tot het einde zouden 

volharden zonder het merkteken van het beest te nemen. 

 

 

Profetische tijdlijn (Matth.24:4-8) 

 

Jezus geeft hen een algemeen beeld van de gebeurtenissen die zouden gebeuren vóór, tijdens 

en na de Verdrukking. Hoewel deze dingen waren gepland om binnen een paar maanden te 

gebeuren, volgens de profetische tijdlijn van Daniël, zette God het profetisch programma van 

Israël in de wachtkamer en introduceerde het programma van de Verborgenheid aan en door 

de apostel Paulus. 

  

Er staan meerdere momenten genoteerd waarop God de omgang met Israël, als verbondsvolk, 

stopte. Dit zet God en de mens op twee verschillende tijdschema's. Toen God Israël als "niet 

Mijn volk" verklaarde (lo-Ammi; Hosea 1:9; 2:23), stopte Hij met het omgaan met haar en die 

tijd wordt niet als profetisch geteld. Israël is momenteel in de toestand van Lo-Ammi en de 

profetische klok is gestopt. 

 

Het was tijdens deze tijden van Lo-Ammi, dat de profetische klok van Israël stopte. Deze vijf 

voorvallen zijn te vinden in het boek Richteren: 

 

Richteren 3:8  Mesopotamië   8 jaar Lo-ammi. 

 

Richteren 3:14  Moab     18 jaar Lo-Ammi 

 

Richteren 4: 3   Kanaän    20 jaar Lo-Ammi 

 

Richteren 6: 1   Midian    7 jaar Lo-Ammi 

 

Richteren 13:1  Filistijnen   40 jaar Lo-Ammi 

 

Totaal 93 jaar. 

 

De periode van de “uittocht” naar het begin van de tempel wordt, in 1 Koningen 6:1, 

geregistreerd als 480 jaar, terwijl Handelingen 13:17-22 zegt dat het 573 jaar was. Het 

verschil tussen de twee is 93 jaar. Handelingen geeft ons de feitelijke tijdspanne in jaren, 
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terwijl 1 Koningen de tijd toont dat Israël werd beschouwd als Mijn volk. Dit principe moeten 

we in gedachten houden als we de toekomst van Israël bespreken zoals dat is vastgelegd in de 

Schrift en het helpt ons bij het begrijpen van de profetische literatuur. 

 

Vóór de Verdrukking (Matth.24:4-8) 

 

Jezus wijst op een aantal gebeurtenissen die plaats zullen vinden vóór de Verdrukking. Dit 

zijn dingen die zullen gebeuren terwijl Israël nog als een verbondsvolk wordt beschouwd  

onder de Bedeling van de Wet terwijl het Evangelie van het Koninkrijk wordt gepredikt. 

Terwijl de meeste mensen deze gebeurtenissen plaatsen in deze bedeling van Genade ben ik 

het daar niet mee eens omdat de huidige bedeling niet in beeld was toen Jezus deze woorden 

sprak. Al deze gebeurtenissen, genoemd  in verzen 4-8, zijn dingen die gebeurd zijn, of die na 

deze Bedeling van Genade zullen gebeuren. 

 

 

Valse Christussen   

 

Jezus waarschuwt de Discipelen eerst voor mensen die beweren dat ze de Messias zijn. 

Johannes zag dit gebeuren en waarschuwde Israël om zich niet voor de gek te laten houden 

door degenen die beweren door God te zijn gezonden maar in werkelijkheid uit Satan zijn. Hij 

maakt een onderscheid tussen de vele antichristenen en de antichrist van de Verdrukking (1 

Johannes 2:18). Het is mogelijk dat Johannes Judas in gedachten had toen hij vers 19 schreef. 

De eerste, tweede en derde brief van Johannes zijn zo geschreven dat het overblijfsel van 

gelovigen, die door de Verdrukking gaan, zekerheid zullen hebben dat ze het eeuwige leven 

hebben en in staat zijn om onderscheid te maken tussen gelovigen en ongelovigen. Veel 

ongelovigen zullen worden misleid om te geloven dat de Messias is gekomen zelfs vóór de 

Verdrukking is begonnen. 

 

 

Oorlogen en geruchten van oorlogen 

 

Bijna iedereen kijkt naar de situatie in de wereld en ziet een toename van oorlogen. De 

meesten die met profetie bezig zijn zien dit als een teken van de eindtijd. Als we dit echter 

bekijken vanuit het perspectief van Jezus, dan is onze Bedeling van Genade niet in beeld. De 

oorlogen waarover Jezus sprak gingen allemaal over de Verdrukking die, profetisch gezien, 

zouden beginnen binnen een paar maanden. Deze oorlogen zullen zijn, denk ik, tussen de 

islamitische wereld en Israël, en uiteindelijk leiden tot het op de voorgrond komen van een 

wereldleider  (de antichrist):  “En hij (de antichrist) zal velen het verbond versterken een 

week; Dit wordt meestal verstaan als een vredesverdrag dat het begin van de Verdrukking 

markeert (Daniël 9:26b-27). Er zal geen behoefte zijn aan een vredesverdrag als er geen 

oorlogen rond Israël zijn. 

 

 

Volk tegen volk, koninkrijk tegen koninkrijk 

 

Dit kan letterlijk worden geïnterpreteerd als ras tegen ras en wordt soms uitgelegd als een 

conflict tussen de rassen. Sommigen zien rassenrellen als vervulling van deze voorspelling. 

Maar ik denk dat dit te maken heeft met de eindtijd gebeurtenissen in het Midden-Oosten en 

over Israël en de omringende volken gaat. Het woord koninkrijk kan verwijzen naar een 

gezaghebber of een bestuurder en gaat samen met het woord volk. Volken en machtige landen 
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zullen vechten met elkaar, niet alleen met Israël. We kunnen zien dat een aantal reeds gaande 

zijn op dit moment, maar ze zullen toenemen na de Opname. 

 

 

Hongersnoden en aardbevingen 

 

We ervaren deze dingen ook nu reeds, maar dan als voorloper van de Verdrukking, deze 

dingen zullen toenemen in intensiteit. Dat is de reden waarom ze worden vergeleken met 

weeën en lijken gerelateerd te zijn aan Gods toorn, die zal toenemen boven alles wat deze 

aarde ooit heeft meegemaakt (Mattheüs 24:21). 

 

 

Les 88: Begin van de barensweeën 2. 

 

Lezen: Mattheüs 24:3-8 

 

Profetie is altijd een fascinerende studie, want iedereen wil weten wat de toekomst in petto 

heeft. Hoewel we veel over de toekomst te weten komen door het bestuderen van de Schrift 

moeten we ons realiseren dat profetie over het algemeen gaat over Gods programma voor 

Israël en het laat de Kerk, het Lichaam van Christus, buiten beschouwing wat betreft onze 

toekomst. We weten dat onze toekomst de Opname omvat, wonen in de hemel en heersen 

over engelen, maar buiten dat is onze toekomst wazig. Israël, anderzijds, is het onderwerp van 

honderden voorzeggingen aangaande de toekomst. Als we naar deze profetische 

gebeurtenissen kijken moeten we ons realiseren dat deze dingen op Israël zijn gericht, niet op 

de Kerk. Met dit in het achterhoofd is het belangrijk om niet dermate betrokken te geraken bij 

de toekomst van Israël dat u het belang vergeet om te ontdekken hoe God u wil gebruiken in 

het hier en nu. 

 

Deze profetische gebeurtenissen worden niet vervuld in deze tijd van Genade. Het programma 

van Israël moet volledig gescheiden blijven van het Verborgenheidsprogramma van de Kerk. 

Toen Jezus tegen de Discipelen zei dat er zouden komen: antichristenen, oorlogen, 

hongersnoden en aardbevingen had hij niet een bepaald continent in gedachten. Alles wat Hij 

sprak draait om Israël en haar profetisch programma. Dit betekent dat we uit  moeten leggen 

wat Jezus over Israël zegt vlak voor het begin van de Verdrukking. Hij heeft de Discipelen 

voorbereid om het overblijfsel van gelovige Joden door de Verdrukking te leiden  en in het  

Duizendjarig Rijk, Hij geeft hen belangrijke informatie om hun werk te voltooien. 

 

Het is duidelijk dat de Discipelen nimmer in de Verdrukking terecht zijn gekomen. Dit 

verwart velen omdat ze niet begrijpen hoe God om is gegaan met mensen op verschillende 

manieren en op verschillende tijdstippen. In plaats van te zien dat de Bedeling van de Wet tot 

een einde is komen toen Israël de oproep van de Heilige Geest om in het Koninkrijk te 

komen, door Stefanus, verwierp (Handelingen 7:54-60), God de Bedeling der Genade Gods 

heeft ingevoerd. De ‘staande’ Jezus zien was een indicatie dat de toorn van God op het punt 

stond te worden uitgegoten op de wereld in de Verdrukking (Psalm 110:1), maar in plaats van 

toorn stortte God Zijn genade uit in deze speciale bedeling. Deze Eeuw van Genade zal ten 

einde komen bij de Opname van de gemeente, het Lichaam van Christus en het profetisch 

programma van Israël zal hervat worden vanaf het punt waar het, kort voordat de Verdrukking 

zou beginnen, werd gestopt.  
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Antichristussen 

 

Laten we meer in detail gaan over wat er plaats zal vinden voordat de Verdrukking 

daadwerkelijk begint. Het eerste waarvoor de Discipelen worden gewaarschuwd is het zich 

bewust zijn van valse Christussen en valse profeten. Dit zijn lieden die zich presenteren als 

Messias of als mannen die God vertegenwoordigen. Dit zal gebeuren voor de komst van de 

antichrist in de wereld, hij komt met macht en overheersing en gedreven door Satan. Dit 

onderscheid wordt duidelijk gemaakt in 1 Johannes 2:18. 

 

“1Joh.2:18: Kinderkens, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist 

komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden; waaruit wij kennen, dat het de laatste ure is. 

 

Johannes schrijft aan de gelovigen in Israël, in het bijzonder aan degenen die onder het 

Evangelie van het Koninkrijk werden gered. We weten dit uit 1 Johannes 1:1, dat zegt dat 

Johannes schrijft vanuit het standpunt waarin hij werd onderwezen toen Jezus op deze aarde 

was. Vandaag moeten we de instructies van Jezus Christus volgen die door de apostel Paulus 

aan ons zijn gegeven (2 Korintiërs 5:16). De kleine kinderen waarnaar hij verwijst zijn de 

Kleine Kudde van gelovigen, het rechtvaardige overblijfsel van Israël. Als Johannes schrijft 

aan de Koninkrijksheiligen is hij zich bewust van de toename van het aantal mensen die 

beweren Israëls Messias te zijn. Dit was één van de tekenen dat het einde van het tijdperk van 

Israël al was begonnen. 1 Petrus is ook aan Israël geschreven en hoofdstuk 4 vers 7 verklaart 

dat het einde van alle dingen nabij is, dat ondersteunt de verklaring van Johannes. 

 

Het einde van het profetisch programma van Israël wordt vaak verward met de laatste 

momenten van het door Paulus genoemde programma der Verborgenheid in 1 Timotheüs 4:1 

(zie ook 2 Timotheüs 3:13). Het lijkt erop dat wij dezelfde problemen zullen ervaren die de 

Koninkrijksheiligen zullen ervaren in hun eindtijd, namelijk een sterke neiging om de 

gezonde leer opzij te zetten. 

 

Helaas zullen velen misleid worden door deze antichristenen met hun valse leringen. Zij 

zullen de gepropageerde leugens van deze goddeloze mannen geloven en de rug toekeren naar 

de waarheden van de Schrift om deze gemakkelijk sprekende advocaten van kwade zaken te 

volgen. Dit is de reden waarom we gegrondvest moeten zijn in het Woord, daarom zegt 

Paulus tot Timotheüs om de waarheden van de Verborgenheid, die Paulus aan hem had 

doorgegeven, te bewaken (1 Timoteüs 6:20-21). 

 

De mensen trekken naar de antichristussen en geloven hen, ook zal het aantal valse profeten 

toenemen tijdens de Verdrukking. Ze zullen niet alleen woorden hebben om mensen uit de 

buurt van de waarheid te trekken, maar ze zullen deze woorden ondersteunen met grote 

tekenen en wonderen. Bijna geheel Israël zal klaar zijn om de antichrist te accepteren wanneer 

hij op het toneel verschijnt. Met charismatische woorden en grote wonderen zal de antichrist 

verschijnen als de Messias. Het zal alleen door de kracht van God zijn dat de uitverkorenen 

niet mee worden getrokken om te geloven dat hun Messias is gekomen (Mattheüs 24:24; 

Openbaring 13:14). Degenen die niet geloven dat de antichrist de Messias is zullen worden 

gemeden als ketters en verbannen worden uit de Joodse samenleving. 1 Johannes 4:1 

waarschuwt dat niet iedereen die in de naam van de Heer komt uit God is. Zij moeten de 

geesten testen (tegen het Woord van God) om te zien of ze inderdaad uit God zijn. 
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Oorlogen en geruchten van oorlogen 

 

Israël is momenteel omringd door vijanden en daarom is het niet al te moeilijk om te zien 

waarom Jezus zei dat er oorlogen en geruchten van oorlogen zouden zijn. Deze islamitische 

landen haten Israël en willen niets liever dan haar voorgoed uitroeien. We kunnen ook 

begrijpen dat, als een volk opstaat tegen een ander volk, dat het meest waarschijnlijk gaat over 

deze volken die Israël haten en ook tegen elkaar vechten. We zien dit zelfs vandaag. 

  

Het is mogelijk dat de invasie in Israël, door Gog in Ezechiël 38-39, zal gebeuren vóór de 

Verdrukking, maar na de Opname. De man die een verdrag opstelt om deze agressie tegen 

Israël te stoppen en het Midden-Oosten vrede geeft zou door de wereld worden beschouwd als 

een groot diplomaat en als  Messias van Israël. Omdat God Gog zal decimeren, zou de wereld 

God moeten erkennen als de beschermer van Israël. Wat er echter kan gebeuren is dat de 

antichrist opkomt en de gebeurtenissen van de oorlog gebruikt om zichzelf groot te maken, 

een verdrag samenstelt met de volken en het volledige krediet voor de vrede in het Midden-

Oosten naar zich toetrekt. 

 

Ongeacht wanneer de oorlog van Gog zal plaatsvinden weten we dat Israël het epicentrum 

van de oorlogen zal zijn. Satan zal, door de antichrist, hier van profiteren en brengt zijn man 

op de voorgrond van politieke overheersing van de wereld. 

 

 

Barendsweeën 

 

De Verdrukking wordt vaak vergeleken met de pijn bij een bevalling. Weeën beginnen klein, 

maar al snel intensiveren ze tot op het punt dat het bijna ondraaglijk wordt. De gebeurtenissen 

van de Verdrukking zullen argeloos beginnen maar al snel intensiveren ze tot op het punt dat 

het ondraaglijk wordt. Men zal zelfs de dood zoeken, maar men zal niet in staat zijn om het te 

vinden (Openbaring 9:6). Zelfs als de dingen geleidelijk aan verslechteren zegt Jezus tot de 

Discipelen dat veel van deze dingen slechts de inleiding zijn naar het begin van de werkelijke 

Verdrukking. In al  deze dingen leert Jezus hen om Hem te vertrouwen. Degenen die op Hem 

vertrouwen hoeven niet bang te zijn voor de gebeurtenissen die over hen  zullen komen 

(Mattheüs 6:25; 10:26-31). Want voor de gelovigen in de Verdrukking zal hun grote nood, 

aan het einde, snel veranderen tot vreugde als ze zien dat Christus terug komt voor het 

oprichten van Zijn Koninkrijk. 

 

Ook wij moeten ons leven leven door volledig op Christus te vertrouwen. Door te wandelen in 

de Geest (Galaten 5:16-25), trouw in het volledig geven van ons leven aan de Heer, we 

hebben geen reden om bang te zijn voor wat er met ons gebeurt. Als er iets op ons afkomt 

waarvoor we bang zijn dan moet onze eerste reactie zijn om ons door gebed en smeken tot 

God te wenden, met dankzegging (Filippenzen 4:6-7). De vrede die van God komt is absoluut 

het beste antwoord op een gebed, want als een leven gegrond is in Gods vrede dan maakt het 

niet uit wat er gebeurt. Stel u zich voor dat u een geliefde, uw werk of uw huis verliest en daar 

volledig vrede mee hebt door de wetenschap dat God voor u zal zorgen naar Zijn oneindige 

liefde. Dit is de vrede die we kunnen hebben als we echt wandelen in de Geest en de Geest 

ons kan formeren tot mensen die Hij het best kan gebruiken voor Zijn glorie. 
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Les 89: De Verdrukking. 

 

Mattheüs 24:9-28 

 

Volgens Mattheüs 24:3-8 zijn er een aantal dingen die zullen gebeuren vóór het begin van de 

Verdrukking. Er zullen vele antichristenen zijn en er zullen oorlogen, hongersnoden en 

aardbevingen plaats vinden. Dit is het begin van de weeën en leidt ons ertoe om te geloven dat 

deze dingen zullen toenemen als de Verdrukking begint. Al deze dingen gaan gebeuren 

binnen het profetisch programma van Israël, dat betekent dat deze dingen niet zullen gebeuren 

binnen de huidige Bedeling van Genade. 

 

Lukas 21:12 maakt duidelijk dat de Discipelen zullen worden vervolgd en zelfs ter dood 

worden gebracht voordat veel van deze dingen gebeuren. Hun landgenoten zullen hen haten 

omdat zij hun prediking van het Evangelie van het Koninkrijk niet zullen accepteren. Lukas 

21:16-18 vertelt ons dat in weerwil van de dood zij hun leven terug zullen krijgen waardoor 

ze de zekerheid hebben van het ingaan in het Koninkrijk. 

 

Eén ding dat Jezus (als mens) nooit noemt is de Opname van de Kerk. Ik geloof dat Jezus niet 

wist dat er een Opname zou zijn. In feite wist Hij zelfs niet eens wanneer de Wederkomst zou 

zijn (Markus 13:32). Dat is omdat Zijn menselijkheid was versluierd van Zijn godheid, 

daardoor was Jezus volledig afhankelijk van de Vader (Johannes 5:19, 30; 8:28; 12:49; 

14:10). Degenen die de Schrift niet “recht snijden” nemen aan dat de Opname dezelfde 

gebeurtenis is als de Wederkomst. Zij geloven dat de eerste opstanding alle gelovigen zijn die 

zullen heersen met Christus gedurende 1000 jaar (Lukas 14:14; Openbaring 20:5). De tweede 

opstanding is voor de ongelovigen en zal gebeuren aan het einde van het Duizendjarig Rijk 

(Openbaring 20:11-14). Ze begrijpen niet dat er een niet geprofeteerde opstanding is voor de 

Kerk, het Lichaam van Christus. Dit was een verborgen opstanding die alleen is geopenbaard 

aan en door de apostel Paulus. 

 

 

Gebeurtenissen in de Verdrukking 

 

Het meeste van wat we leren over de Verdrukking wordt gevonden in Daniël, Openbaring en 

de Evangeliën hoewel er veel verwijzingen naar de Verdrukking zijn in het Oude Testament. 

Daniel geeft ons een algemene tijdlijn van de gebeurtenissen, terwijl Openbaring veel details 

invult. Deze gegevens zijn vaak zeer specifiek en geven nauwkeurige informatie en exacte 

dagen. Andere gebeurtenissen zijn niet zo duidelijk en moeten worden afgeleid uit 

verschillende passages in de Schrift. Dat is de reden waarom er overeenstemming is over een 

aantal details en veel onenigheid over anderen. 

 

Er zijn veel mensen die geloven dat Openbaring is geschreven als een zinnebeeldige 

voorstelling. De gebeurtenissen in de Verdrukking zijn zo ongelooflijk dat het gemakkelijk te 

begrijpen is waarom mensen Openbaring zouden willen interpreteren als een beeld dat 

waarheden illustreert voor de kerk in plaats van het uitbeelden van de werkelijke 

gebeurtenissen betreffende de toekomst van Israël. Echter, degenen die het boek Openbaring 

symboliseren kunnen het alles laten zeggen wat ze willen. Wanneer allegorisering 

(vergeestelijken) wordt gebruikt, zoals Paulus Hagar en Sarah gebruikte om Wet en genade te 

vergelijken, zal de Schrift bepalen wat er wordt bedoeld zodat de mensen niet kunnen komen 

met hun eigen interpretaties (Galaten 4:24). 
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Het doel 

 

De Verdrukking zal een aantal dingen verwezenlijken die allemaal gerelateerd zijn aan Gods 

profetische eindtijd gebeurtenissen. Ten eerste heeft de Verdrukking betrekking op Israël, 

Gods uitverkoren volk. Na de Opname zal God opnieuw gaan handelen met Israël om alle 

beloften te voltooien die Hij haar heeft beloofd. Echter zal Israël gereinigd en gezuiverd 

moeten worden om van haar een aanvaardbare bruid te maken, gereed gemaakt door haar 

rechtvaardige daden (Openbaring 19:7). Merk op dat de Kerk, het Lichaam van Christus niet 

de bruid is, hoewel Paulus de Kerk vergelijkt “als” een bruid. In dit geval heiligde Christus 

de Kerk, terwijl de Joodse Bruid zichzelf gereed moet maken (Efeziërs 5:25-27). Ook al zijn 

er veel mensen die beweren de Israëlische nationaliteit te hebben, het ware Israël bestaat uit 

mensen die nationaal zijn gerelateerd aan Jakob en geestelijk gerelateerd zijn aan de Messias 

(Romeinen 9:6, 2:28-29). De Verdrukking zal fungeren als een raffinage-oven, het 

verwijderen van het schuim zodat het pure zilver achterblijft. Israël zal door de oven van de 

Verdrukking gaan en degenen die geen ware Joden zijn zullen worden afgesneden van Israël 

en zullen eeuwige verdoemenis ervaren (Ezechiël 22:18-22; Zacharia 13:9; Maleachi 3:2-3). 

God zal Israël kastijden, haar straffen voor het zich afkeren van Hem (Jeremia 30:11; Ezechiël 

20:33-38). De Verdrukking zal ook een tijd zijn dat God Zijn toorn uitgiet over de Heidenen 

voor de manier waarop ze Israël hebben behandeld. Jeremia 30:7-11 zegt dat God die volken, 

die Israël gevangen hebben genomen, volledig zal vernietigen (zie ook Jeremia 46:28).  

 

Niet alleen zal de Verdrukking een tijd van Gods toorn zijn voor degenen die zich tegen Hem 

hebben gekeerd, maar het zal ook een tijd van voorbereiding van de wereld zijn voor het 

Duizendjarig Rijk als de rechtvaardige regering van de hemel de onheilige regering van de 

mens zal vervangen. De wereld zal verschuiven van “de dag van de mens”  naar “de dag van 

de Heer”. De mensheid kreeg de taak om de aarde te onderwerpen (Genesis 1:28) en na de 

zondvloed werd de taak gegeven om over elkaar te heersen (Genesis 9:4-5). De mens zal niet 

langer heersen wanneer God de heerschappij van de wereld overneemt en Christus op de 

troon zit in de tempel te Jeruzalem. 

 

 

Duur en timing 

 

Daniël 9 legt de tijdlijn uit van de toekomst van Israël (het was allemaal toekomstig toen 

Daniël deze passage schreef). De 70 zevens (zoals de Schrift letterlijk zegt) verwijzen naar 70 

jaarweken, in totaal 490 jaar. Deze laatste week van 7 jaar (week 70) moet nog worden 

uitgevoerd en wordt beschreven in Daniël 9:26b-27. 

 

Openbaring 12:6 bevestigt deze looptijd van zeven jaar. Openbaring 12:6 zegt dat een 

overblijfsel van Israël uit Jeruzalem zal ontkomen wanneer zij de gruwel der verwoesting zien 

in het midden van de Verdrukking. God zal voor hen zorgen gedurende 1260 dagen of 3,5 jaar 

(jaren van 360 dagen). Deze zelfde periode wordt een tijd (een jaar), tijden (twee jaar) en een 

halve tijd (een half jaar) genoemd in vers 14, in totaal van 3,5 jaar. Naar deze zelfde periode 

wordt in Openbaring 13:5 verwezen als 42 maanden, de tijd waarin de antichrist meer macht 

krijgt om God te lasteren tot zijn eigen ondergang. Aangezien al deze dingen gebeuren in de 

laatste helft van de Verdrukking, zal de volledige periode van de verdrukking zeven jaar zijn. 

 

Volgens Daniël zijn profetische 490 jaren was de Verdrukking gepland om te beginnen kort 

na het afsnijden van de Messias (Daniël 9:26). Israël kreeg echter een extra jaar om zich te 

bekeren en het aanbod van het Koninkrijk te accepteren (Lukas 13:6-9). Deze verlenging met 
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een jaar kwam ten einde bij de steniging van Stefanus, dit was het antwoord van Israël op de 

oproep van de Heilige Geest aan hen om de uitnodiging van het Koninkrijk te accepteren. 

Deze gebeurtenis markeerde de laatste kans voor Israël om dit aanbod te accepteren na het 

verwerpen van het pleidooi van de Vader, door Johannes de Doper, en het pleidooi van Jezus. 

Deze laatste afwijzing werd niet vergeven (Mattheüs 12:31). Toen Stefanus opzag in de hemel 

zag hij Jezus staan, (Handelingen 7:56), dat gaf aan dat de Verdrukking zou beginnen (Psalm 

110:1; 7: 6). 

 

De Verdrukking is nog niet gebeurd, want in plaats dat God Zijn toorn uitgoot over de 

mensheid, stortte Hij Zijn genade uit en koos Paulus om het Evangelie der genade Gods te 

verkondigen. Zodra de Kerk, het Lichaam van Christus is Opgenomen zal God opnieuw de 

draad met Israël oppakken volgens de profetie, beginnende met de Verdrukking en daarna de 

oprichting van het Duizendjarig Rijk. 

  

Volgens Daniël 9:27 zal de antichrist met velen een verbond maken voor één week. Door de 

meesten wordt aangenomen dat het ondertekenen van een zevenjarig vredesverdrag met 

Israël, en de omringende landen, het begin van de Verdrukking zal markeren. Na drie en een 

half jaar verbreekt de antichrist het verdrag en gaat hun tempel ontheiligen. Dit zou het 

midden van de verdrukking markeren. 

 

Men moet begrijpen dat het verbreken van het verbond misschien niet het exacte midden van 

de zeven jarige Verdrukking aangeeft. Het woord dat in Daniël 9:27 wordt gebruikt betekent 

“in het midden van de week” dat betekent dat het ergens halverwege de Verdrukking is. De 

gruwel der verwoesting is gekoppeld aan een gebeurtenis 1290 (ca 3,5 jaar) dagen later 

(Daniël 12:11). Hierbij wordt vaak gedacht aan de werkelijke Wederkomst maar er is veel 

discussie over de vraag waarnaar wordt verwezen. Het begin van de Verdrukking hoeft niet 

precies op het moment te zijn dat het verbond in werking wordt gezet. Het is zeker in de buurt 

van het begin van de Verdrukking, maar de formulering van Daniël 9:27 laat het nogal vaag. 

 

 

Les 90: Grote verdrukking. 

 

Mattheüs 24:9-28 

 

Met de Verdrukking in zicht gaf Jezus de Discipelen de informatie die ze nodig zouden 

hebben om, zonder te wankelen, door de Verdrukking te komen en hulp en bemoediging te 

geven die de Kleine Kudde van gelovigen nodig zou hebben. Uiteraard heeft de voorzegde 

Verdrukking niet plaats gevonden omdat de huidige Eeuw van Genade werd geïntroduceerd 

aan en door de apostel Paulus. Zodra dit tijdperk, door de Opname van de heiligen, ten einde 

komt, zal alles wat Jezus tegen de Discipelen heeft gezegd van toepassing zijn op degenen die 

in de Verdrukking zullen gaan. Na de Opname zal de wereld zonder gelovigen zijn en het lijkt 

erop dat dat het moment is waarop God de twee getuigen naar de aarde stuurt om zondaren tot 

bekering en doop te roepen, dit is dezelfde boodschap die Petrus predikte in het begin van het 

boek Handelingen, het evangelie van het Koninkrijk (Mattheüs 24:14). Deze twee getuigen 

zullen worden gedood in het midden van de Verdrukking (Openbaring 11:3-11), maar ze 

zullen weer tot leven worden gebracht. 

  

Bij de beantwoording van de vragen van de Discipelen, over het einde der tijden, legt Jezus de 

gebeurtenissen van de Verdrukking uit. Hij waarschuwde hen zich geen zorgen te maken als 

ze van oorlogen en geruchten van oorlogen zouden horen, of wanneer koninkrijken met elkaar 
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strijden. Hij zei dat er aardbevingen en hongersnoden zullen komen, maar nog is het einde 

niet gekomen (Mattheüs 24:6). Wanneer zij echter de gruwel der verwoesting zien (Mattheüs  

24:15, Markus 13:14, Daniël 9:27; 11:31; 12:11), dan zullen zij weten dat het einde nabij is. 

De laatste 3,5 jaar van de Verdrukking wordt genoemd de Grote Verdrukking (Mattheüs 

24:21) en wijst op een intense tijd van lijden en angst, de dagen van wraak (Lukas 21:22) voor 

Israël en de wereld. De Gruwel der Verwoesting is ook verbonden met de tijd dat Jeruzalem 

zal worden omringd door legers (Lukas 21:20; 19:43). 

 

Volgens Lukas 21:22 moeten al deze dingen gebeuren ter vervulling van de profetie. Dit 

betekent uiteraard dat dit dingen zijn waarover is geschreven in het Oude Testament en ze 

zullen vervuld worden in de tijd van Verdrukking. We leven nu in een tijd van 

Verborgenheid. Dit tijdperk was niet aan de mensheid geopenbaard totdat God het 

geopenbaard heeft door de apostel Paulus. Volgens Efeze 3:8 is de boodschap die Paulus 

predikte onnaspeurlijk hetgeen betekent dat het niet kan worden teruggevonden in het Oude 

Testament. Zijn boodschap was een nieuwe, onaangekondigde boodschap van genade. We 

leven niet in een profetisch tijdperk en daarom zien we niet de vervulling van profetie die aan 

Israël is gegeven. 

 

De Grote Verdrukking zal de laatste helft van de Verdrukking duren, een totaal van 1260 

dagen (Openbaring 12:6). Het grootste deel van het boek Openbaring concentreert zich op 

deze laatste helft van de Verdrukking en sluit aan bij veel Oud Testamentische boeken over 

profetie (samen met Mattheüs, Markus en Lukas). 

 

De mensen interpreteren het boek Openbaring op vele verschillende manieren. Sommigen 

vergeestelijken het hele boek Openbaring waardoor ze het een boek van symbolen maken die 

we dan zogenaamd nodig hebben om onze huidige situatie uit te leggen. Dit systeem zorgt 

ervoor dat het boek Openbaring van betekenis verandert en afhankelijk wordt van de 

hedendaagse gevoelens of ervaringen. Dit wordt vaak gedaan door bepaalde geloofssystemen 

die geen letterlijke interpretatie zullen toestaan waaronder de Rooms-katholieken, Lutheranen 

en vele Verbonds kerken. 

 

Ik geloof dat het boek Openbaring bedoeld is voor een letterlijke uitleg. Er zijn duidelijke 

profetische afbeeldingen, symbolen en getallen gebruikt in de Schrift, maar ze hebben 

allemaal betrekking op een concrete, letterlijke interpretatie. We begrijpen dit in ons dagelijks 

leven. Bijvoorbeeld: “Het regent jonge katten", "met één been in het graf", "het loodje leggen" 

het zijn allemaal manieren van spreken die niet letterlijk genomen kunnen worden. Er zit 

echter een zeer letterlijke betekenis achter en we begrijpen dat wanneer we met elkaar 

communiceren. Het boek Openbaring is geschreven op deze wijze met een concrete, 

letterlijke betekenis achter de symbolische taal.  

 

 

Lineaire zegels, bazuinen en fiolen (schalen). 

 

De meest voorkomende manier waarop dispensationalisten het boek Openbaring interpreteren 

is om het in zegel, bazuin en fiool (schalen) oordelen te zien als uitgegoten wordende op de 

aarde in een lineaire progressie. Eerst de zeven zegels dan de zeven bazuinen en tenslotte 

eindigend met de zeven fiolen (schalen). Het zevende zegel onthult de bazuinen en de 

zevende bazuin onthult de fiolen (schalen). Dit lijkt de natuurlijke manier te zijn  om dit boek 

vanuit ons standpunt te begrijpen. Met deze visie markeert Openbaring 6:12 het midden van 
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de Verdrukking wanneer alles intensiveert en het begin van de Grote Verdrukking begonnen 

is. 

 

 

Paralelle zegels, bazuinen en fiolen (schalen).  

 

Maar een andere, minder vaak voorkomende kijk op het boek Openbaring, is het aannemen 

dat de zegels, bazuinen en fiolen (schalen) verschillende weergaven zijn voor dezelfde 

tijdspanne. De zegels zijn dan een samenvatting van de hele Verdrukking, terwijl de bazuinen 

en de fiolen (schalen) elk verschillende details over de laatste helft van de Verdrukking 

weergeven. 

 

Dit komt overeen met de wijze waarop Johannes schrijft. In plaats van het lineair schrijven 

(de vorm van logica waar we aan gewend zijn) schrijft Johannes op een cirkelvormige wijze. 

Zoals hij cirkelt rond twee of drie gedachten, gaat hij naar voren in zijn denken door het 

toevoegen van details en extra gedachten. Als we proberen om lineair te redeneren over 

circulair schrijven wordt het moeilijker om de ware betekenis te begrijpen. 

 

Een aanwijzing die dit idee ondersteunt zit in zegel 6 in Openbaring 6:12-17. Een zorgvuldige 

lezing laat zien dat, wanneer het zegel wordt geopend, er een grote aardbeving zal zijn, de zon 

zal zwart worden, de maan zal worden als bloed en de sterren van de hemel zullen uit de lucht 

vallen. Mattheüs 24:29-31 vergelijkt deze gebeurtenissen aan de tijd net na de Verdrukking 

bij de Wederkomst.  

 

Openbaring 6:14 gaat verder met het feit dat de hemel is weggeweken als een boek dat 

toegerold wordt. Vers 16 maakt duidelijk dat wanneer de hemel is weggeweken Christus naar 

de aarde komt. Als de mensen dat zien en ervaren verstoppen ze zich in grotten in de hoop dat 

de rotsen op hen zullen vallen om hen te verbergen voor de Degene die op de troon zit (de 

Vader) en voor de toorn van het Lam (de Zoon). Ze zijn zo bang, omdat zij Christus zien bij 

Zijn wederkomst. 

 

Het Oude Testament staat ook vol met verwijzingen die het zesde zegel ondersteunen als 

zijnde de Wederkomst. De grote aardbeving wordt gevonden in Jesaja 2:10, 17-19, 21; Jesaja 

13:6-13; Joël 3:15-16; Zacharia 14:4-7 en Mattheüs 24:29. De zon wordt zwart in Jesaja 13:6-

13; Joël 3:15-16; Zacharia 14:4-7 en Mattheüs 24:29. De hemelen zullen toegerold worden in 

Jesaja 34:1-4. De mensen zijn doodsbang en verstoppen zich in grotten in Jesaja 2:10, 17-19, 

21. Dit alles is gerelateerd aan die grote dag van de toorn of de dag des Heeren. 

 

 

Les 91: Gelijktijdige oordelen. 

 

Mattheüs 24:9-28 

 

De laatste les heeft aangetoond dat de gebeurtenissen van het zesde zegel in Openbaring 6: 

12-17 overeen komen met de gebeurtenissen bij de Wederkomst. Wanneer de hemel uiteen 

wijkt zien de mensen Degene die op de troon zit en het Lam en worden zo overladen met 

angst dat ze zich verbergen in grotten en smeken om te worden begraven om zich zo te 

verbergen voor de toorn van het Lam. Jesaja 2:10-22 spreekt over de Wederkomst en vertelt 

over mensen die proberen zich te verbergen voor de schrik des Heeren door zichzelf in de 

aarde te begraven. Dit is duidelijk in lijn met wat er zal gebeuren wanneer het zesde zegel 
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wordt verbroken. Hier volgt een samenvatting van wat er zal gebeuren wanneer het zesde 

zegel wordt verbroken, vergeleken met Oud Testamentische passages over de gebeurtenissen 

rond de Wederkomst. 

 

1. Grote aardbeving, alle bergen en eilanden worden bewogen van hun plaatsen (Openbaring 

6:12,14). 

 

A-- Bij de zevende viool, "... was er een grote aardbeving, ... en alle eilanden vluchtten weg, 

en de bergen zijn niet gevonden" (Openbaring 16:18, 20). 

 

B-- Jesaja 2:19, 21 en Jesaja 13:9-13 beschrijft deze grote aardbeving als de schrik des 

HEEREN komt. 

 

 

2. Zon en maan verduisterd (Openbaring 6:12). 

 

A-- Jezus zei dat dit zal gebeuren onmiddellijk na de Verdrukking (Mattheüs 24:29). 

 

B-- Joël plaatst dit teken voordat de dag des HEEREN komt (Joël 2:31). 

 

C-- Het teken vindt plaats op het moment van de slag van Armageddon, en Christus begint 

onmiddellijk daarna te heersen (Joel 3:9-18). 

 

D-- Jesaja verbindt dit teken met de komst van de Dag des HEEREN en de slag van 

Armageddon. (Jesaja 13:3-13). 

 

 

3. De sterren zullen van de hemel vallen " zoals een vijgeboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, 

als ze geschud wordt door een harde wind" (Openbaring 6:13). 

 

A-- Dit is een directe verwijzing naar de komst van de Dag des HEEREN in Jesaja 34:4, dat 

zegt over de sterren: "hun heir zal afvallen, gelijk een blad afvalt van de wijnstok, en gelijk 

een vijg afvalt van de vijgenboom." 

 

B-- Jezus noemde dit ook in Matth. 24:29, "onmiddellijk na de Verdrukking ... zullen de 

sterren van de hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden." 

 

 

4. De hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold (Openbaring 6:14). 

 

A-- Dit is een citaat uit Jesaja 34:4, waar de context duidelijk de slag van Armageddon op het 

oog heeft op de Dag des HEEREN. 

 

 

5. De koningen en de machtigen verbergen zich in de grotten en rotsen (Openbaring 6:15-16) 

 

A-- Dit komt uit Jesaja's beschrijving van de Dag des HEEREN (Jesaja 2:10, 19, 21) 
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6. De grote dag van Zijn toorn is gekomen (Openbaring 6:17). 

 

A. Dit is ook een directe verwijzing naar Jesaja's beschrijving van de komst van de Dag des 

HEEREN (Jesaja 13:9-13; 34:4-8). 

Het vergelijken van Mattheüs 24 met Openbaring 6 

 

Een andere sleutel tot het begrijpen dat het zegel, de bazuin en de schaal oordelen in 

Openbaring eerder gelijktijdig zijn in plaats van opeenvolgend is om de zegeloordelen te 

vergelijken met de rede op de Olijfberg in Mattheüs 24. De zeven zegels geven het grote 

geheel en omvatten de hele zeven jaar van de zeventigste week van Daniël. Het meest 

opvallende kenmerk van de zeven zegels is dat ze parallel lopen met de rede op de Olijfberg. 

Jezus zijn beschrijving van het begin der smarten, de Grote Verdrukking en Zijn komst na de 

Verdrukking, compleet met het kosmisch teken, wordt in dezelfde volgorde vervuld als in 

Openbaring 6. Velen hebben deze parallel gezien, maar helaas, weinigen hebben de 

belangrijkheid ervan ingezien om de chronologie van Openbaring te begrijpen. Deze 

gebeurtenis verankert de zegels aan twee andere concrete gebeurtenissen, het einde van de 

Verdrukking (Mattheüs 24:29), en het begin van de "Dag des HEEREN" (Joël 2:31). Hier is 

het hoe de volgorde van de gebeurtenissen van Mattheüs 24 worden afgestemd op wat er 

gebeurt met de opening van de zegels. 

 

 

Eerste zegel 

 

“Openbaring 6:1-2: 1 En ik zag, toen het Lam één van de zegelen geopend had, en ik hoorde 

één uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag: Kom en zie! 2 En ik zag, en 

ziet, een wit paard, en Die daarop zat, had een boog; en Hem is een kroon gegeven, en Hij 

ging uit overwinnende, en opdat Hij overwonne! 

 

Rede op de Olijfberg: 

 

Mattheüs 24:5 en 24: Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de 

Christus; en zij zullen velen verleiden…………………….24 Want er zullen valse christussen en 

valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het 

mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden. 

 

 

Tweede zegel 

 

Openbaring 6:3-4: 3 En toen Het het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier 

zeggen: Kom en zie! 4 En een ander paard ging uit, dat rood was; en dien, die daarop zat, 

werd macht gegeven den vrede te nemen van de aarde; en dat zij elkander zouden doden; en 

hem werd een groot zwaard gegeven. 

 

Rede op de Olijfberg: 

 

Mattheüs 24:6-7: 6 En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, 

wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. 7 

Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere 

koninkrijk;…………………….”. 
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Derde zegel 

 

“Openbaring 6:5-6: 5 En toen Het het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier 

zeggen: Kom en zie! En ik zag, en ziet, een zwart paard, en die daarop zat, had een 

weegschaal in zijn hand. 6 En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren, die zeide: 

Een maatje tarwe voor een penning, en drie maatjes gerst voor een penning; en beschadig de 

olie en den wijn niet. 

 

 

Rede op de Olijfberg: 

 

Mattheüs 24:7: …………………………..en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentien, en 

aardbevingen in verscheidene plaatsen. 

 

 

Vierde zegel: 

 

“Openbaring 6:7-8: 7 En toen Het het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het 

vierde dier, die zeide: Kom en zie! 8 En ik zag, en ziet, een vaal paard, en die daarop zat, zijn 

naam was de dood; en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het 

vierde deel der aarde, met zwaard, en met honger, en met den dood, en door de wilde beesten 

der aarde. 

 

Rede op de Olijfberg: 

 

“Mattheüs 24:7-8: 7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene 

koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentien, en 

aardbevingen in verscheidene plaatsen. 8 Doch al die dingen zijn maar een beginsel der 

smarten. 

 

 

Vijfde zegel 

 

“Openbaring 6:9-10: 9 En toen Het het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de 

zielen dergenen, die gedood waren om het Woord Gods, en om de getuigenis, die zij hadden. 

10 En zij riepen met grote stem, zeggende: Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, 

oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet van degenen, die op de aarde wonen? 

 

Rede op de Olijfberg: 

 

Mattheüs 24:9 en 22: Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij 

zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil………….22 En zo die dagen niet 

verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die 

dagen verkort worden. 

 

 

Zesde zegel 

 

“Openbaring 6:12-17: 12 En ik zag, toen Het het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd 

een grote aardbeving; en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed. 13 
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En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, 

als hij van een groten wind geschud wordt. 14 En de hemel is weggeweken, als een boek, dat 

toegerold wordt; en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. 15 En de koningen 

der aarde, en de groten, en de rijken, en de oversten over duizend, en de machtigen, en alle 

dienstknechten, en alle vrijen, verborgen zichzelven in de spelonken, en in de steenrotsen der 

bergen; 16 En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: Valt op ons, en verbergt ons van het 

aangezicht Desgenen, Die op den troon zit, en van den toorn des Lams. 17 Want de grote dag 

Zijns toorns is gekomen, en wie kan bestaan? 

 

Rede op de Olijfberg: 

 

“Mattheüs 24:29-31: 29 En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd 

worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, 

en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. 30 En alsdan zal in den hemel 

verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde 

wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote 

kracht en heerlijkheid. 31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, 

en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der 

hemelen tot het andere uiterste derzelve. 

 

 

Zevende zegel 

 

“Openbaring 8:1: En toen Het het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in den 

hemel, omtrent van een half uur. (Het Koninkrijk is naar de aarde gekomen. Degenen die in 

de hemel waren komen nu naar de aarde om het Koninkrijk op te richten). 

 

Rede op de Olijfberg: 

 

“Lukas 21:31: Alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien geschieden, zo weet, dat het 

Koninkrijk Gods nabij is. 

 

 

Les 92: Gog / Magog oorlog. 

 

Mattheüs 24:9-28     

 

Eén oorlog die de belangstelling heeft van de meeste dispensationele fundamentalisten is die 

wordt gevonden in Ezechiël 38-39. Er is veel onenigheid over wanneer deze oorlog zal plaats 

vinden, hoe lang het zal duren, en wie er zullen deelnemen aan deze oorlog. Mensen plaatsen 

deze oorlog in ten minste vijf perioden, van vóór de Opname tot na het Duizend jarig 

Koninkrijk. Een paar zien deze oorlog als een gebeurtenis in het verleden. De overgrote 

meerderheid van de mensen plaatst deze oorlog vóór of net na de Opname, in het begin van de 

Verdrukking, in het midden van de Verdrukking of aan het einde van de Verdrukking. 

Sommigen zien het gebeuren aan het einde van het Duizendjarig Rijk wanneer Satan is 

vrijgelaten uit de put. Sommige mensen zien twee verschillende oorlogen in het verslag van 

Ezechiël. Met zoveel uiteenlopende opvattingen betreffende deze gebeurtenissen is het 

duidelijk dat er een goede kans bestaat op fouten bij de interpretatie van de betekenis van de 

bijbelse passages. 
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De meeste mensen denken dat deze oorlog indringers omvat, komende vanuit het noorden, die 

Israël bij verrassing overvallen en daarna volledig door God worden gedecimeerd als Hij 

ingrijpt om Israël te redden. De meesten zien Rusland en omringende Islamitische landen een 

belangrijke rol spelen in deze oorlog. 

 

Belangrijke gebeurtenissen in Ezechiël 38-39 

 

• Gog komt uit het land Magog en zal uit het noorden komen om Israël aan te vallen (Ez.38: 

1, 14, 15; 39:2). 

 

• God zal er voor zorgen dat Gog Israël aan zal vallen terwijl Israël in vrede leeft. (Ez.38:4, 8, 

11, 14, 39:2). 

 

• Deze oorlog, dat Gog Israël zou aanvallen, was  geprofeteerd (Ez.38:17). 

 

• God zal Zijn toorn en woede tonen (Ez.38:18). 

 

• God zal een grote aardbeving zenden en de hele wereld zal beven in Zijn aanwezigheid 

(Ez.38:19, 20). 

 

• Zij zullen hun eigen mensen doden en pest en bloedvergieten ervaren (Ez.38:22). 

 

• Gods oordeel omvat slagregens, hagelstenen, vuur en zwavel (Ez.38:22). 

 

• God zal Zichzelf groot maken en Zichzelf bekend maken aan de wereld (Ez.38:23; 39:7, 21, 

22). 

 

• Zij zullen vallen op de bergen van Israël en vogels en beesten zullen hun vlees consumeren 

(Ez.39: 4, 5, 17-20). 

 

• Het zal van Israel zeven jaar vergen om het land te reinigen en de wapens van de oorlog te 

verbranden (Ez.39:9, 10). 

 

• Het zal zeven maanden duren om alle lichamen te begraven (Ez.39: 12-16). 

 

• Dit zal de tijd markeren wanneer God Zijn gezicht niet weer zal verbergen voor Israël (39: 

23-25, 29). 

 

• Israël zal nu weer worden verzameld en hersteld (Ez.39:25-29). 

 

• God zal Zijn geest uitstorten op het huis van Israël (Ez.39:29). 

 

 

Is Rusland er bij betrokken? 

 

De meeste mensen geloven dat Rusland de drijvende kracht is achter deze aanval op Israël. 

Dit komt door een volk dat Ros wordt genoemd in Ezechiël 38:2. Dit Hebreeuwse woord kan 

worden geïnterpreteerd als een eigennaam of een bijvoeglijk naamwoord en de verschillende 

versies van de Bijbel weerspiegelen dat. The King James, New International, Revised 

Standard en Engelse Standard versies erkennen dit woord allemaal als een bijvoeglijk 
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naamwoord en dus behandelen ze het als een woordvorm dat hoofd of voornaamste betekent. 

Andere versies, waaronder de New American Standard, Amplified, Darby en Wereld Engels 

versies van de Bijbel, behandelen dit woord allemaal als een eigennaam en zien Ros als een 

verwijzing naar een volk. Het lijkt erop dat de meeste vertalingen dit woord interpreteren 

alsdat het een heerser betekent en niet een volk genaamd Ros. 

 

Als wordt aangenomen dat Ros “land” betekent, zal moeten worden vastgesteld dat het een 

verwijzing is naar Rusland. Het blijkt dat het Ros volk verspreid was over een groot gebied 

met inbegrip van het hedendaagse Turkije en delen van Rusland. Ze lijken zelfs in India en 

China geweest te zijn. Met het Ros volk zo ver verspreid lijkt het vreemd om te zeggen dat 

Ros verwijst naar Rusland. Het is eerder een verwijzing naar Turkije. Veel Bijbelgeleerden 

zijn het eens met deze beoordeling, waaronder Charles Ryrie en Dr Merrill F. Unger. 

 

Velen leggen ook een verbinding met Rusland omdat Ezechiël 38:15 zegt dat de indringers uit 

het hoge noorden zullen komen. Als je een lijn trekt van Israël naar het noorden gaat u via 

Turkije, de Zwarte Zee, de Krim, Oekraïne en Rusland. Het lijkt heel goed mogelijk dat de 

verwijzing naar het verre noorden van Rusland kan zijn. Echter, Ezechiël 38:6 spreekt ook 

van de uiterste delen van het noorden als zijnde mensen die in Turkije wonen. Het verre 

noorden hoeft dus niet Rusland te betekenen. 

 

 

Aanvang van de oorlog 

 

De meeste mensen lijken te geloven dat deze oorlog kort voor of kort na de Opname zal 

beginnen. Ze kijken zorgvuldig naar de actualiteit en zien bijna ieder geval als een teken van 

de eindtijd. Toen Rusland de Krim onlangs binnenviel werden de fundamentalistische teken-

zoekers uitzinnig omdat de Krim, dat direct ten noorden van Israël ligt, zeker een teken moest 

zijn dat de Opname snel nadert. Ze zijn zeer behendig geworden in het interpreteren van alle 

huidige dagelijkse gebeurtenissen in het licht van de profetische vervulling. Het is jammer dat 

al deze inspanningen tevergeefs zijn aangezien er geen profetie betreffende Israël wordt 

vervuld in deze huidige Bedeling van Genade (Efeziërs 3:2). Zodra de Opname heeft 

plaatsgevonden zal God zich opnieuw richten op Israël in het licht van haar profetisch 

programma zoals dat is vastgelegd in het Oude Testament, de Evangeliën, en de Hebreeuwse 

brieven (Hebreeën t/m Openbaring). 

 

Ik denk dat één van de grootste problemen is, bij de invoering van deze oorlog vóór de 

Verdrukking, dat Israël in een waarneembare toestand van veiligheid moet verkeren. Dat zou 

wijzen op een tijd van vrede, dat zal gebeuren kort nadat de antichrist op het toneel komt en 

een verdrag met velen tekent (Daniël 9:27). Zij zullen de antichrist ontvangen als hun Messias 

nadat hij hen rust geeft van hun vijanden en hun offer systeem herstelt nadat hun tempel 

herbouwd is. Ik geloof dat de Gog / Magog invasie het zevenjarige vredesverdrag zal 

verbreken in het midden van de Verdrukking. 

 

  

De duur van de oorlog 

 

De meeste mensen geloven dat dit een zeer snelle oorlog zal zijn die meerdere dagen of zelfs 

minuten duurt. Zodra de landen uitgaan tegen Israël om haar geheel te vernietigen dood God 

hen. De lichamen zullen over het hele landschap verspreid liggen. Het zal zeven maanden 

duren om alle doden te begraven en het land te reinigen. Vogels en beesten zullen helpen bij 
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het opruimen door het vlees te eten en helpen zodoende om ziekten en stank te verminderen 

van de rottende lijken. Het idee van een snelle oorlog komt uit een oppervlakkige lezing van 

Ezechiël 38-39. 

  

Deze hoofdstukken kunnen ook gelezen worden met het idee dat deze gebeurtenissen 

betrekking hebben op meerdere jaren. Profetische geschriften comprimeren vaak honderden 

of zelfs duizenden jaren in één of twee zinnen. Bijvoorbeeld: Maleachi 3:1 bevat de belofte 

van Johannes de Doper, onmiddellijk gevolgd door de Wederkomst. We weten nu dat er meer 

dan 2000 jaar verloopt tussen de twee gebeurtenissen. Openbaring 12:1-6 overspant meer dan 

6000 jaar, terwijl Zacharia 9:9-10 de tijd overspant van Christus zijn vleeswording tot aan 

Zijn kroning. Ik geloof dat Ezechiël 38-39 een veel grotere periode omspant dan wij, door een 

snelle lezing, begrijpen, het is op zijn minst verspreid over de laatste 3,5 jaar van de 

Verdrukking. Er zijn mensen die deze tijdspanne zien, maar verklaren het met een oorlog in 

het midden van de Verdrukking, gevolgd door een oorlog aan het eind van het Duizendjarig 

Rijk nadat Satan wordt vrijgelaten uit de afgrond. 

  

 

Conclusie aangaande de oorlog 

 

Het einde van de oorlog eindigt met Gods woede en toorn en met een zo grote aardbeving dat 

alle schepselen en mensen op aarde het zullen voelen. Bergen zullen nedergeworpen worden, 

en er zal pest, stortregens, hagelstenen, vuur en zwavel zijn (Ezechiël 38:17-23). Deze dingen 

zullen ook gebeuren met de zesde bazuin (Openbaring 9:18), waarvan ik denk dat dat zal 

gebeuren aan het einde van de Verdrukking (zie Mattheüs les 91). Deze dingen komen ook 

overeen met het zegel met nummer 6 waarvan ik denk dat die betrekking heeft op de 

Wederkomst van Christus (Openbaring 6:12-17). Ezechiël 39:7 maakt duidelijk dat Christus 

nu de Heilige IN Israël is en niet langer de Heilige VAN Israël. De zinsnede met "in" wordt 

slechts één keer in de Bijbel gevonden, terwijl de zinsnede met daarin “van” 31 keer wordt 

gevonden. 

 

Andere aanwijzingen dat deze oorlog eindigt aan het einde van de Verdrukking worden 

gevonden in Ezechiël 39:21-29. Hier zien we dat Israël God zal kennen vanaf die dag en 

daarna. Israël zal worden hersteld en zal leven in veiligheid omdat God hen in het land zal 

brengen en hen beschermen zal (Jesaja 43:5-6; Jeremiah 29:14). Andere aanwijzingen, dat 

deze oorlog eindigt aan het einde van de Verdrukking, worden gevonden in Ezechiël 39:21-

29. God zal Zijn aangezicht niet langer verbergen voor Israël, zoals Hij dat deed tijdens de 

Verdrukking (Deuteronomium 31: 18), en Hij zal Zijn Geest uitstorten op het huis Israëls 

(Ezechiël 36:27, 37:14, Jesaja 44:3). Al deze dingen vinden plaats aan het einde van de oorlog 

na de Verdrukking bij de Wederkomst als Israël in het Koninkrijk wordt gebracht. 

 

Dit is een zeer kort overzicht van de Gog / Magog oorlog. Voor een veel grondiger evaluatie 

wordt verwezen naar het boek “Mideast Beast” door Joel Richardson. 

 

 

Les 93: Het einde van de Verdrukking. 

 

Mattheüs 24:9-28 

 

De laatste lessen zijn besteed aan het bespreken van de gebeurtenissen die zullen plaatsvinden 

tijdens de Verdrukking. Het begint met de ondertekening van een zeven jarig verdrag met de 
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velen (Daniël 9:27), de Verdrukking bouwt langzaam op en wordt gemarkeerd door het 

verschijnen van de antichrist. Na drie en een half jaar Verdrukking begint de Grote 

Verdrukking (Mattheüs 24:21) een tijd van dwang en onheil zoals dat sinds het begin van de 

wereld nog nooit is gezien. Deze laatste week van de zeventig weken van Daniel is de periode 

van Verdrukking die nog moet worden vervuld. 

 

Velen weten dat wij niet door de toorn van Gods zullen gaan en plaatsen daarom de Opname 

vlak vóór de uitstorting van Zijn toorn. Maar er zijn er nogal wat die de timing van Gods 

toorn herdefiniëren, zodat de Opname aan het einde van de Verdrukking kan worden 

geplaatst. Degenen die de Verdrukking scheiden van de toorn van God passen bepaalde 

verzen onjuist toe, zoals Matteüs 24:21 en Openbaring 6:17 om een aanleiding te hebben dat 

de Opname plaats  zal vinden in het midden of aan het einde van de grote verdrukking. Ze 

lezen Openbaring 6:17 (de grote dag van Zijn toorn is gekomen) om te bewijzen dat dit het 

moment is waarop God Zijn toorn zal uitstorten. Dit is niet het begin dat God Zijn toorn 

uitgiet, maar de grote dag van Hem om Zijn toorn uit te gieten. De weeën van de Verdrukking 

zullen intensiveren en Zijn toorn komt tot een hoogtepunt bij de Wederkomst, hoewel de hele 

Verdrukking gaat over Gods toorn. 

 

Om zulke leringen tegen te gaan is het nodig om te begrijpen hoe Daniel's 70ste week geheel 

gaat over Gods toorn over Israël en de Heidense volkeren. De werkelijke indicatie van Zijn 

toorn wordt weergegeven door de houding van Jezus. Toen Hij opvoer naar de hemel ging  

Hij zitten aan de rechterhand van God (Lukas 22:69; Efeziërs 1:20; Kolossenzen 3:1). Hij 

blijft in die zittende positie totdat de Vader Zijn vijanden tot Zijn voetbank maakt (Psalm 

110:1). Dat zal gebeuren tijdens de Verdrukking wanneer Christus opstaat in Zijn toorn en 

gramschap (Psalm 7:7). 

 

Stefanus zag Jezus staan in die zeer specifieke tijd. Israël had de oproep, van de Vader door 

Johannes de Doper, om in het Koninkrijk te komen verworpen toen Israël Stefanus ter dood 

bracht (Joh.1:6; Matth. 14:6-12;  3:1-2). Ze verwierpen de oproep, van de Zoon, om in het 

Koninkrijk te komen toen zij Hem kruisigden (Matth. 4:17; 27:35). Tenslotte verwierpen zij 

de oproep van de Heilige Geest om in het Koninkrijk te komen door Stefanus te stenigen 

(Handelingen 7:54-60). Het was op dit punt dat we Jezus zien staan, niet om Stefanus te 

ontvangen in de hemel, maar om de 70ste week van Daniël af te werken ter vervulling van 

Psalm 110:1. Toen de Tweede Persoon van de Drie-eenheid opstond was dat om  Zijn toorn 

uit te gieten (Psalm 3:7; 82: 8; Zefanja 3:8). Hij doet dit in het begin van de 70ste week van 

Daniël en maakt de gehele periode van Verdrukking tot focus van Zijn toorn. 

 

Een andere passage die bevestigt dat de toorn van de Heer vroeg in de Verdrukking over 

Israël zal komen is Ezechiël 22:17-22. Hier zal God Israël vergaderen in Jeruzalem in Zijn 

toorn en gramschap (vers 20). Dit zal gebeuren in het begin van de Verdrukking wanneer ze 

leven in een relatief rustige tijd nadat het verdrag, van Daniël 9:27, is getekend. Ze zullen Zijn 

volledige toorn ervaren die begint in het midden van de Verdrukking. 

 

 

De Grote Verdrukking (Matth.24:21-28). 

 

De zevenjarige Verdrukking is opgedeeld in twee delen. Het eerste deel zal waarschijnlijk niet 

zo slecht zijn voor Israël omdat ze zich veiliger voelen dan in vele voorgaande jaren, dit als 

gevolg van een verdrag met de velen (Daniël 9:27) en de hervatting van het offersysteem als 

de tempel is herbouwd. Het accepteren van de antichrist als hun Messias zal ze een vals 
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gevoel van veiligheid geven. Dit is de reden waarom Jezus de discipelen waarschuwt dat er 

valse christussen en valse profeten zullen komen die hun macht groter zal worden door het 

uitvoeren van tekenen en wonderen. Velen zullen worden misleid door deze wonderen maar 

de "uitverkorenen" zullen niet worden misleid. Deze uitverkorenen zijn de Kleine Kudde van 

gelovigen die naar de bergen zijn gevlucht als ze de Gruwel der Verwoesting zien. Ze moeten 

vluchten, want het is direct daarna dat de legers van de antichrist Israël aanvallen en het 

verbond verbreken dat werd gemaakt aan het begin van de Verdrukking (Lukas 21:21-22). 

 

Lukas 21:24 voegt hieraan toe dat dit demonisch geleid leger Jeruzalem zal belegeren totdat 

de tijden der Heidenen zullen vervuld zijn. Ik geloof dat deze periode wordt gekenmerkt 

doordat Israël de controle over Jeruzalem verliest. Als Israël eenmaal de controle over de stad 

Jeruzalem krijgt zal deze tijd van de Heidenen zijn afgerond. Dit zal gebeuren bij de slag van 

Armageddon, als Christus de vijanden van Israël verplettert. Daniël 11 geeft een opsomming 

van alle gevechten die zullen gebeuren gedurende de Verdrukking eindigend met deze grote 

strijd die het einde van de Verdrukking aangeeft. 

 

 

De intensiteit van de Verdrukking 

 

De Schrift maakt duidelijk dat de Verdrukking de meest gruwelijke gebeurtenis zal zijn in de 

geschiedenis van de mensheid en overtreft zelfs de zondvloed die ieder persoon heeft gedood, 

behalve de acht (Lukas 17:27). De zondvloed was Gods toorn die werd uitgegoten op een 

boos geslacht. In Zijn genade voorzag Hij een veilige haven voor iedereen die Hem 

gehoorzaamde om in de ark te gaan, maar alleen de familie van Noach reageerde. De 

Verdrukking zal erger zijn dan de zondvloed. 

 

Als de periode van de Verdrukking niet werd ingekort zou iedereen worden vernietigd 

(Mattheüs 24:22). Dit is een indicatie dat de vernietiging wereldwijd is en niet alleen een 

lokaal fenomeen. Er zijn veel mensen die zeggen dat dit betekent dat de Verdrukking minder 

dan zeven jaar zal duren. Echter maken Daniël 9:27; 12:11; Openbaring 11:2 en 13:5 duidelijk 

dat het een gebeurtenis van zeven jaar zal zijn. Ook het Griekse woord voor “verkorten” in 

Mattheüs 24:22 is in de werkwoordsvorm wat betekent dat het iets is wat in het verleden 

besloten is. Met andere woorden, God handelde in het verleden om het aantal dagen van de 

Verdrukking te verminderen. 

 

Velen speculeren dat de Verdrukking een extra 3,5 jaar langer had moeten zijn waardoor het 

een totaal van 10,5 jaar zou zijn. Dit heeft enige verdienste als u in acht neemt dat de 

feestdagen van Israël ongeveer 10 dagen omvatten na het Bazuinenfeest, of Rosj Hasjana (ik 

geloof dat dit op het begin duidt van de Verdrukking, niet de Opname) tot de Grote 

Verzoendag, of Yom Kippoer (dat de Wederkomst vertegenwoordigt). Deze periode van 10 

dagen vertegenwoordigt de Verdrukking. Als elke dag staat voor een jaar dan zou de 

Verdrukking 10 jaar duren en werd dus een derde korter gemaakt dan het zou zijn geweest. 

Het is interessant dat er mogelijk een bevestiging van deze stelling is in Zacharia 13:8. Daar 

wordt ons verteld dat tweederde van Israël zal worden afgesneden, terwijl slechts een derde 

deel de Verdrukking zullen overleven. Als de Verdrukking een derde langer zou duren dan het 

lijkt het erop dat de laatste “een derde” overlevenden ook zou sterven. 
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Net als de bliksem (Matth.24:25-27; Lukas 17:22-24) 

 

Jezus waarschuwt de Discipelen om onderscheidend te zijn als ze uitzien naar Zijn terugkeer 

bij de Wederkomst. Ze zullen veel meldingen krijgen van mensen die beweren de Messias te 

zijn, maar de ware Messias zal snel komen, als een bliksemflits. Aangezien Matth.24:27 Zijn 

komst duidelijk vergelijkt met een bliksemschicht die flitst van oost naar west, nemen veel 

mensen aan dat dit betekent dat Christus zal komen uit het oosten van Jeruzalem naar het 

westen, ingaande door de oostelijke poort. Een parallelle passage in Lukas 17:24 toont de 

beoogde betekenis, namelijk hoe snel Christus zal komen en niet vanuit welke richting Hij zal 

komen. De Wederkomst wordt vergeleken met de dagen van Noach toen de mensen hun leven 

leefden zonder aanwijzing dat er een ramp over hen zou komen. Ze hadden kunnen weten dat 

Christus binnenkort zou komen, maar ze zullen de tekenen voorafgaand aan Zijn terugkeer 

negeren. 

 

Zelfs de Kleine Kudde van gelovigen zullen het gevoel hebben dat God ver weg is tijdens de 

Verdrukking, omdat God Zijn aangezicht voor Israël zal verbergen (Deuteronomium 31:17-

18; Jesaja 54:8). Veel van de Psalmen zijn een beeld van het gelovig overblijfsel die door de 

Verdrukking gaat met David als beeld van de Kleine Kudde. Toen David tot God riep om Zijn 

aangezicht niet voor hem te verbergen (Psalm 13:1; 27:9; 69:17; 102:2; 143:7) deed hij wat de 

gelovigen zullen doen in de verdrukking. 

 

Een ander beeld wordt ons gegeven in Mattheüs 14:22-33, toen Jezus de Discipelen over de 

Zee van Galilea zond terwijl Hij op een heuvel stond, ziende over de zee, en Hij bad. De boot 

werd gehavend door de storm en de Discipelen spanden zich in om naar de andere kant te 

komen maar Jezus was nergens te bekennen. De volgende ochtend vroeg, terwijl het nog 

donker was komt Jezus over het water naar hen toe lopen. Johannes zegt dat, toen Hij in de 

boot kwam, vonden ze zichzelf op hun bestemming. Wat een prachtig beeld van de kleine 

kudde tijdens de turbulentie van de Verdrukking. Zodra Jezus Christus verschijnt worden ze 

voorbereid op hun eindbestemming, het Duizendjarig Rijk. 

 

 

Les 94: Na de Verdrukking. 

 

Mattheüs 24:29-31 

 

Als het einde van de zevenjarige Verdrukking komt wordt meestal gedacht dat er, met de 

Wederkomst van Christus, een onmiddellijke oprichting van het Koninkrijk is. Zijn 

Wederkomst valt meestal samen met de onmiddellijke vernietiging van de vijanden van Israël 

in de slag van Armageddon en dan neemt Christus plaats op Zijn rechtmatige troon. Er zijn 

echter tekenen die er op wijzen dat deze zaken niet onmiddellijk na elkaar gebeuren, maar dat 

er een aantal weken tussen sommige van deze gebeurtenissen zal zijn. Daniël 12 geeft inzicht 

in de timing van de gebeurtenissen direct na de Verdrukking.  

 

 

30 en 45 dagen (Daniël 12:11-12)  

 

Daniel geeft cryptisch twee sets dagen nadat het dagelijks offer is weggenomen door de 

Gruwel der Verwoesting. Dit zal in het midden van de Verdrukking gebeuren wanneer de 

antichrist in de tempel komt en deze ontheiligt en daarmme het verbond verbreekt dat 3,5 jaar 

eerder met Israël werd gesloten. Het eerste aantal dagen is 1290 en het tweede aantal dagen is 
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1335. We weten, uit Openbaring 12:6, dat de laatste helft van de Verdrukking 3,5 jaar zal 

duren, waar we vinden dat Israël voor 1260 dagen door God zou worden beschermd te 

rekenen vanaf het midden van de Verdrukking. Dit wordt bevestigd door Openbaring 11:2 en 

13:5, waar we vinden dat de heilige stad belegerd zal worden door de Heidenen gedurende 42 

maanden en dat de antichrist gedurende de 42 maanden zal  lasteren (Daniël 7:25; 12:7 tijd, 

tijden en een halve tijd). Profetische passages gebruiken 360 dagen in een jaar.  

 

Het verschil tussen de 1260 dagen en 1290 dagen is 30 dagen, terwijl het verschil tussen de 

1260 dagen en 1335 dagen 75 dagen is. Dit betekent dat er een speciale onverwachte 

gebeurtenis is 30 dagen na het einde van de Verdrukking en andere speciale gebeurtenis 45 

dagen daarna. Als deze verzen van Daniel 12 in juxtapositie (het zo geplaatst zijn) zijn met 

Mattheüs 24:29-31 kunnen we een mogelijk verband zien tussen deze twee passages. Direct 

na de Verdrukking zullen er vele tekenen aan de hemel zijn en de zon zal veranderd worden in 

duisternis, en de maan in bloed. Het teken van de Zoon des mensen, dat aan de hemel 

verschijnt, zal volgen na deze tekenen. Christus zal dan Zijn engelen sturen om Zijn 

uitverkorenen te verzamelen uit de hele wereld. Als dit betrekking heeft op Daniël 12:11-12 

dan zal 30 dagen na het einde van de Verdrukking Christus terugkomen en 45 dagen daarna  

zullen de gelovigen (tarwe) worden verzameld en de ongelovigen (onkruid) zullen worden 

"ontworteld" en in de hel geworpen worden na het vonnis voor Grote Witte Troon (Mattheüs 

13:30, 39; Openbaring 14:14-20). 

 

Ik geloof dat deze visie wordt ondersteund door de gelijkenis van het bruiloftsfeest in 

Mattheüs 22. Daar vinden we een man die naar de bruiloft kwam maar niet was gekleed in de 

juiste trouwkleding. Dit zal gebeuren wanneer het Duizendjarig Rijk is opgericht na de 

Verdrukking. Er zullen ongelovigen zijn die Christus met macht zien komen en de legers 

rondom Jeruzalem vernietigen. Zij zullen in Jeruzalem zijn aan het begin van het 

Bruiloftsmaal van het Lam. Zij zijn degenen die uit de bruiloftszaal zullen worden geworpen 

omdat ze zijn bekleed met hun eigen gerechtigheid en niet de gerechtigheid van Christus en ze 

worden daarom in de hel geworpen. 

 

 

Net als in de dagen van Noach 

 

Na de beschrijving van de gebeurtenissen van na de Verdrukking, vult Mattheüs sommige 

details in over wat er zal gebeuren met de gelovigen en de ongelovigen. Mattheüs 24:36-41 

legt uit dat de Wederkomst net zo zal zijn als in de dagen van Noach, waar mensen hun leven 

zullen leven zonder te vermoeden dat hun spoedig komende ondergang nabij is. Er is geen 

excuus om niet te weten wat er gaat gebeuren omdat God hen vele tekenen heeft gegeven om 

acht op te slaan en degenen die de tekenen lezen zouden moeten weten wanneer de Zoon zal 

komen. Degenen die in de dagen van Noach leefden hadden ook geen excuus om niet te weten 

dat Gods oordeel naderde omdat Noach 120 jaar bekering predikte. 

 

Degenen die door de Verdrukking gaan zullen ook geen excuus hebben om geen acht te slaan 

op de waarschuwing van het op handen zijnde oordeel omdat het Evangelie de hele wereld zal 

hebben bereikt tegen het einde van de Verdrukking (Mattheüs 24:14). Degenen die zich 

bekeren zullen op deze aarde worden gelaten en in het Duizendjarige Rijk worden gebracht 

terwijl degenen die de waarschuwingssignalen genegeerd hebben naar de eeuwige 

verdoemenis zullen gaan. 
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Mattheüs beschrijft twee grote bijeenvergaderingen in de eindtijd. Eén vertelt over de engelen 

die uitgezonden worden met een bazuin van groot geluid en zullen Zijn uitverkorenen 

bijeenverzamelen uit de wereld (Mattheüs 24:31). De tweede grote bijeenvergadering wordt 

genoemd in Mattheüs 13:41, waar de engelen worden uitgezonden om allen die 

struikelblokken zijn en wetteloosheid plegen te verzamelen. Deze bijeenvergaderingen 

worden aangeduid als de tarwe en het onkruid in de gelijkenis van de zaaier in Mattheüs 13. 

 

Deze passage toont aan dat er een verschil is tussen de Opname en de Wederkomst. De 

Opname neemt de rechtvaardigen weg, terwijl bij de Wederkomst de onrechtvaardigen 

worden weggenomen. Dit gedeelte van de Schrift wordt bijna altijd geïdentificeerd met de 

opname van de Kerk in de hemel omdat de meeste mensen niet een echte scheiding zien 

tussen Gods plan voor Israël en Zijn plan voor de Kerk, het Lichaam van Christus. Als ze 

geen verschil zien dan moet de Opname en de Wederkomst dezelfde gebeurtenis zijn. 

 

 

Geheel Israël zal zalig worden 

 

Ik heb lange tijd gedacht (en onderwezen) dat allen die leven aan het eind van de Verdrukking 

zullen geloven zodra Christus bij Zijn Wederkomst verschijnt. Ik begreep ook dat deze 

gebeurtenis het einde van de Verdrukking markeerde. Als de veronderstelling in het deel dat 

we eerder hebben besproken waar is, dan zou de Wederkomst ongeveer 30 dagen na het einde 

van de zevenjarige Verdrukking plaatsvinden en 45 dagen daarna zouden de ongelovige Joden 

in de Poel van Vuur worden geworpen. 

 

Paulus zegt dat geheel Israël zalig zal worden (Romeinen 11:26) en dit zal gebeuren nadat de 

volheid der Heidenen is ingegaan waarvan ik geloof dat dat de Opname is (niet te verwarren 

met de tijden van de Heidenen in Lukas 21:24. Het is daarna dat de gedeeltelijke verharding 

van Israël zal worden opgeheven en ze zullen niet langer gedeeltelijk blind zijn voor 

geestelijke dingen. Wanneer Christus in Zijn heerlijkheid komt zal Israël Hem zien die zij 

doorstoken hebben en de stammen van de aarde (Israël) zullen over Hem treuren (Openbaring 

1:7). Hieruit blijkt dat, wanneer ze Christus uit de hemel zien neerdalen, dat zij, die 

overgebleven zijn, beseffen wat ze gedaan hebben en ze zullen Hem zien als hun Messias. 

Daarom zal geheel Israël geloven. 

 

Echter geeft Zacharia 12:10 wat meer perspectief op de volgorde van de gebeurtenissen. Israël 

zal eerst de Geest der genade en der gebeden worden gegeven zodat ze zullen zien op Hem 

die zij doorstoken hebben. Met andere woorden, God stort Zijn geest uit op gelovig Israël 

(Ezechiël 37:14; 29:25-29), zodat zij zullen treuren over wat zij hun Messias hebben 

aangedaan. Dit betekent dat degenen die niet geloven verzameld en verdreven zullen worden 

uit het Koninkrijk vlak voor de bruiloft van het Lam en dan zal God Zijn Geest uitstorten op 

Israël. Het is pas dan dat Hij een bruid zal hebben die zuiver is en klaar om met het Lam te 

trouwen (zie Openbaring 19:7-9). 

 

 

Gebeurtenissen rond de Wederkomst 

 

Het Oude Testament beschrijft een aantal dingen die zullen gebeuren rond de Wederkomst. Er 

zal een grote aardbeving zijn, de zon, de maan en de sterren zullen worden getroffen, de 

hemel zal opgerold worden als een boekrol, bergen zullen instorten en de eilanden zullen 

verdwijnen. Ik geloof dat Ezechiël 38:19-23 uitbeeld wat er zal gebeuren wanneer Christus 
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terugkomt want in vers 20 staat duidelijk dat dit zal gebeuren bij Zijn aanwezigheid en vers 

23 zegt dat dit is hoe God Zichzelf zal grootmaken en Zichzelf bekend zal maken aan de 

wereld. Als de Heer op de Olijfberg verschijnt zal de berg splitsen van oost naar west. Het 

lijkt erop dat dit over de hele wereld zal worden gevoeld als de gehele aarde zal beven en de 

bergen zullen worden neergehaald. Het kan ook in die tijd zijn dat Jeruzalem zo volledig zal 

worden neergehaald dat er geen steen op de andere gelaten zal worden (Mattheüs 24:2 Lukas 

21:6). Als dit het geval zou zijn dan zou Lukas 19:44 verwijzen naar een tijd waarin God de 

vijanden verdrijft die rondom Israël zijn. Het is mogelijk dat hierdoor ook Jeruzalem wordt 

vernietigd. 

 

Er is een probleem met deze manier van denken want Lukas 17:44 spreekt van de vijanden 

rondom Israël degenen zijn die Jeruzalem vernietigen. Ik laat de mogelijkheid open dat de 

reden dat God Jeruzalem verwoest is vanwege de vijanden die opkomen tegen Israël. Hoe dan 

ook, dit is een vonnis tegen Israël voor het niet erkennen van hun Messias bij Zijn eerste 

komst. 

 

 

Les 95: Tekenen van Zijn komst. 

 

Mattheüs 24:32-51 

 

Volgens Mattheüs 24:29-31 wordt de Verdrukking gevolgd door twee grote gebeurtenissen, 

de Tweede komst en het verzamelen van de uitverkorenen. Daniël 12 eindigt met twee data na 

het einde van de Verdrukking, 30 dagen en 75 dagen na het einde van de Verdrukking. Als 

deze twee passages zijn gerelateerd dan zal de Wederkomst gebeuren 30 dagen na het einde 

van de Verdrukking en het vergaderen van gelovigen zal 45 dagen daarna gebeuren. 

  

 

Het teken van Zijn komst (Matth.24:32-35) 

 

Keer op keer wordt Israël verteld om op de tekenen te letten en gereed te zijn voor deze 

gebeurtenissen. Aan het begin van Mattheüs 24 vragen de Discipelen Jezus wanneer alle 

stenen van de tempel zullen worden afgebroken en wat het teken van Zijn komst is. De rest 

van Matth. 24 is het antwoord op deze vragen. De verzen 32-33 hebben betrekking op het 

letten op de tekenen van een vijgenboom. De zomer is nabij als de bladeren van de 

vijgenboom uitspruiten. Zonder te kijken naar een kalender kan iemand zien dat de zomer 

binnenkort komt door het observeren van bladeren aan een vijgenboom net zoals wij weten 

dat de zomer eraan komt wanneer in het voorjaar de bladeren beginnen te ontluiken aan de 

bomen. 

 

Jezus zei tegen de Discipelen te letten op de komst van valse christussen met misleidende 

krachten, afvalligen zullen in de vergaderingen komen, er zal een toename van de oorlogen in 

de buurt van Jeruzalem zijn, de gelovigen zullen worden verbannen en gedood door mede-

Joden vanwege het niet accepteren van de antichrist als Israël zijn Messias en er zullen vele 

kosmologische tekenen zijn, de zon zal worden verduisterd en de maan zal veranderen in 

bloed. Het gelovig overblijfsel moet uitkijken naar deze dingen en weten dat God binnenkort 

in macht en glorie komt om hen te redden uit hun beproevingen. Dat is de reden waarom hen 

wordt verteld waar ze op moeten letten (Matteüs 24:42-43; 25:13; Markus 13:33-37). Christus 

gaf hen deze tekenen, zodat ze er op zouden letten als ze komen,  en getroost zouden worden 

omdat Zijn komst spoedig zal zijn en dat al deze dingen onder de controle van God waren. De 
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tekenen die worden gegeven om Zijn komst te identificeren zal hen niet precies de minuut 

vertellen dat Christus komt, maar ze kunnen weten dat het nabij is (Mattheüs 24:36). 

  

In tegenstelling hiermee vertelt Paulus ons niet om uit te kijken naar tekenen van Zijn komst. 

Hij vertelt ons om te kijken naar onze wandel en alert te zijn en om de tijd uit te kopen 

(gebruik uw tijd verstandig). Dit komt omdat er geen aanwijzingen zijn voor ons om naar uit 

te zien, alleen naar de trends in deze eeuw van Genade. Degenen die zijn gered onder het 

programma van het Koninkrijk hebben zeer specifieke dingen die zullen gebeuren voordat 

Christus terugkeert en dat zijn de dingen waar ze naar uit moeten kijken. Israël werd verteld 

om op te letten want er zal iets zijn om op te letten terwijl ons niet is verteld om te kijken naar 

tekenen die in vervulling gaan, want er zijn voor ons geen aanwijzingen om naar uit te zien. 

Dit is een andere aanwijzing dat de Opname gescheiden is en verschilt van de Wederkomst. 

 

Het is triest om Christenen te zien die op zoek zijn naar tekenen voor de Wederkomst van 

Christus. Wat een verspilling van tijd en energie! Paulus zijn zorg voor ons was om een 

godvruchtig leven te leiden, niet proberen te achterhalen wanneer Hij terugkomt. Als de 

mensen zouden begrijpen dat het programma voor Israël volledig is gescheiden van het 

programma voor de Kerk, het Lichaam van Christus, dan zou dat een groot deel van de 

verwarring oplossen en konden Christenen zich concentreren op het opgroeien in Hem, Die 

ons Hoofd is (Efeziërs 4:15) en de Heer waardig wandelen en vrucht dragen en het vergroten 

van onze kennis van Hem (Kolossenzen 1:10). 

 

 

Komen als een dief (Matth.24:42-44)  

 

De tweede komst wordt vergeleken met een dief die inbreekt in een huis om waardevolle 

spullen te stelen. In de context is Christus de dief die onverwacht komt en degenen verrast die 

in het huis aanwezig zijn. Het huis Israëls moet uitkijken en wachten op zijn terugkeer zodat, 

wanneer Christus komt, ze niet verrast zullen worden. Alleen gelovigen zullen letten op de 

tekenen zodat, wanneer Hij komt, ze niet verbaast zijn, maar zich zullen verheugen. 

 

2 Peter 3:9-10 gaat dieper in op de tijd van Christus zijn komst door het bemoedigen van de 

Koninkrijks gelovigen die de belofte van God, met betrekking tot het Koninkrijk, blijkbaar 

hebben zien verdwijnen. De Heer staat nog steeds gepland om te komen als een dief in de 

nacht om degenen te vangen die niet op zoek zijn naar Hem. Deze dag is vertraagd, maar niet 

geannuleerd. De reden voor de vertraging is dat Israël het aanbod van het Koninkrijk heeft 

afgewezen. Zodra de Kerk, het Lichaam van Christus, is opgenomen volgens de 

Verborgenheid van Paulus, zal God opnieuw de draad opnemen met Israël volgens de 

profetie, met inbegrip van de Verdrukking en de Wederkomst. 

 

Er is een waarschuwing aan de gemeente te Sardis, dat, als ze niet opletten, Christus zal 

komen als een dief. Deze kerk is een Hebreeuwse kerk gevormd tijdens de Verdrukking, niet 

een bestaande (of vorige) kerk. De zeven kerken in Openbaring 2 en 3, zijn naar ik denk 

kerken, tegen het einde van de Verdrukking, die worden aangemoedigd om iets langer te 

wachten en getrouw te blijven tot het einde. Volgens Openbaring 3:4 zullen er slechts een 

paar mensen (een overblijfsel) in de gemeente te Sardis zijn die getrouw blijven. 

 

Een andere verwijzing naar Christus, dat Hij komt als een dief, wordt gevonden in 

Openbaring 16:15. Dit is tegen het einde van de Verdrukking wanneer Satan de legers van de 

wereld aan het verzamelen is om oorlog te maken met Israël en God. Als de Kleine Kudde 
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van gelovigen dit ziet gebeuren moeten zij in staat zijn om deze gebeurtenissen in hun Bijbels 

te volgen en weten dat dit een teken is dat het einde van de Verdrukking snel nadert. 

 

De getrouwe dienstknecht (Matth.24:45-51; Markus 13:33-37; Lukas 12:39-48) 

 

Lukas gaat verder met hetgeen Mattheüs schrijft over de getrouwe dienstknecht. Bedenk dat 

Jezus de vragen van de Discipelen, met betrekking tot de eindtijd, alleen aan hen uitlegt. 

Volgens Lukas: nadat Jezus de Discipelen vertelde dat, als de dienaar die de leiding van het 

huis had wist dat er een dief zou komen, hij hem niet zou hebben laten inbreken. Petrus vraagt 

Jezus dan of deze gelijkenis is gericht aan de Discipelen of aan Israël. Jezus geeft geen direct 

antwoord maar vraagt Petrus gewoon: wie is de getrouwe dienstknecht die op het juiste 

moment rantsoenen uitdeelt aan de slaven? Ik denk dat het antwoord op deze vraag is te 

vinden in het begin van Handelingen wanneer de vergadering van gelovigen al hun 

bezittingen verkochten en de opbrengst storten in een gemeenschappelijke kas. Handelingen 

4:34-35 legt uit dat ze zich allemaal gedrongen voelden om alles wat ze hadden te verkopen 

en ze gaven het aan de Discipelen om het, waar nodig, uit te delen. De Discipelen zullen, voor 

de geestelijke en lichamelijke behoeften, dienst doen voor de Kleine Kudde. Ze zijn van 

belang om ervoor te zorgen dat ze veilig aankomen aan de andere kant van de Verdrukking. 

Als ze getrouw hun taken uitvoeren dan zullen zij worden beloond voor hun werk en geloof. 

 

Merk op dat Lukas 12:42 specifiek aan Petrus is gericht als zijnde de getrouwe en verstandige 

huisbezorger die wordt belast met het opzicht over de dienstboden. Petrus wordt in Markus 

13:34 gezien als de deurwachter, die het hoofd van het huis is en de opdracht heeft om alert te 

zijn op de komst van de Messias. Zoals we eerder in Mattheüs 16:19 zagen werden Petrus de 

sleutels van het Koninkrijk gegeven en dat maakte hem de hoogste officiële heerser in het 

Koninkrijk net onder Christus en Koning David. De andere Discipelen zullen ook regeren 

vanuit Jeruzalem en zullen rapporteren aan Petrus die heerser zal zijn over alle goederen van 

de Meester (Mattheüs 19:28; 24:47). 

  

Ontrouwe dienstknecht (Matth.24:48-51). 

 

Er zullen velen in Israël zijn die geloven dat Jezus de Messias was, maar zullen beginnen te 

twijfelen aan hun geloof terwijl ze door de Verdrukking gaan. Degenen die het merkteken van 

het beest niet accepteren zullen niet in staat zijn om te kopen of te verkopen en het leven zal 

voor hen erg moeilijk worden na het midden van de Verdrukking. Daarom zullen familie en 

vrienden zich, omdat ze de antichrist als hun Messias afwijzen, van hen afkeren. Al deze 

dingen zullen teveel worden om te dragen en ze zullen het wachten op Christus opgeven en 

zich conformeren aan de wereld. Jakobus wijst naar deze mensen als degenen die zich niet 

aan God onderwerpen (Jakobus 4:1-7). Ze worden aangespoord om geduldig op de komst van 

de Heer te wachten (Jakobus 5:7-11). 

 

De Messias zal plotseling degenen die afvallen weerstaan en ze zullen in het eeuwig verderf 

worden geworpen. Deze mensen hebben hun redding niet verloren maar waren nooit echte 

gelovigen. Zij waren als de massa's discipelen die zich van Jezus afwenden toen het zwaar 

werd (Johannes 6:66) en zo ook Judas, die een gelovige leek, maar het niet was. Dit is de 

reden waarom 1 Johannes werd geschreven, zodat de Kleine Kudde van gelovigen, gaande 

door de Verdrukking, de zekerheid van hun redding zullen hebben en in staat zijn om ware 

gelovigen te onderscheiden. 
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Les 96: De tien maagden. 

 

Mattheüs 25:1-13 

 

Aan het begin van Mattheüs 24 vragen de Discipelen Jezus wanneer de eindtijd 

gebeurtenissen zullen plaatsvinden en wat het teken zal zijn van Zijn komst en van het einde 

van de wereld. Ze vragen dit omdat Jezus hen net heeft verteld dat geen steen hier op de 

andere gelaten zou worden die niet afgebroken zal worden (Mattheüs 24:2; Lukas 19:44). Dit 

werd gezegd over Jeruzalem en de tempel. 

 

In antwoord op de vraag van de Discipelen vertelt Jezus hen wat vóór, tijdens en na de 

Verdrukking zal gebeuren, met inbegrip van de Wederkomst en de laatste bijeenvergadering 

van de gelovigen om hen in het Koninkrijk te brengen. Hiermee samen kwamen er een aantal 

waarschuwingen, waaronder een waarschuwing om op te passen voor valse christussen en 

valse profeten. Hen is ook verteld alert te zijn voor Zijn komst en te kijken naar de tekenen 

van het einde. Dit zijn dingen die de Kleine Kudde zullen bemoediging om te volharden tot 

het einde als er een geestelijke duisternis over de hele wereld komt. Ze worden bemoedigd om 

trouwe dienstknechten te zijn, en doen wat de Meester hen heeft opgedragen. 

 

Nadat Hij zopas de Discipelen heeft verteld om alert te blijven en uit te kijken naar de komst 

van de Messias, vertelt Jezus een gelijkenis die het aanschouwelijk maakt waar Hij het over 

heeft. Bedenk dat de gelijkenissen werden ontworpen om een geestelijke waarheid te 

verbergen voor degenen die het onderwijs van Jezus alreeds hadden verworpen (Mattheüs 

13:10). Jezus sprak tot de gelovigen om hen te helpen geestelijke waarheden te begrijpen. In 

dit geval gaat het over de gelijkenis van de 10 maagden en het gaat verder met hetgeen Jezus 

de Discipelen reeds had onderwezen. 

 

 

Samenvatting betreffende de 10 maagden 

 

Er waren vijf wijze maagden en vijf dwaze maagden die de bruidegom tegemoet gingen. 

Allen hadden lampen, maar alleen de wijze maagden hadden genoeg olie meegenomen om de 

lampen brandende te houden. De bruidegom was vertraagd, het was nu middernacht en alle 

tien maagden waren in slaap gevallen. Plotseling werd de komst van de bruidegom 

aangekondigd en de maagden werden wakker en bereidden hun lampen, maar alleen de wijze 

maagden hadden olie meegenomen om hun lampen bij te vullen. Terwijl de dwaze maagden 

weggingen om olie te kopen kwam de bruidegom, en die gereed waren werden begeleid naar 

het bruiloftsfeest. 

 

 

De personen 

 

Er zijn drie hoofdpersonen; de wijze maagden, de dwaze maagden en de bruidegom. Bijna 

iedereen is het ermee eens dat de bruidegom Christus is waardoor dit een eschatologische 

(leer der laatste dingen) gelijkenis is. Eén verschil van mening is de vraag of deze gelijkenis 

ziet naar de Opname of naar de Wederkomst. Vanuit een midden-Handelingen positie is het 

duidelijk dat dit allemaal over Christus gaat die komt om Zijn Koninkrijk op te richten bij de 

Wederkomst. Degenen die gereed waren voor Hem zijn in het bruiloftsfeest bracht. 
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Inzicht in wie de maagden zijn is niet zo gemakkelijk. De meeste mensen zullen zeggen dat de 

kerk hier in beeld is, dus degenen die gered zijn, zijn de wijze maagden, terwijl de 

ongelovigen de dwaze maagden zijn. Zij zeggen dat de olie de Heilige Geest voorstelt. Een 

waar begrip zal komen vanuit de Schrift als het definiëert wie deze maagden zijn. 

De maagden 

 

Omdat deze maagden deel uitmaken van een gelijkenis weten we dat er figuurlijk over hen 

wordt gesproken. Jeremia 31 geeft een blik op Israël in de toekomst als het ware Israël wordt 

verzameld en in het Koninkrijk wordt gebracht. In vers 4 wordt het ware Israël maagd 

(jonkvrouw) genoemd. Deze speciale groep heeft de Verdrukking overleefd zonder het 

merkteken van het beest te nemen en is rein en zuiver bevonden, ze hebben niet toegegeven 

aan de verontreinigingen en verleidingen van Satan. Gelovig Israël zal in het Huwelijks 

Avondsmaal van het Lam worden gebracht en aan Christus als zuiver en rein worden 

voorgesteld om  met Hem te  worden verenigd tot in alle eeuwigheid. 

 

Dit beeld van Israël als de bruid is in overeenstemming met de Israëlische huwelijks riten. Het 

paar gaat eerst met elkaar verloven en zullen ongeveer een jaar later met een 

huwelijksceremonie worden verenigd. Het is in deze verlovingsperiode dat bewezen wordt dat 

de toekomstige bruid een getrouwe maagd is. Toen Maria zwanger werd bevonden had Jozef 

haar kunnen laten stenigen voor ontrouw maar besloot om haar weg te zenden. Echter kwam 

God tussenbeide en vertelde Jozef dat het kind van God was en dat hij Maria als zijn vrouw 

moest nemen. 

 

Ook Israël was in een verlovingsperiode en wachtte op de bruiloft (Jeremia 2:1-3; Hosea 2: 

19-20). Maar Israël verontreinigde zichzelf door naar andere goden te zoeken en 

corrumpeerde zichzelf tot op het punt dat ze niet kon trouwen (Jeremia 2:21-23; Ezechiël 6:9; 

23:30). Toen Christus op aarde was, was één van Zijn missies om een nieuw volk (Mattheüs 

21:43) te creëren door gelovigen uit Israël te nemen om daarmee de Kleine Kudde te vormen. 

Dit ware Israël zal de onvervalste maagd zijn die de bruid van Christus gaat worden. 

 

Het boek Openbaring spreekt over 144.000 maagden die zich niet met vrouwen hebben 

bevlekt. Hoewel dit zeker letterlijk kan worden genomen, is het ook duidelijk dat de valse 

goden worden afgeschilderd als vrouwen, zodat degenen die weigerden valse leringen te 

volgen degenen waren die rein waren gebleven. Openbaring 2:20 zegt dat er mensen in de 

kerk in Thyatire zijn die de leer van Izebel navolgen; ze is in het Oude Testament een kwade, 

heidense koningin. De valse leringen van Babylon worden ook afgebeeld als een vrouw in 

Openbaring 17:3-6, 18. Degenen die toegeven aan de verleiding van deze valse leringen 

zullen zichzelf verontreinigd hebben waardoor ze niet kunnen deelnemen aan het 

huwelijksfeest. 

  

Het blijkt dat deze maagden, de 144000, degenen waren die zichzelf niet verontreinigd 

hebben met de leer van de valse goden.  

 

 

Wijs en dwaas 

 

Dit is iets dat deze maagden verdeelt in twee groepen. De wijze wordt in de Schrift 

voorgesteld als degenen die geestelijk wijs is en de juiste leer heeft aanvaard, terwijl de dwaze 

elke vorm van goddelijke wijsheid verwerpt. Dit concept is te vinden in Mattheüs, waar we 

leren dat de wijze man zijn huis bouwde op de rots, terwijl de dwaze dat op zand deed 
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(Mattheüs 7:25). Job 28:28, Psalm 111:10 en Spreuken 9:10, zeggen allen dat de vreze des 

Heeren het beginsel is der wijsheid. Wijsheid komt van God, dwaasheid komt buiten God om. 

  

Door dit toe te passen op de gelijkenis van de maagden begrijpen we dat de wijze maagden 

wijs waren omdat ze vertrouwden op God, terwijl de dwaze maagden vertrouwden op valse 

goden. Het leek of ze allemaal tot dezelfde groep behoorden, maar bij de Wederkomst (de 

komst van de Bruidegom) zal er een scheiding zijn tussen de rechtvaardigen en de 

onrechtvaardigen. Ditzelfde concept wordt uitgebeeld in de gelijkenis van de tarwe en het 

onkruid waar de twee op elkaar lijken totdat de oogst komt. Slechts één draagt vrucht 

(Mattheüs 13:24-30). Dit is de reden waarom de Discipelen zijn gewaarschuwd om alert te 

zijn op valse profeten die in de gemeente komen (Mattheüs 7:15, 24:11, 24). Ze zullen zich 

voordoen als gelovigen, maar zijn satanisch. 

 

 

Wees voorbereid, blijf alert 

 

De dwaze maagden gingen uit om olie te kopen voor hun lampen. Aangezien alleen degenen 

kunnen kopen en verkopen die het merkteken van het beest hebben kunnen we zien aan welke 

kant van het hek ze staan. Het kleine beetje olie dat ze hadden was verbruikt en ze hadden olie 

nodig om te zien in het donker. Hoewel olie vaak een beeld van de Heilige Geest is, past het 

niet in deze gelijkenis. De onverstandige maagden hadden maar een klein beetje olie, maar 

niet genoeg om te wachten op de komst van de Bruidegom. Het lijkt erop dat de olie “leer” 

kan vertegenwoordigen. Degenen die de juiste leer aanvaarden gaan het Koninkrijk binnen,  

terwijl zij, die de leer van het Koninkrijk hebben gehoord maar het hebben verworpen, niet 

gereed zijn om het Koninkrijk binnen te gaan. 

 

Deze vijf wijze maagden werden binnengeleid in het koninkrijk om met Christus getrouwd te 

worden omdat ze de verleiding, om valse leer te volgen, hadden weerstaan en dus waren ze 

gereed  toen Hij kwam. Als ze in het Koninkrijk gaan, wordt de deur gesloten zodat degenen 

die niet gereed waren niet kunnen ingaan. Smeken om toegang te krijgen was zinloos omdat 

ze vreemdelingen waren die niet het recht hadden om deel te nemen aan de festiviteiten. 

 

 

Ik ken u niet 

 

Degenen die de toegang tot het Koninkrijk wordt geweigerd zullen beweren dat ze voor de 

Heer hebben gewerkt (Mattheüs 7:21-23; 25:41-46). De ongelovigen die wonderen doen, 

doen dat door de macht van Satan. Net zoals Farao's tovenaars enkele van de wonderen die 

Mozes deed ook konden doen, zal Satan tijdens de Verdrukking velen bedriegen door het 

nabootsen van de dingen die de Discipelen doen. Zelfs vandaag de dag zien we dat er 

zogenaamde wonderen worden gedaan door de handen van zogenaamde geloofsgenezers. 

Omdat God de speciale geestelijke gaven heeft ingetrokken (1 Korinthiërs 13:8) moet iemand 

die beweert te kunnen genezen zijn kracht van Satan ontvangen. 
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Les 97: Gelijkenis van de talenten. 

 

Mattheüs 25:14-30 

 

In deze gelijkenis gaat Jezus verder om te leren betreffende de eindtijd in antwoord op de 

vragen van de Discipelen in Mattheüs 24:2. Na hen de gebeurtenissen in de Verdrukking te 

hebben geleerd en hen gewaarschuwd heeft dat ze moeten letten op de tekenen van Zijn komst 

geeft Jezus ze nu een blik in wat hun toekomst in petto heeft als ze trouw blijven. 

 

Er is een zeer vergelijkbare gelijkenis in Lukas 19:11-27 die gesproken werd, vlak voordat 

Jezus zijn triomfantelijke intocht in Jeruzalem maakte, enige dagen eerder dan het verslag in 

Mattheüs. Sommige details zijn verschillend maar dezelfde boodschap wordt gepresenteerd. 

 

 

Samenvatting 

 

Een man bereidt zich voor om op reis te gaan en geeft zijn dienstknechten instructies over wat 

ze moeten doen terwijl hij weg is. De eerste dienstknecht krijgt vijf talenten (een grote som 

geld, gelijk aan ongeveer 15 jaarlonen), de tweede dienstknecht krijgt twee talenten en de 

laatste dienstknecht ontvangt één talent. Elk werd gegeven op basis van hun bekwaamheid. 

 

Terwijl de meester na een lange tijd terugkeert vraagt hij elke dienstknecht om verslag te doen  

hoe verstandig ze het aan hen toevertrouwde geld gebruikt hebben. De eerste dienstknecht 

investeerde het geld en verdiende er vijf talenten bij. De tweede dienstknecht verdubbelde ook 

hetgeen hem was gegeven. De derde dienstknecht vreesde de meester en verborg zijn talent. 

Hij werd veroordeeld als een luie dienstknecht die de goederen van de meester misbruikte, en 

hij werd in de buitenste duisternis geworpen. 

 

 

Karakters 

 

Jezus Christus wordt voorgesteld als de Meester terwijl de dienstknechten Israël 

vertegenwoordigen. Jezus kwam alleen om het huis Israëls te dienen (Mattheüs 15:24). Alles 

wat Jezus deed draaide om Gods dispensationeel plan voor Israël, waaronder de oprichting 

van het Duizendjarig Rijk met Jezus Christus heersende vanuit Jeruzalem. Zoals in de 

gelijkenis, Jezus Christus zou Israël verlaten (bij de hemelvaart) en zou voor een langere 

periode weggaan (Johannes 13:1-3; 14:3, 16:5, 10, 17, 28). Hij zou naar de hemel gaan om het 

Koninkrijk van de Vader te ontvangen (Johannes 18:36). Dat is het Duizendjarig Rijk, dat zal 

worden opgericht aan het eind van de zevenjarige Verdrukking. Tijdens de Verdrukking is er 

een symbolische opening van zeven zegels. Als het zevende zegel wordt geopend wordt de 

eigendoms-akte van het universum wederom in de handen van Christus gegeven nadat het 

sinds de val onder het beheer van Satan is geweest. Adam werd macht over de schepping 

gegeven maar verloor het aan Satan toen hij van de verboden vrucht at. We weten dat Satan in 

het bezit was van de koninkrijken want toen Jezus werd verzocht in de woestijn bood Satan de 

koninkrijken der aarde aan Jezus aan (Mattheüs 4:8-9). Zodra alle zegels zijn verbroken, keert 

de schepping terug naar de rechtmatige eigenaar. Dit is een andere reden om aan te nemen dat 

de zegels van Openbaring een overzicht geven van de hele zevenjarige Verdrukking. 
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De dienstknechten 

 

Zoals in eerdere lessen is gezegd noemt God Israël Zijn knecht (Jesaja 41:8; 44:21). Israël 

werd geformeerd om een knecht van God op deze aarde te zijn. Ze waren een volk van 

priesters om de mensheid met God te verbinden (Exodus 19:6) (Een profeet verbindt God met 

de mensheid). Het was door Israël, dat God Zich openbaarde. Ze kregen de Wet, de 

tempeldienst en al de beloften. Elk land dat tot God wilde komen moest dat doen door Israël 

zoals uitgebeeld door Ruth (Ruth 1:16). In tegenstelling tot deze knechten, is de Kerk, het 

Lichaam van Christus, nooit Gods knecht genoemd. Paulus noemt zichzelf een slaaf 

(Romeinen 1:1), maar dat is een positie waar hij zichzelf in plaatste. Dit zou de knechten in de  

gelijkenis aanwijzen als vertegenwoordigers van Israël, niet van de Kerk. 

 

Degenen die deze knechten verwarren met vertegenwoordigers van de Kerk zullen ook de 

beoogde betekenis van deze gelijkenis volledig missen. Ten eerste, ze veronderstellen ten 

onrechte dat al deze knechten gered zijn omdat ze de kerk vertegenwoordigen. Ze denken ook 

dat de talenten vaardigheden vertegenwoordigen die toen door de Heer werden gegeven. 

Degenen die niet naar behoren hun talenten gebruiken zullen worden veroordeeld, terwijl 

degenen die hun gaven goed gebruiken zullen worden beloond. Anderen gebruiken deze 

gelijkenis om uitbuiting en overtollige verspilling, door verdorven profiteurs, te veroordelen. 

De hebzucht van de verdorven meester wordt kenbaar gemaakt door de derde knecht die 

weigerde samen te werken met deze vertoning van hebzucht. Het is duidelijk dat een aantal 

van deze interpretaties niet zijn voortgekomen onder de leiding van de Heilige Geest. 

 

 

Uitleg 

 

Volgens de context breidt Jesus Zijn leer uit betreffende het komende Koninkrijk. Het is door 

deze gelijkenissen dat de Discipelen veel kennis opdoen en aangemoedigd worden om door de 

Verdrukking te komen. Deze gelijkenissen zijn antwoorden op vragen van de Discipelen over 

de eindtijd. Zij moet worden uitgelegd in het licht van het Evangelie van het Koninkrijk, de 

Verdrukking en het Duizendjarig Rijk. Hoewel onder “talenten” meestal door God aan ons 

gegeven gaven of capaciteiten worden verstaan, om te gebruiken voor Zijn glorie, denk ik dat 

deze gelijkenis niet gaat over de Christenen in deze tijd, noch over het gebruik van onze 

capaciteiten om God te dienen. 

  

Ten eerste, verdeelt de Meester de talenten vlak voordat hij op het punt staat te vertrekken.  

Dit zou zeker van toepassing zijn op de gebeurtenissen toen Jezus op aarde was, maar niet 

voor vandaag in deze eeuw van de Kerk. Jezus zag vooruit naar Zijn dood, begrafenis en 

opstanding. Voor het verlaten van deze aarde gaf Hij zijn Discipelen deze “talenten". Hij deelt 

de talenten ook uit op basis van wat elk mens aankan. Hij geeft niet veel talenten aan mensen 

die slechts een paar aankunnen en Hij geeft niet weinig aan degenen die veel aankunnen. 

Ieder persoon in de gelijkenis kan de talenten nemen die hem zijn gegeven en ze 

vermeerderen naar zijn capaciteit. Zij zullen ook worden beloond op basis van hun capaciteit 

om hun talenten te vermeerderen. (vrucht dragen)  

 

Het lijkt erop dat de talenten het Woord van God vertegenwoordigen. Toen Jezus door 

geheel Israël ging zaaide Hij Zijn Woord onder hen, in het bijzonder het Evangelie van het 

Koninkrijk. Degenen die veel werd toegewezen waren verantwoordelijk om veel vrucht te 

dragen terwijl degenen die weinig ontvangen hadden verantwoordelijk waren om een 

equivalente hoeveelheid vrucht te dragen. De ene knecht die zijn talent begraven had kan 
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worden vergeleken met degene die zijn licht verborg onder de korenmaat (Mattheüs 5:13-16). 

Israël kreeg de opdracht om een licht voor de wereld te zijn en te fungeren als zout, het 

Woord van God “kruiden”, waardoor het smakelijk wordt. Degenen die dit deden waren de 

getrouwen die het Woord van God verspreidden. Ze droegen vrucht omdat ze verbonden 

waren met de wijnstok, Jezus Christus. Degene die geen  vrucht had gedragen was niet 

verbonden met de wijnstok (Johannes 15:1-6) en werd daarom veroordeeld tot eeuwige 

verdoemenis. 

 

Deze gelijkenis gaat samen met de gelijkenis van het zaad van Mattheüs 13 en heeft te maken 

met het planten van zaden en het dragen van vrucht. Jezus vertelde deze gelijkenis om de 

ware betekenis voor de ongelovigen te verbergen (vers 10).  In deze gelijkenis 

vertegenwoordigt het zaad het Woord van God. De uitleg werd alleen gegeven aan de 

gelovigen, terwijl de ongelovigen het niet vatten. Jezus legt uit: Zie Mattheüs 13:12: Want wie 

heeft, dien zal gegeven worden, en hij zal overvloediglijk hebben; maar wie niet heeft, van 

dien zal genomen worden, ook dat hij heeft.  Dit is wat er gebeurd is met de man die zijn 

talent had begraven. Het werd van hem afgenomen en gegeven aan iemand die al veel had (zie 

ook Markus 4:21-29). 

 

 

De versie van Lukas 19  

 

Deze gelijkenis werd gesproken omdat, volgens vers 11, de menigte dacht dat het Koninkrijk 

plotseling zou verschijnen toen Jezus op weg ging naar de tempel in Jeruzalem. Hij begint uit 

te leggen dat een welgeboren man naar een ver land ging om een koninkrijk te ontvangen om 

vervolgens terug te keren. Christus moest naar de hemel gaan om het Koninkrijk te ontvangen 

en dan terug keren om het Koninkrijk op te richten. Voordat deze welgeboren man vertrok gaf 

hij aan 10 dienstknechten tien ponden, ieder dus 1 pond, deze was specifiek bedoeld om er 

zaken mee te doen. Israël kreeg, voordat Jezus vertrok, tien ponden en ze moesten vrucht 

dragen. Bij Zijn terugkeer moest iedere dienstknecht verslag doen wat hij met het geld gedaan 

had. Israël zal verslag moeten doen bij de Wederkomst en Christus laten zien hoe ze hetgeen 

gebruikt hebben wat Hij hen gaf. De eerste dienstknecht vermeerderde zijn pond tot 10 

ponden en kreeg macht over 10 steden terwijl een ander de zijne tot vijf ponden vermeerderde 

en hij kreeg macht over vijf steden. Alleen de dienstknecht die zijn pond verborg, en dus geen 

vrucht droeg, werd veroordeeld voor het niet doen wat bevolen was.  

 

Deze gelijkenissen benadrukken de noodzaak voor Israël om getrouw te zijn in het omgaan 

met het Woord van God en getrouw te zijn in het dragen van vrucht. Alleen  gelovigen zullen 

in staat zijn om vrucht te dragen dat aanvaardbaar is voor God aangezien vruchtdragen iets is 

wat alleen God kan doen (Mattheüs 7:15-20). 

 

 

Les 98: Het oordeel over de volken. 

 

Mattheüs 25:31-46 

 

Jezus gaat voort met het onderwijzen van de Discipelen over wat de toekomst voor hen in 

petto heeft. We leren veel over de Verdrukking en de Wederkomst in Mattheüs 24-25 en nu 

vertelt Jezus hen wat er zal gebeuren met de volkeren na de Wederkomst. In tegenstelling tot 

de laatste twee gelijkenissen vertelt Jezus hen nu in rechtstreekse bewoordingen wat ze 

kunnen verwachten als ze het Duizendjarige Rijk ingaan. Een gelijkenis is een zinnebeeldige 
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voorstelling die spreekt van een bijzondere waarheid, terwijl dit onderwijs spreekt over het 

oordeel van een werkelijke toekomstige gebeurtenis. 

 

Zoals vermeld in eerdere lessen blijkt, door het vergelijken van het tijdschema van Daniël 12: 

11-12 met de gebeurtenissen van Mattheüs 24:30-31, dat de Wederkomst 30 dagen plaats zal   

vinden na het einde van de Verdrukking en de engelen, die de onrechtvaardigen 

bijeenvergaderen, zullen 45 dagen daarna worden uitgezonden. Deze engelen zullen de  

onrechtvaardigen verzamelen van het oppervlak van de aarde, en ze in de Hades werpen. 

Mattheüs 13:39-43, 47-50 spreekt van een tijd waarin deze engelen worden uitgezonden om 

de ongelovigen te verzamelen van het oppervlak van de aarde. Het oogsten van de 

onrechtvaardigen zal gebeuren kort na de wederkomst bij Armageddon (Openbaring 14:14-

20). Als ze, aan het einde van het Duizendjarig Rijk, verschijnen voor de Grote Witte Troon 

zullen ze voor de eeuwig worden veroordeeld tot de Hel. 

 

De rechtvaardigen zullen ook van het aardoppervlak worden verzameld en in het Koninkrijk 

gebracht worden. Dit Koninkrijk is een fysiek koninkrijk dat zal worden opgericht in 

Jeruzalem en op de aarde (Zacharia 14). Het is niet een geestelijk koninkrijk van gelovigen, 

zoals de meesten geloven. 

 

 

Komen in Zijn heerlijkheid 

 

Het eerste wat we leren is dat dit oordeel zal plaatsvinden nadat de Zoon des mensen 

verschijnt in Zijn heerlijkheid. De uitdrukking Zoon des mensen wordt ongeveer 80 keer 

gebruikt in de Evangeliën, vaak als Jezus naar zichzelf verwijst (Mattheüs 8:20; 9: 6). De 

Zoon des mensen die in de wereld was en goed zaad zaaide (Mattheüs 13:37), wordt erkend 

door Petrus als de Messias (Mattheüs 16:13-16), zal drie dagen en nachten, gestorven zijnde, 

in het graf zijn (Mattheüs 13:37), zal opstaan uit de dood (Markus 9:31), zal terugkeren naar 

deze aarde met Zijn engelen (Mattheüs 16:27, 24:30, 26:64) en op Zijn glorieuze troon zitten 

(Mattheüs 19:28; 25:31). Toen Stefanus werd gestenigd keek hij in de hemel en zag de 

Mensenzoon staan aan de rechterhand van God, een houding die aangaf dat Hij op het punt 

stond om Zijn toorn over de wereld uit te storten (Handelingen 7:56). In Openbaring 14:14 is 

de verheerlijkte Zoon des mensen afgebeeld op een wolk met een scherpe sikkel in zijn hand 

klaar om Zijn toorn uit te storten. Daniël had een visioen van de Mensenzoon die uit de hemel 

afdaalde naar de aarde om te heersen over de mensen van de aarde in Zijn eeuwig Koninkrijk 

(Daniël 7:9-10). Het moet vrij duidelijk zijn dat deze Zoon des mensen de tweede Persoon 

van de Drie-eenheid in Zijn mensheid is. 

 

 

De volkeren 

 

Vers 32 zegt dat, nadat Christus op Zijn troon zit (vers 31), de volken geoordeeld zullen 

worden. Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt is ethos (Grieks…..). Ethos wordt meestal 

op twee manieren gebruikt, dat het volken betekent (alle volken met uitzondering van Israël) 

of Heidenen (alle personen met uitzondering van Israël). De context van een passage helpt bij 

het bepalen van de juiste interpretatie. 

 

De meeste vertalingen gebruiken het woord volk in deze passage, maar een paar hebben hier 

individuen in beeld. Ter verdediging van het gebruik van het woord volk weten we dat Israël 

werd veroordeeld als volk door het omarmen van afgoden. Dit leidde tot de Assyrische en 
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Babylonische gevangenschap van het noorden en het zuiden van Israël. Alle mensen in Israël, 

rechtvaardig en onrechtvaardig, werden er door getroffen. Er waren ook veel heidense volken 

die door God waardig werden bevonden voor volledige vernietiging, uitgevoerd door Israël. 

 

Deze uitspraak is echter anders dan een goddeloos volk fysiek te vernietigen. De vernietiging 

is hier de eeuwige verdoemenis. Het is moeilijk te geloven dat een heel volk, dat Israël niet 

wil helpen in haar tijd van nood tijdens de Verdrukking, volkomen zal worden veroordeeld. 

Dit zou betekenen dat indien het Amerikaanse Congres stemt om geen hulp aan Israël te 

geven dat allen die in dit land zijn aan het einde van de eeuw zullen worden veroordeeld tot 

een eeuwigheid in de hel. 

 

Dit argument werkt ook de andere kant op. Als een volk hulp aan Israël geeft dan zal het hele 

land het Koninkrijk binnengaan. De grootste zondaars kunnen dan worden toegelaten in het 

Koninkrijk, omdat hun land geholpen heeft om Israël te ondersteunen tijdens de Verdrukking. 

 

Dit model om te bepalen wie het eeuwige leven en dood waardig is heeft geen 

Bijbelse ondersteuning.  
 

Zelfs wanneer God Israël hard behandelde als volk waren er mensen die Hem gehoorzaam 

waren en waardig werden geacht om voor eeuwig met Hem te zijn (denk aan de profeten). 

 

De oplossing is dat dit een oordeel over de Heidenen is. Individuen zullen worden beoordeeld 

op basis van wat ze hebben gedaan en hoe ze Israël hebben behandeld. Dit zou in 

overeenstemming zijn met Genesis 12:3, degenen die Israël zegenen, zullen gezegend worden 

terwijl degenen die Israël vervloeken zelf vervloekt zullen worden. 

 

 

Gered door werken? 

 

Deze passage wordt vaak gebruikt om aan  te tonen dat redding door werken komt. Degenen 

die goede werken doen worden beloond met ingang in het Koninkrijk, terwijl degenen die 

geen goede werken hebben gedaan veroordeeld worden. Degenen die het op deze manier zien 

missen een zeer belangrijk woord in de verzen 37 en 46 van Mattheüs 25. Degenen die 

worden beloond met het Koninkrijk worden rechtvaardigen genoemd. Deze mensen waren al 

rechtvaardig en omdat ze dat waren, deden ze de goede werken. Dit is in overeenstemming 

met Jakobus 2:14-26. Werken zijn een demonstratie van hun geloof, niet een weg naar 

verlossing. 

 

 

Volgens Paul Sadler: (Berean Bible Society) 

 

De schapen in deze context zijn personen die Israël gunstig hebben behandeld in de tijd van 

de benauwdheid van Jakob. Dit zijn de rechtvaardigen uit de Heidenen, die Gods 

uitverkorenen gevoed, gekleed en gehuisvest hebben in hun uur van beproeving.  

 

 

Schapen 

 

Dit is de enige keer dat Heidenen schapen worden genoemd in de Schrift. Dit zijn gelovigen 

die Israël zullen helpen om door de Verdrukking te komen en ze worden beloond voor hun 
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goede werken. Het is interessant dat ze zich niet bewust waren van het feit dat hun 

behandeling van Israël gelijkgesteld wordt aan hoe zij de Koning, Jezus Christus, behandelen. 

(Matth.25:37-40). Het is mogelijk dat de andere schapen, van Johannes 10:16, verwijzen naar 

deze Heidense gelovigen die Israël ondersteunen. 

 

 

Bokken 

 

Er zijn slechts twee categorieën mensen, zij die geloven (de rechtvaardigen) en degenen die 

niet geloven (de onrechtvaardigen). Deze ongelovige bokken zullen hebben geloofd dat de 

antichrist Israëls Messias was en zullen weigeren om de Kleine Kudde gelovigen te helpen. In 

plaats van hen te helpen, zullen ze meewerken om hen te elimineren.  Dit zelfde concept is te 

vinden in Handelingen 9 als Saulus (Paulus) op weg was naar Damascus. Saulus dacht dat hij 

het werk van de Heer deed door het uitroeien van hen die Jezus als God aanbaden. Jezus 

Christus kwam tot hem in een helder licht en vraagt Saulus waarom hij Hem vervolgde. Het 

vervolgen van deze Koninkrijks gelovigen was gelijk aan het vervolgen God. 

 

 

Een veelvoud van oordelen 

 

Er zijn eigenlijk een aantal oordelen die zullen plaatsvinden na de Verdrukking. De 

Verdrukking is een tijd van oordeel over Israël. Het wordt vergeleken met het vuur van een 

goudsmid dat Israël zuivert door het scheiden van de ongelovigen van de gelovigen (Ezechiël 

22:17-22; Maleachi 3:2-5). Dit heeft invloed op het leven van de Israëliet tijdens de 

Verdrukking, niet degenen die zijn omgekomen in de vorige generaties. In de gelijkenis van 

het bruiloftsfeest (Mattheüs 22) was Israël zich aan het voorbereiden om te worden getrouwd 

met Christus. Degenen die niet zijn bekleed met de juiste trouwkleding zullen van de aarde 

worden verwijderd waardoor alleen de rechtvaardigen achterblijven. Dit is vergelijkbaar met 

het oordeel over de schapen en de bokken. 

 

Velen zien slechts één vonnis voor de Grote Witte Troon (Openbaring 20:11-15). Ze zien niet 

het verschil tussen de rechterstoel van Christus voor het Lichaam van Christus (2 Korintiërs 

5:10) en het oordeel over de schapen en de bokken. Het oordeel voor de Grote Witte Troon 

gaat over werken (Openbaring 20:12), oordelende degenen die zijn  gestorven en in de Hades 

zijn. Ze zullen allen in de poel des vuurs worden geworpen (Openbaring 20:14). 

 

 

Les 99: De laatste dagen. 

 

Mattheüs 26:1-19 

 

Mattheüs 25 eindigde met Jezus die de Discipelen informatie gaf die ze nodig zouden hebben 

om de bediening van Jezus over te nemen om de Kleine Kudde gelovigen te helpen om door 

de Verdrukking te komen (Johannes 16:1-4; 17:18). Op dit punt zou de Verdrukking 

misschien wel binnen een jaar kunnen gebeuren, althans volgens de profetische tijdlijn. Zoals 

we nu weten werd de profetische tijdlijn van Israël onderbroken toen Israël het aanbod van het 

Koninkrijk afwees (bij de steniging van Stefanus) en het programma der Verborgenheid werd 

geïntroduceerd aan en door de apostel Paulus. 
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Mattheüs 26 vertelt ons dat het feest van het Pascha binnen twee dagen zou beginnen, dat is 

de dag dat Jezus zou worden verraden door Judas. De tijd is kort, maar er zijn nog veel dingen 

die Jezus moet verrichten. 

 

Het complot om Jezus te doden 

 

(Mattheüs 26:3-5) 

 

Het verlangen om Jezus te doden neemt nu toe bij de leiders van Israël. Dit gaat terug naar 

Mattheüs 12, waar de Farizeeën werden gekrenkt doordat Jezus een man met een 

verschrompelde hand genas op de Sabbat en Zijn Discipelen graan liet plukken op de Sabbat. 

Jezus leerde hen dat de Sabbat gemaakt is voor de mens, niet de mens voor de Sabbat en dat 

Hij Heer was over de Sabbat. Mattheüs 26:14 geeft de woede van de leiders aan betreffende 

Jezus voor het overtreden van de door de mens gemaakte tradities (Mattheüs 15:2; Markus 

7:5). Jezus was een enorme bedreiging voor hun machtspositie. Ironisch genoeg dachten ze 

dat hun macht over het volk behouden werd door alles te doen  wat ze konden om in de gunst 

te blijven. In zekere zin dicteerde het volk van Israël de acties van de leiders. Ze waren bang  

dat de mensen zich tegen hen zouden keren dus moesten ze in het geheim handelend optreden 

om Jezus te stoppen opdat de mensen zich niet tegen hen keerden (Johannes 11:48; Mattheüs 

21:46; Lukas 22:2). 

 

Als het Pascha nadert en de dood van Jezus aanstaande is escaleert de samenzwering om 

Jezus te doden. Verschillende leiders probeerden Jezus te grijpen maar slaagden er niet in 

(Lukas 4:29-30, Johannes 7:30, 44; 10:39). Nadat Lazarus weer tot leven was gewekt kwamen 

ze allemaal samen om te beslissen hoe ze zich permanent van Jezus konden ontdoen 

(Johannes 11:53). Het trieste is dat ze de bevoegdheid zouden hebben gekregen om voor 

eeuwig de wereld te regeren als ze Jezus als hun Messias hadden aanvaard. Die positie werd 

hen ontnomen en gegeven aan de Discipelen (Mattheüs 21:43; 19; 28). 

 

 

Judas zijn komplot om Jezus te verraden 

 

(Matth.26:14-16; Markus 14:10-11; Lukas 22:3-6) 

 

De leiders van Israël waren op zoek naar een juiste manier om Jezus in hechtenis te nemen, 

zonder de aandacht van de mensen op zichzelf te richten. Jezus was bijna altijd met de 

scharen tenzij Hij de discipelen persoonlijk aan het onderwijzen was of dat Hij tot de Vader 

bad. Het zou zeer voordelig zijn voor de leiders om te weten waar Jezus heenging als Hij zich 

terugtrok van de scharen, en wie kon dat beter weten dan iemand van de vertrouwelingen uit 

de kring van Jezus. 

  

Judas ging naar de hogepriesters wetende dat ze op zoek waren naar een manier om Jezus het 

zwijgen op te leggen en Judas dacht dat dit een goed moment was om wat extra geld te 

verdienen. Judas was een onbetrouwbaar persoon. Hij was de bewaker van de schatkist onder 

de discipelen en stal geld uit hun schatkist (Johannes 12:6). De religieuze leiders betaalden 

hem 30 zilverstukken om Jezus in hun handen over te leveren. 

 

Twee dagen voor het Pascha voer de Satan in Judas en fluisterde hem in om een akkoord te 

sluiten met de religieuze leiders om Jezus aan hen over te leveren. Vanaf dat moment was hij 
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op zoek naar een mogelijkheid om Jezus over te leveren aan de autoriteiten, zonder inmenging 

van de scharen (Markus 14:10-11; Lukas 22:1-6). 

 

 

De zalving van Jezus 

 

(Matth.26:6-13; Markus 14:3-9; Lukas 7:36-50; Johannes 12:1-8) 

 

De vermeldingen van de zalving van Jezus in het Mattheüs en het Markus evangelie geven 

dezelfde gebeurtenis aan terwijl het verslag van Lukas veel eerder gebeurde, namelijk terwijl 

Johannes de Doper nog in leven was. Ik geloof dat Johannes een derde verslag geeft van de  

zalving van Jezus. Als dat het geval is dan gebeurde de zalving volgens Lukas het eerst, 

gevolgd door Johannes (ongeveer zes dagen vóór Pascha), en volgens de vermeldingen van 

Mattheüs en Markus gebeurde het twee dagen voor het Pascha. 

 

Deze zalving gebeurde in Bethanië in het huis van Simon de melaatse. Simon was blijkbaar 

genezen van zijn melaatsheid en werd daarom niet verbannen om te verblijven buiten de 

stadspoorten. De vrouw was een bekende zondares die geloofde dat Jezus de Messias was. Ze 

was zichtbaar dankbaar voor de vergeving van haar zonden en toonde haar grote liefde voor 

de Heer door het uitgeven van een jaarsalaris voor de zalf. Dit was een voorproef van de 

komende dood van Christus. Na het sterven, wordt het lichaam ingewikkeld en bedekt met 

kruiden. We zien dit gebeuren, nadat Jezus stierf, toen Jozef van Arimatea en Nicodemus het 

lichaam van Jezus namen om het voor te bereiden door gebruik te maken van honderd pond 

mirre en aloë (Johannes 19:38-40; Markus 15:45-16: 1, Lukas 23:49-56). Het lijkt erop dat 

deze vrouw Jezus zalfde vlak voordat Judas naar de religieuze leiders ging om te profiteren 

van de samenzwering tegen Jezus. 

 

 

Voorbereiding voor Pascha 

 

(Matth.26:17-19; Markus 14:12-16; Lukas 22:7-13) 

 

De Schrift wisselt het Pascha vaak uit met het Feest van de Ongezuurde Broden. Dit komt 

omdat ze met elkaar verbonden zijn en gevierd worden als een enkele gebeurtenis, samen met 

het Feest der Eerstelingen. Dit wordt duidelijk gemaakt in Lukas 22:1, waar het Pascha met de 

ongezuurde broden door elkaar worden gebruikt en in Ezechiël 45:21, waar het feest van de 

ongezuurde broden het Pascha wordt genoemd. Deze feesten duren een week te beginnen met 

het Pascha (Nisan 14) één dag, gevolgd door zeven dagen van Ongezuurde Broden (Nisan 15-

21). Het Feest der Eerstelingen was de dag na de Sabbat, volgende op het Pascha (eerste 

zondag na Nisan 15). Deze feesten werden door God ingesteld in Exodus 12 (zie ook 

Leviticus 23) en herdenken  de vlucht van Israël uit Egypte. Het vertegenwoordigt de dood 

van Christus (Pascha), begrafenis (ongezuurde broden), en opstanding (Eerstelingen). 

  

Israël werd opgedragen om dit feest te vieren, wie het gezuurde at werd afgesneden. Dit 

afsnijden was een geestelijke doodstraf, omdat de enige weg tot God door Israël was (Exodus 

12:15, 19). 

 

Het is interessant om te zien hoeveel voorbereidingen er door Jezus werden getroffen als deze 

drie verslagen worden gelezen. De discipelen gingen naar de stad om te zoeken naar een man 

die een kruik water droeg. Ze moesten die man volgen en het huis binnengaan waar die man 
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naar binnen zou gaan en spreken tot de eigenaar van dat huis. Ze kwamen er achter dat de 

eigenaar alles voor hen in gereedheid had gebracht om het Pascha te vieren. 

 

 

Een tegenstrijdigheid? 

 

Er zijn een aantal schijnbare tegenstrijdigheden in de Schrift. Sommige zijn dispensationele 

verschillen terwijl anderen in detail verschillen. Een voorbeeld van een dispensationeel 

verschil wordt gevonden in het vergelijken van Jakobus 2:17, 20, 24, dat stelt dat het geloof 

zonder werken dood en waardeloos is en dat iemand door de werken gerechtvaardigd wordt,  

met hetgeen Paulus zegt in Romeinen 3:20 dat niemand gerechtvaardigd zal worden door de 

werken der Wet. Hoewel deze passages elkaar tegenspreken kunnen we ze aannemelijk 

maken door te beseffen dat ze gericht zijn aan twee verschillende groepen mensen die in twee 

verschillende bedelingen leven. De brief van Jakobus werd geschreven aan de Joden die 

waren verstrooid (1 Jakobus 1) die onder de Wet waren, terwijl Paulus schrijft aan het 

Lichaam van Christus, die gered zijn onder het Evangelie der Genade Gods (Handelingen 

20:24). Zij waren verplicht om hun geloof door werken te tonen, terwijl wij ons geloof tonen 

door er niets aan toe te voegen. 

 

Een schijnbare tegenstrijdigheid, in detail, wordt gevonden bij het vergelijken van de 

synoptische evangeliën met het boek van Johannes. Volgens Mattheüs 26:17-19 at Jezus de 

Pascha maaltijd met de Discipelen terwijl Johannes 19:14 zegt dat Jezus werd berecht op de 

dag van de voorbereiding voor het Pascha. Het lijkt erop dat het ene verslag Hem het Pascha 

laat eten, terwijl het andere verslag Hem laat berechten.  

 

Het antwoord hierop ligt in het begrijpen van de feesten van het Pascha en de Ongezuurde 

Broden (zie in de voorgaande paragraaf) en in de berekening van hun dagen. Het is algemeen 

bekend dat de Joodse dag begint bij zonsondergang - rond 18:00 uur. Hun Sabbat begint dus 

vrijdagavond om 18.00 uur en eindigt zaterdagavond om 18.00 uur. Als Johannes zegt dat het 

de dag was van de voorbereiding op het Pascha verwees hij eigenlijk naar de eerste dag van 

het feest van de Ongezuurde Broden. Ze moeten hun huizen doorzoeken en alle zuurdesem 

verwijderen om gereed te zijn voor de speciale Sabbat die plaatsvond op de eerste en de 

laatste dag van het feest van de Ongezuurde Broden. Deze dag van voorbereiding zou de dag 

zijn nadat Jezus de Pascha maaltijd at met de Discipelen waardoor Mattheüs en Johannes met 

elkaar in overeenstemming zijn. 

 

 

Les 100: Het Avondmaal. 

 

Mattheüs 26:26-29 

 

(Zie ook Markus 14:17-25; Lukas 22:7-22; 1 Korinthiërs 11:23-29) 

 

De focus van deze les is op iets wat we allemaal misschien al wel honderden keren gedaan 

hebben zonder echt de tijd te nemen om te studeren waarom we het doen. Het Avondmaal of 

Communie van de Heer wordt gevierd op veel verschillende manieren, op veel verschillende 

tijden voor veel verschillende doeleinden. Leerstellige fundamentalisten verstaan het 

Avondmaal als een manier om de dood van Christus in herinnering te brengen. Het is een 

viering betreffende het werk van Christus aan het kruis en een tijd om vooruit te kijken naar 

Zijn komst. Het wordt tijd om alle tradities aan de kant te zetten en een frisse kijk te nemen op 
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deze viering van herinnering door te kijken naar wat de Schrift zegt. We zullen dit doen door 

eerst naar het Pascha te kijken omdat wat wij het Avondmaal noemen uit dit Joodse feest is 

voortgekomen. 

 

Pascha  

 

Het Pascha feest werd aan Israël gegeven om hun vlucht uit Egypte te herdenken. Het werd 

gevierd op de 14e dag van de eerste maand (Nisan), gevolgd door zeven dagen van het feest 

van de Ongezuurde Broden (Leviticus 23:5-6). Het Pascha en de ongezuurde broden werden 

geacht hetzelfde feest te zijn en de voorwaarden zijn vaak onderling uitwisselbaar (Lukas 

22:1, 7; Ezechiël 45:21). De term Pascha verwijst naar de laatste plaag die God over Egypte 

uitsprak voor het weigeren om hen te laten gaan om te aanbidden. De eerstgeborenen werden 

gedood in de huishoudens die geen bloed hadden aangebracht op de bovendorpel en 

deurposten. De Engel des Doods zou voorbij de huizen gaan van degenen die gedaan hadden 

wat God had geboden waardoor de eerstgeborenen werden gered van de dood. Wat Israël niet 

begreep is dat het Pascha ook wees op Jezus Christus als hun Offerlam. 

 

De wijze waarop Israël het feest van het Pascha moest houden wordt gevonden in Exodus 12. 

Ze moesten een perfect lam uit hun kudde nemen, het offeren en het bloed aanbrengen aan de 

bovendorpel en de zijposten van de deur (Ex.12:1-7). Zij moesten dan het vlees braden aan 

het vuur en alles opeten tesamen met ongezuurde broden en bittere kruiden (Ex.12:8). Wat 

niet van het lam werd opgegeten moest met vuur verbrand worden (Ex.12:10). Ze moesten het 

snel eten terwijl ze gekleed waren en klaar waren om te vluchten (Ex.12:11). Dit feest was 

een verordening die diende als een gedenkteken voor alle generaties (Ex.12:14). Ze mochten 

gedurende zeven dagen niets eten dat gezuurd was tijdens het feest van de Ongezuurde 

Broden (Ex.12:15). Degenen die het Pascha niet in acht namen zouden worden afgesneden 

van Israël (Numeri 9:13). Vreemdelingen (Heidenen) die onder de Israëlieten leefden (zoals 

slaven) moesten ook op dezelfde manier als een Israëliet het Pascha houden (Numeri 9:14), 

maar ze moesten wel eerst besneden worden (Exodus 12:48). 

 

 

Een handeling van herinnering 

 

Toen Jezus met de Discipelen het Pascha hield heeft Hij gegeten van een geslacht lam samen 

met ongezuurde broden en bittere kruiden. Het was ook normaal om wijn te drinken bij hun 

maaltijden. De Discipelen begrepen dat het Pascha een Feest was dat de bevrijding van Israël 

uit Egypte herdacht, niet de dood van Christus. Jezus gebruikte dit Pascha om te wijzen op 

Zijn dood door het gebruik van de ongezuurde broden en wijn. Hij stelde niet een nieuwe 

ceremonie in zoals velen leren, maar gebruikte een normale Pascha maaltijd als een manier 

om Zijn dood te herdenken en te verbinden met het Pascha. Bij elk volgend Feest van het 

Pascha zouden de gelovigen worden herinnerd aan de dood van Jezus als ze deelnamen aan 

het brood en de wijn. Ze moesten deze gewoonte verrichten aan het einde van de Pascha 

maaltijd tot het Duizendjarige Rijk werd opgericht en Christus zou regeren vanuit Jeruzalem. 

 

“Matth.26:26: En als zij aten, nam Jezus het brood, en gezegend hebbende, brak Hij het, en 

gaf het den discipelen, en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam. 27 En Hij nam den 

drinkbeker, en gedankt hebbende, gaf hun dien, zeggende: Drinkt allen daaruit; 28 Want dat 

is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen vergoten wordt, tot 

vergeving der zonden. 
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En Hij voegt het volgende er aan toe: 

 

“Matth.26:29: En Ik zeg u, dat Ik van nu aan niet zal drinken van de vrucht des wijnstoks, tot 

op dien dag, wanneer Ik met u dezelve nieuw zal drinken in het Koninkrijk Mijns Vaders. 

 

Lukas 22:19 voegt er aan toe: “……….doet dat tot Mijn gedachtenis”. 

 

 

Het Pascha en de Korinthiërs 

 

(1Korinthiërs 5). 

 

Paulus noemt het Pascha en het Avondmaal alleen in 1 Korinthiërs. Zijn vroegere geschriften 

(1 & 2 Thessalonicenzen, Galaten en 1 & 2 Korintiërs) werden geschreven rond ongeveer 20 

jaar na de steniging van Stefanus. Ik denk dat zijn steniging het intrekken van de aanbieding 

van het Duizendjarige Rijk aan Israël markeerde. Binnen ongeveer 35 jaar was Israël volledig 

ter zijde gesteld en het programma van de Verborgenheid was volledig geopenbaard aan de 

Apostel Paulus. 

 

Paulus zijn bediening in Korinthe begon in de synagoge waar hij  elke Sabbat met hen 

redeneerde dat Jezus de Messias was, totdat zij hem permanent verbanden. Toen begon hij 

direct naast de deur van de synagoge te leren gedurende 18 maanden (Handelingen 18). Het 

lijkt erop dat zijn publiek zeer Joods was en dit wordt bevestigd door zijn geschriften voor 

hen. Bijvoorbeeld, 1 Korinthe 5, 10 en 11 zijn staan vol met verwijzingen naar het Feest der 

Ongezuurde Broden en het Pascha. Paulus noemt ook de geschiedenis van Israël een aantal 

keren en maakt gebruik van woorden en ideeën die een Israëliet zou begrijpen, zoals tempel 

en besnijdenis. Merk op dat Paulus zegt, in 1 Korinthiërs 10:1, dat hun vaders werden gedoopt 

in Mozes, een duidelijke verwijzing dat zijn publiek Joods was. 

 

In 1 Korinthiërs 5 berispt hij de Korinthiërs voor het toestaan van openlijke zonde binnen de 

gemeente. Ik geloof dat Paulus dit heeft geschreven ergens rond Pascha omdat Hij de zondaar 

vergelijkt met zuurdesem binnen een ongezuurde klomp gelovigen en moedigt hen aan om de 

zuurdesem uit hun vergadering te zuiveren voordat de hele gemeente wordt doorzuurd 

(doordrenkt met de zonde). Joodse families waren verplicht om door het huis te gaan om elk 

spoor van zuurdesem, voorafgaand aan het Feest der Ongezuurde Broden, te verwijderen 

zodat ze duidelijk zouden begrijpen wat Paulus van hen vraagt om te doen als hij hen vertelt 

om het zuurdeeg binnen de gemeente te verwijderen. Een zorgvuldige lezing van de verzen in 

1Kor.5:7-8 geeft aan dat Paulus, samen met de Korinthische gelovigen, nog steeds actief het 

Pascha in acht neemt en moedigde hen aan om dat te doen met de juiste houding.  

 

 

Eenheid in het brood en de beker 

 

(1 Korinthiërs 10). 

 

Paulus schrijft in 1 Korintiërs 10 dat er eenheid tussen de gelovigen moet zijn zoals 

gesymboliseerd door de Pascha maaltijd, in het bijzonder het delen van brood en wijn zoals 

dat gedaan werd tijdens de Paschamaaltijd tussen Jezus en Zijn Discipelen. Door het delen 

van het brood, van het ene brood, en het drinken van de beker toonden ze hun eenheid met 
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elkander. Paulus zegt dat degenen die willens en wetens vlees eten dat aan de duivelen is 

geofferd hun eenheid toonden met de demonen. 

 

Hier veronderstelt Paulus dat de vergadering het breken van het brood en het delen van de 

beker verricht (tijdens de Pascha maaltijd), maar leert de gelovigen niet dat ze dat moeten 

doen. Hij gebruikt  de naleving om hen te leren om zichzelf zuiver te houden en verenigd te 

blijven in Christus. 

  

 

Verdeeldheid in de kerk 

 

(1 Korinthiërs 11). 

 

Het grootste deel van hoofdstuk 11 gaat over de onenigheid die is ontstaan onder de gelovigen 

in de Korinthische kerk en hoe het zich manifesteerde toen ze samenkwamen voor het 

avondmaal (Pascha). In plaats van een viering die de eenheid zou moeten bevorderen is het 

afgedaald naar een tijd van zelfbedienende gulzigheid. In plaats van uitzien naar hun collega-

gelovige was ieder voor zichzelf aan het eten en teveel aan het drinken, terwijl de anderen 

niets hadden. Paulus gebruikt deze passage niet om ons te laten zien hoe het Avondmaal te 

gebruiken, maar hij vergeleek hetgeen ze deden met het originele Avondmaal. 

 

Paulus probeerde om dit verkeerde gedrag te corrigeren door hen precies te vertellen wat er 

gebeurde tijdens de laatste Pascha maaltijd. Paulus was niet aanwezig bij dit Pascha, maar 

Jezus Christus vertelde hem in detail wat er gebeurde. Als Paulus door elke stap gaat van dit 

deel van het Pascha maaltijd kunnen we zien dat het net zo is zoals Mattheüs, Markus en 

Lukas het hebben opgeschreven. 

 

 

Des Heeren avondmaal  

 

Paulus gebruikt de uitdrukking "des Heeren Avondmaal" in 1 Korinthe 11:20 en het is de 

enige plek waar deze uitdrukking wordt gebruikt. Het woord avondmaal betekent feest of de 

belangrijkste maaltijd van de avond. Het hoeft natuurlijk niet te verwijzen naar het eten van 

een klein stukje ongezuurd brood en een slokje wijn. Paulus maakt dat duidelijk door te 

stellen dat sommigen in de samenkomst zichzelf volpropten terwijl er anderen waren die 

hongerig vertrokken. Ik geloof dat dit helpt bevestigen dat, wanneer Paulus avondmaal zegt, 

hij aan het Pascha denkt. 

 

 

Totdat Hij komt 

 

(1 Korinthiërs 11:26). 

 

“Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten, en dezen drinkbeker zult drinken, zo verkondigt 

den dood des Heeren, totdat Hij komt”. 

 

Deze zin wordt geïnterpreteerd volgens ieder zijn eigen geloofssysteem. Degenen die de 

Verbondstheologie omarmen zien dit als de Wederkomst terwijl Dispensationalisten in het 

algemeen aannemen dat dit de Opname is. Deze zin is niet specifiek opgenomen in de 

Evangeliën, maar men denkt dat het daarbij hoort. Na het verdelen van het brood en de wijn 
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maakt Jezus duidelijk dat Hij niet van de vrucht van de wijnstok zal drinken totdat Hij, bij 

Zijn Wederkomst, heerst in het Duizendjarige Rijk  (Mattheüs 26:29). Hij vertelde de 

Discipelen dat dit een herdenking was (of: ter herinnering). Ik denk dat we uit deze verklaring 

af kunnen leiden dat de Discipelen Jezus zijn dood elk jaar zouden herinneren door het breken 

van het brood en het delen van een beker wijn aan het eind van elke Paasmaaltijd. Zij zouden 

dat blijven doen tot de Wederkomst van Christus, want daarna zal er geen noodzaak meer zijn 

om Zijn dood in herinnering te brengen. 

 

Paulus vertelt de Korinthiërs dat, wanneer zij eten van het brood en drinken van de beker 

(tijdens de Pascha maaltijd) zij de dood van de Heer verkondigen. Deze herinnering werd 

gegeven aan de Discipelen en werd voortgezet door deze Joodse gelovigen. "Totdat Hij komt" 

is de enige zin door Paulus gebruikt die er op zou kunnen wijzen dat we de dood van de Heer 

moeten vieren door het nemen van het brood en de beker. Echter, aangezien Jezus focuste op 

Zijn Wederkomst, en Paulus citeert wat Christus hem vertelde wat er gebeurde tijdens deze 

laatste Paasmaaltijd, heeft Paulus de Wederkomst op het oog, niet de Opname. Paulus spreekt 

ook van de Wederkomst in 1 Korintiërs 4:5, dus het is niet ongebruikelijk voor hem. 

 

 

Onwaardig deelnemen   

 

(1 Korinthiërs 11:27-28) 

 

Paulus waarschuwt de Korinthiërs dat degenen die deelnemen aan het brood en de beker op 

een onwaardige manier Gods oordeel zullen ondervinden en hij wijst er op dat er velen zijn 

die zwak, ziek of zelfs overleden zijn. Ik geloof dat deze waarschuwing aansluit bij hoofdstuk 

10, waar Paulus drie gebeurtenissen noemt waar Israël zich tegen God keerde en duizenden 

Israëliërs stierven als gevolg van Zijn oordeel over hen. Nu ervaarde de gemeente van 

Korinthe vergelding omdat zij tegen Gods instructies hadden gehandeld door de Pascha 

maaltijd tot een aanfluiting te maken. Paulus schrijft dat indien ze zichzelf niet oordeelden dat 

God hen zou oordelen net zoals God met Israël deed onder de Wet (1 Petrus 4:17). 

  

Wij, die in het Lichaam van Christus zijn,  zien niet Gods onmiddellijk oordeel als we 

zondigen. Wanneer was het de laatste keer dat u iemand heeft ontmoet die ziek was of dat u 

iemand weet die is gestorven omdat het Avondmaal werd genomen met een verkeerde 

houding van het hart? Wij zullen worden beoordeeld na de Opname (Romeinen 14:10). 

 

 

Conclusie 

 

Het lijkt nogal vreemd dat het Avondmaal slechts één keer wordt genoemd in de brieven van 

Paulus en dat gedurende een tijd van de grote overgang van de Wet naar de Genade. Net zoals 

de geestelijke gaven al snel weg zouden gaan lijkt deze traditie van het eten van het 

Avondmaal ook voorbij te gaan. In deze Eeuw van Genade hebben we geen schaduwen van 

tradities nodig om de werkelijkheid te illustreren (Kolossenzen 2:16-17). Het Avondmaal ging 

over de eenheid en het herinneren van de dood van Jezus. Wij tonen onze eenheid niet door 

het eten van een stukje brood en een slokje druivensap, maar we tonen het elke keer als we 

omgaan met medegelovigen (Efeziërs 4:1-3). We hoeven er niet voortdurend aan herinnerd te 

worden dat Jezus gestorven is, want we hebben een levende, verheerlijkte Verlosser die ons 

levend maakt door Zijn Heilige Geest (Romeinen 8:11). 
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In de tijd dat 1 Korinthiërs werd geschreven waren geestelijke gaven algemeen en dat zou zo 

blijven totdat "het volmaakte komt" (1Kor.12:4-11; 13:8-13). Dat gebeurde met de voltooiing 

van de Schrift. God gebruikte niet langer de tekengaven (om Israël te overtuigen om te 

geloven), en ook hoefden er geen profeten meer te zijn (God spreekt rechtstreeks tot de 

mensheid, want Hij spreekt tot ons door de Schrift). Er gebeuren dingen in 1 Korintiërs die 

niet direct betrekking hebben op de Kerk, het Lichaam van Christus. 

   

Is het dus verkeerd om deel te nemen aan het Avondmaal? Dat denk ik niet. Volgens Paulus is 

het een kwestie van het geweten (Romeinen 14:5). Er is absoluut niets mis met deelname aan 

het brood en de beker en zich te concentreren op het grote offer in onze plaats. Aan de andere 

kant is het verstandig om goede Bereërs te zijn en te studeren om precies te zien wat de 

Schrift zegt ontdaan van door de jaren heen opgebouwde verkeerde informatie en kerkelijke 

traditie. 

 

 

Les 101: Laatste Pascha Maaltijd. 

 

Mattheüs 26:20-30 

 

(Zie ook Markus 14:17-26; Lukas 22:7-39; Johannes 13-17) 

 

Er gebeurde veel tijdens de Pascha maaltijd. Jezus is slechts een paar uur verwijderd van de 

kruisiging en geeft Zijn Discipelen nog een aantal laatste instructies en aanmoedigingen om 

ze door de komende beproeving te krijgen. De komende dagen zullen in zekere zin een mini-

verdrukking zijn en ook een tijd van voorbereiding voor de Discipelen om over te nemen, 

waar Jezus stopte, in het brengen van Israël tot hun Messias. Zij zullen ook worden 

gestimuleerd om de zevenjarige Verdrukking onder ogen te zien en uitgerust worden om de 

Kleine Kudde, het gelovige overblijfsel, door deze tijd van Jakobs benauwdheid te leiden. 

 

Mattheüs en Markus geven weinig informatie over de gebeurtenissen bij het Pascha 

avondmaal. Lukas geeft wat meer details, terwijl een vierde deel van het boek van Johannes, 

vijf volle hoofdstukken, de gebeurtenissen beschrijven van dit laatste Pascha. Dit duidt op het 

belang van dit laatste avondmaal met zijn Discipelen. Veel onderwijs in het boek van 

Johannes wordt vandaag gescheiden van de gebeurtenissen van de laatste Pascha maaltijd 

maar als we de leringen van Jezus bezien, in het licht van deze gebeurtenissen en de dreigende 

Verdrukking, is dat zeer verhelderend.  

 

Het volgende is een korte samenvatting van de gebeurtenissen bij het Laatste Avondmaal: 

 

 

Paasmaaltijd  

 

Het Pascha avondmaal was op zichzelf vrij typisch. Jezus had een bovenzaal geregeld voor 

hen om samen te komen voor deze maaltijd. De maaltijd zal hebben bestaan uit een lam, 

bittere kruiden en ongezuurde broden (Exodus 12:8). Ander voedsel kon gegeten worden met 

deze drie dingen inclusief wijn. Er zijn veel details over hoe Jezus de maaltijd heeft geregeld 

en wat er gebeurde na de maaltijd, maar er wordt zeer weinig informatie gegeven over de 

eigenlijke maaltijd. 
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Brood en beker 

 

(Mattheüs 26:26-29; Markus 14:22-25; Lukas 22:14-20) 

 

Dit is de eerste keer dat het Pascha feest wordt verbonden met de dood van Jezus. 

Voorafgaand hieraan was het feest een herinnering aan de vlucht van Israël uit Egypte. We 

begrijpen nu dat de Pascha feesten, de Ongezuurde Broden en de Eerstelingen schaduwen 

waren van Christus zijn dood, begrafenis en opstanding. De Discipelen werd verteld om deze 

gedachtenis in stand te houden na elke opeenvolgende Pascha, totdat Christus drinkt van de 

vrucht van de wijnstok in het Koninkrijk. Ik geloof dat dit zal gebeuren bij het Huwelijksmaal 

van het Lam. 

 

 

Eén van hen zal Jezus verraden 

 

(Mattheüs 26:21-24; Markus 14:18-21; Lukas 22:21-23; Johannes 13:18-30) 

 

Jezus maakt bekend dat één van de 12 Discipelen Hem zal verraden. Dit lijkt op zijn minst 

een paar keer die avond te zijn gezegd. Elk van de Discipelen vroeg of hij degene was die de 

verrader zou zijn, met inbegrip van Judas die alreeds een complot had gesmeed om Jezus te 

verraden en over te leveren in de handen van de religieuze leiders. De rest van de Discipelen 

hadden helemaal geen idee over wie van hen het zou kunnen zijn. De Discipelen maakten 

allen deel uit van deze groep omdat de Vader Jezus had verteld om deze twaalf te kiezen 

(Lukas 6:12-16). Judas maakte deel uit van deze groep om de Schrift te vervullen en om tot 

een teken te worden voor de Discipelen dat Jezus werkelijk de Christus was (Johannes 13:18 

Handelingen 1:16).  

 

 

Twisten over wie de meeste is 

 

(Lukas 22:24-27) 

 

Elkaar betwisten over welke Discipel Jezus zou verraden; vervolgens leidde dat de Discipelen 

ertoe om te betogen wie de grootste was onder hen. Ze schepten waarschijnlijk op hoe loyaal 

ze waren en dat ze zich nimmer tegen Jezus zouden keren. Ze hadden nog veel te leren, omdat 

ze vleselijk waren dachten ze dat ze sterk genoeg waren om Satan te weerstaan. 

 

 

De Voetwassing 

 

(Johannes 13:3-17) 

 

Jezus gaat de voeten van elk van de Discipelen wassen als een symbolische daad van 

nederigheid en dienstbaarheid om hen te laten zien hoe ze elkaar moesten liefhebben en in 

nederigheid om moeten gaan met gelovigen. Deze Discipelen werden gereed gemaakt om de 

bediening van Jezus over te nemen en ze moesten leren om te letten op de behoeften van 

geloofsgenoten, en niet alleen aan hun eigen persoonlijke verlangens denken. 
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Heersen in het Koninkrijk 

 

(Lukas 22:29-30; Johannes 14:1-7) 

 

De Discipelen kregen vlak voor het verlaten van Galilea naar Jeruzalem, in Mattheüs 19:28, 

de belofte om te heersen in het Koninkrijk. Nu herinnert Jezus hen, enkele uren voor zijn 

dood, aan hun toekomst met Hem. Johannes 14:1-3 wordt meestal zodanig uitgelegd dat Jezus 

naar de hemel zal gaan om een plaats voor ons te bereiden voor alle eeuwigheid. Dit is een 

andere ongelukkige traditie die ongedaan wordt gemaakt door een beetje studie. 

 

De belofte in Lukas over het heersen in het Koninkrijk valt perfect samen met deze leer in 

Johannes. De passage in Lukas gaat zeer specifiek over het heersen van de Discipelen in het 

Koninkrijk. Johannes spreekt, even na de Pascha maaltijd, van deze zelfde belofte en legt in 

meer detail hun positie uit in het Duizendjarige Rijk. Onder de uitdrukking "huis Mijns 

Vaders" wordt meestal de hemel verstaan in weerwil van het feit dat Johannes de uitdrukking 

eerder gebruikt om te verwijzen naar de tempel (Johannes 2:13-17). Jezus vertelt de 

Discipelen dat ze zullen regeren vanuit de tempel in Jeruzalem die zal worden toebereid door 

de Zoon. Deze tempel wordt beschreven in Ezechiël 40-44 en zal naar de aarde worden 

gebracht bij de Wederkomst als de zetel van de regering, voor de hele wereld, in Jeruzalem. 

De Discipelen zullen regeren vanuit de vele kamers die deze tempel bevat. Deze belofte is 

alleen aan de Discipelen gedaan, niet voor alle gelovigen en zeker niet aan de leden van het 

Lichaam van Christus. 

 

 

Petrus wordt gezift door Satan en zal Hem verloochenen 

 

(Mattheüs 26:31-35; Markus 14:27-31; Lukas 22:31-34; Johannes 13:37-38) 

 

Jezus vertelde Petrus tweemaal dat hij Hem zou verloochenen. De verslagen in Mattheüs en 

Markus werden uitgesproken nadat ze vertrokken uit de bovenzaal om naar de Olijfberg te 

gaan, terwijl Lukas en Johannes zeggen dat het in de bovenzaal was. Mattheüs maakt 

duidelijk dat alle Discipelen zeiden dat ze Jezus nimmer zouden verloochenen en toch deden 

ze allemaal precies zoals Jezus zei dat ze zouden doen. De Discipelen leerden om niet 

afhankelijk te zijn van zelfbeschikking om Christus te behagen, maar volledig afhankelijk te 

zijn van de Vader, net zoals Jezus zijn hele leven op aarde deed. Toen Petrus Jezus 

verloochende weet ik zeker dat Satan dacht dat hij een andere Discipel liet falen en van Jezus 

Christus afvallen. Met de dood van Jezus had Satan waarschijnlijk leedvermaak om het feit 

hoe meesterlijk hij in staat was om Gods plannen te vernietigen. 

  

 

Belofte van de Heilige Geest 

 

(Johannes 14:16-29; 16:5-15) 

 

Nadat Hij de discipelen verteld had dat Hij hen zou verlaten bemoedigde Hij  hen met de 

belofte van een andere Trooster in de persoon van de Heilige Geest. De Heilige Geest zal niet 

komen tenzij Jezus Christus teruggaat naar de hemel. De Heilige Geest zal opereren onder de 

leiding van de Vader en zal ze alles leren, en brengt hen in gedachtenis hetgeen Jezus heeft 

geleerd. Het is door het geven van de Heilige Geest dat ze vrede zullen hebben. Jezus vertelde 

hen op voorhand wat er zal gebeuren, en wanneer de Heilige Geest wordt gegeven zullen ze 



 

292 

 

dat geloven. Jezus vertelde hen dat hij een andere Trooster zal zenden. Het Griekse woord 

gebruikt voor “een andere” betekent een andere van dezelfde soort. Zowel Jezus Christus als 

de Heilige Geest zijn God, wanneer Jezus dus vertrekt en de Heilige Geest komt zal God nog 

steeds met de gelovigen zijn. 

 

 

Het onderwijs van de wijnstok en de ranken 

 

 (Johannes 15:1-11) 

 

Deze leer is rechtstreeks van toepassing op de gelovigen in Israël en is niet relevant voor het 

Lichaam van Christus. Degenen die in Jezus bleven waren de enigen die vrucht droegen. Dat 

is de reden waarom de religieuze leiders niet in staat waren om vrucht te dragen dat 

aanvaardbaar was voor God (Mattheüs 7:15-23). Degenen die niet in Jezus bleven zullen 

worden afgesneden en in het vuur geworpen worden, dat is de eeuwige verdoemenis. 

 

Velen gebruiken deze Schrift passage om te bewijzen dat degenen die niet trouw zijn tot het 

einde hun redding verliezen. Het recht snijden van de Schrift, het scheiden van de waarheid 

voor Israël van de waarheid aan ons geschreven, is de enige manier om goed te begrijpen dat 

dit voor Israël werd geschreven. Die in Israël werden afgesneden, werden afgesneden omdat 

ze nimmer gered waren geweest. Ze hadden een verbond met God ondanks het feit dat de 

meesten ongelovig waren. Wij in de Kerk, het Lichaam van Christus, zijn allen gered en zijn 

verzegeld tot de dag der verlossing (Efeziërs 4:30 en Efeziërs 1:13). Het is onmogelijk voor 

ons om niet in Christus te blijven want Hij is het die ons vasthoud en daarvan getuigt de 

Heilige Geest. (de verzegeling). 

 

 

Contrast met de wereld 

 

(Johannes 15:1-25) 

 

De Discipelen worden herkent door hun liefde voor elkaar. Dat is een bovennatuurlijke liefde 

die ze alleen kunnen hebben vanwege hun relatie met de Zoon. Dat is een liefde die de wereld 

niet kan begrijpen omdat ze de Persoon verwerpen die het mogelijk maakt dat ze zich met 

elkaar verbinden en voor elkaar zorgen.  

 

In tegenstelling tot de liefde tussen gelovigen is de haat van de wereld tegen alles wat 

geestelijk is. Ze willen niets te maken hebben met Christus en velen doen alles wat ze kunnen 

om zich te ontdoen van deze geregenereerde mensen. De wereld haatte Jezus en Zijn 

Discipelen toen net zo veel als ze ons vandaag de dag haten. Wie de Zoon haat, haat ook de 

Vader, want ze zijn één Persoon. 

 

 

Waarschuwing voor de komende Verdrukking 

 

(Johannes 16:1-4) 

 

Jezus heeft niet alleen de Discipelen bemoedigd door met hen te spreken over het komende 

Koninkrijk, maar zorgt er voor dat ze zijn voorbereid op de beproevingen en vervolging die 

komt. Ze moeten weten wat komen gaat zodat ze weten als het komt dat hetgeen er gebeurt 
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allemaal binnen Gods wil is. Zij zullen de tekenen lezen aangaande de komende 

gebeurtenissen en bemoedigd worden door het feit dat de Heer spoedig terug zal komen om 

Zijn Koninkrijk op te richten. 

 

 

Jezus zal vertrekken 

 

(Johannes 16:16-28) 

 

Stel je voor hoe de Discipelen zich voelden toen Jezus hen vertelde dat Hij hen zou verlaten. 

Zij waren ongeveer drie jaar dagelijks met Hem geweest en hadden volkomen geaccepteerd 

dat Hij hun Messias was en nu was Hij van plan om hen te verlaten. Dat is de reden waarom 

Jezus hen vertelde over de komst van de Trooster en waarom Hij hun aandacht richtte op de 

glorieuze vreugde die zij zullen ervaren na de moeilijke periode van de Verdrukking. 

 

 

Jezus bidt voor de Discipelen 

 

(Johannes 17:1-26) 

 

In het afsluitende gebed, terwijl ze in de bovenzaal zijn, bad Jezus een gebed voor de 

Discipelen. Jezus geeft aan dat hij het werk, aan Hem gegeven door de Vader (vers 4), heeft 

voleindigd, dat is om de naam van de Vader bekend te maken aan Zijn Discipelen door aan 

hen de woorden te geven die de Vader aan Jezus had gegeven (verzen 6-8). Zij hebben 

geloofd dat Jezus inderdaad gezonden was van de Vader en ze zouden al spoedig een 

getuigenis van dat feit zijn voor heel Israël.    

 

Omdat het hun toekomstige taak zal zijn om Israël te bereiken met het Evangelie van het 

Koninkrijk was het belangrijk dat ze worden beschermd tegen de aanvallen van Satan. Petrus 

zou gezifd worden door Satan maar in plaats van ten val gebracht te worden stond hij op om 

een krachtige spreker van God voor heel Israël te zijn. Deze nederige, ongeletterde vissers 

verkondigden vrijmoedig Christus aan de hoogste regeringsfunctionarissen. 

 

Dit gebed benadrukt het belang dat Jezus stelt aan het gebed. Hij deed niets zonder de Vader, 

maar in Zijn hele leven onderwierp Hij zich aan Hem. Gebed is een indicatie van hoe 

afhankelijk Hij was van de Vader. Hij werd geboren als mens die het nodig had om te groeien 

in wijsheid en begrip. Zijn kennis kwam van het Woord van God, door de Schrift, en 

rechtstreeks van de Vader. Hij is het ultieme voorbeeld van hetgeen de Vader van ons 

verwacht. Om op Christus te lijken moeten we ons vertrouwen volledig op God stellen 

betreffende alle gebieden van ons leven en onszelf nimmer in de weg staan. De wereld predikt 

zelfvertrouwen, zelfrespect, zelfbewustzijn en eigenwaarde, terwijl Gods Woord 

zelfverloochening en zelfbeheersing leert. We moeten onszelf dood voor de zonde 

beschouwen maar levend voor God door de kracht van Jezus Christus onze Heer (Romeinen 

6:11). Door onszelf volledig over te geven aan God, waardoor Hij ongehinderd door ons kan 

werken, zullen we gaan lijken op Christus. 

  

 

Les 102: Wanneer is Jezus gestorven? 

 

Chronologie van de laatste dagen van Jezus. 



 

294 

 

Wanneer is Jezus gestorven? 

  

Er zijn drie mogelijke dagen waarop Jezus kan zijn gestorven. Aan vrijdag wordt veruit het 

vaakst gedacht als zijnde de dag dat Jezus is gestorven. Ook wordt vaak gedacht dat 

donderdag de dag is en sommige denken zelfs dat het gebeurd kan zijn op woensdag. Vele 

artikelen zijn geschreven die elke veronderstelling verdedigen maar er is uiteraard slechts één 

school waarvan de gedachte juist is. Laten we een snel overzicht maken van elke theorie om 

te zien welke de meest verdienstelijke is. 

 

 

Gestorven op vrijdag 

 

Dat Jezus is gestorven op vrijdag is veruit het meest populaire idee in de kerkelijke traditie, 

dit idee reikt veel verder dan sterven op een donderdag of woensdag. De aanhangers hiervan 

beweren veel aanwijzingen in de Schrift te vinden die het sterven op vrijdag aangeven. De 

eerste aanwijzing is te vinden in Markus 15:42 waar staat dat het de dag was van 

voorbereiding, de dag vóór de Sabbat. De Sabbat is de zevende dag van de week (onze 

zaterdag) en de Joden vierden de Sabbat van de zonsondergang op vrijdag tot de 

zonsondergang op zaterdag. Toen Jezus aan het kruis hing waren de religieuze leiders bezorgd 

dat degenen die daar aan een kruis hingen niet snel genoeg zouden sterven om te worden 

begraven voor de Sabbat (Johannes 19:31-33), dit is een andere aanwijzing dat Jezus werd 

gekruisigd op Vrijdag.  

 

Om het nog een beetje ingewikkelder te maken schrijven Mattheüs 26:19; Markus 14:14 en 

Lukas 22:15 dat Jezus verlangde om de Pascha maaltijd met Zijn discipelen te eten, wij zien 

echter in Johannes 18:28-29 dat de religieuze leiders nog niet hun Pascha maaltijd gegeten 

hadden, terwijl Jezus in hechtenis was. Dit zou betekenen dat Jezus de Pascha maaltijd at 

(vaak genoemd het Laatste Avondmaal) met Zijn discipelen op donderdag (14 Nisan, 

zonsondergang), terwijl de religieuze leiders de hunne zouden eten op vrijdagavond (Nisan 

15) – direct na Jezus zijn proces. De religieuze leiders zouden de voorbereiding voor het 

Pascha gedaan hebben ten tijde dat Hij werd gekruisigd, inclusief het doden van het Pascha 

lam dat overeenkomt met de offerdood van Christus. 

 

Omdat Jezus drie dagen in het graf was moeten we uitzoeken hoe we van vrijdagavond tot 

zondagochtend aan drie dagen komen. Door het nemen van vrijdag als de eerste dag in het 

graf, zaterdag als tweede en zondag ochtend als de derde dag kunnen we zien dat Jezus drie 

dagen in het graf was, hoewel de totale tijd niet meer dan 1,5 dag is. Dit is het grootste 

probleem met betrekking tot deze theorie. Zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik 

van de grote vis was alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het 

hart der aarde. (Mattheüs 12:38-40). In het beste geval kunnen slechts twee letterlijke dagen 

en twee letterlijke nachten worden  geteld bij het sterven op vrijdag. 

 

 

Gestorven op donderdag 

 

Een andere vrij populaire theorie is dat Jezus stierf op donderdag. Jezus zou het Pascha met 

Zijn Discipelen hebben gegeten op woensdagavond (Nisan 14), daarna zou Hij gearresteerd, 

berecht en veroordeeld zijn op de vroege donderdag en gekruisigd rond 09:00 in de ochtend. 

Er zijn twee Sabbatten vereist om deze visie te laten werken. Pascha is op Nisan 14, gevolgd 

door het zevendaagse feest van de Ongezuurde Broden (Lev. 23:4-8), de eerste en de laatste 
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dag daarvan is een Sabbat. Als Jezus op donderdag stierf, zou vrijdag de eerste dag van de 

Ongezuurde Broden zijn, gevolgd door een wekelijkse Sabbat op zaterdag. Dit wordt 

bevestigd door Johannes 19:31-37 toen de soldaten de benen braken, van hen die  aan een 

kruis hingen, om het sterfproces te versnellen om de lichamen voor de Sabbat te verwijderen. 

Door de kruisiging op donderdag te stellen lijkt het probleem, dat Jezus drie dagen en drie 

nachten in de aarde zou doorbrengen, opgelost. De drie nachten gebeurden op donderdag, 

vrijdag en zaterdag terwijl vrijdag, zaterdag en zondag drie ochtenden geven. Echter, zou de 

totale tijd in het graf maximaal 2,5 dag bedragen. 

 

Een probleem lijkt te ontstaan als we volgen wat Maria Magdalena en de andere Maria gedaan 

hebben. Volgens Lukas 23:54; 24:2 gingen de vrouwen naar het graf van Jezus om te kijken 

hoe Jozef van Arimathea Jezus in het graf plaatste en vervolgens gingen ze heen om 

specerijen en zalven te bereiden. Zij zouden dan de volgende twee dagen hebben gerust, 

omdat vrijdag en zaterdag Sabbatten waren. Zondagochtend gingen ze vroeg naar het graf om 

het lichaam van Jezus te zalven, maar ontdekten het graf leeg was. Het grootste probleem 

wordt gevonden in Markus 16:1 waar staat dat zij specerijen kochten. Omdat de Sabbat zou 

beginnen kort nadat ze toekeken hoe Jozef Jezus in het graf plaatste zou er geen tijd meer zijn 

om specerijen te kopen op de vroege zondagochtend. Echter geeft de werkwoordsvorm aan 

dat de aankoop eerder was gemaakt (hadden gekocht) zonder vermelding wanneer dat 

gebeurde. 

  

Gestorven op woensdag 

 

Minder populair, maar nog steeds met enige verdienste heeft de stelling dat Jezus en zijn 

Discipelen hun Pascha maaltijd aten op dinsdagavond (Nisan 14). Later op die avond gingen 

ze naar de Olijfberg waar Jezus werd gearresteerd en de volgende dag vroeg werd berecht. De 

volgende dag na Pascha (donderdag) was het begin van de Ongezuurde Broden en dat zou dus 

een speciale Sabbat zijn. Zaterdag zou de wekelijkse Sabbat zijn met vrijdag een niet-Sabbat 

dag. Dit kan het probleem van Maria Magdalena en de andere Maria oplossen die kruiden 

kochten en ze gereed maakten voor het lichaam van Jezus voor ná de Sabbat (Markus 16:1). 

Ze hebben gezien dat Jezus in het graf gelegd werd, rustten op donderdag de speciale Sabbat 

en kochten en bereidden de kruiden op vrijdag voor de wekelijkse Sabbat. Zij zouden geen 

toegang tot het graf gehad hebben op vrijdag als gevolg van de bewakers die aanwezig waren 

om het lichaam van Jezus te beschermen tegen diefstal, dus hun eerste gelegenheid om de 

kruiden op het lichaam Jezus aan te brengen zou zondagochtend zijn. 

 

Deze visie is ook goed voor drie dagen en nachten in het graf: woensdag, donderdag en 

vrijdag de nachten en op donderdag, vrijdag en zaterdag de dagen. We weten dat Jezus werd 

opgewekt op zondagmorgen wat betekent dat Hij op elk moment, na zaterdagavond, kan zijn 

opgestaan. Volgens Mattheüs 28:1-6 gebeurde er een aardbeving en een engel van de Heer 

was in het graf. Er is ons niet precies verteld wanneer dat is gebeurd. 

 

Een probleem met het sterven op woensdag is dat Jezus Jeruzalem zou zijn binnengereden op 

de Sabbat en dus zou Hij de Mozaïsche Wet hebben gebroken. Dit is niet mogelijk omdat 

Jezus de enige mens is die in staat was om de Wet volledig te vervullen (Mattheüs 5:17-18; 

Johannes 15:10; Hebreeën 4:15; 1 Peter 2:22). Een ander probleem doet zich voor op de weg 

naar Emmaüs toen de twee zeiden dat het nu de derde dag van Jezus zijn dood was. Dit is 

gemakkelijk te verklaren, omdat ze zeiden dat het de derde dag was, de werkelijke tijd zou 

dichter bij vier dagen kunnen liggen door de gebeurtenissen terug te plaatsen naar woensdag. 
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Een opmerking over het Pascha 

 

Velen nemen aan dat Jezus het Pascha een dag eerder at. Mattheüs, Markus en Lukas noemen 

deze maaltijd allen Pascha (Mattheüs 26:18, Markus 14:14; Lukas 22:8, 11). Johannes noemt 

de dag dat Jezus werd gearresteerd de voorbereidingsdag vóór het Pascha (Johannes 19:14, 

31) en de religieuze leiders gingen het Pascha eten terwijl Jezus werd berecht (Johannes 

18:28). Om te begrijpen hoe dezen samengaan is het noodzakelijk om te begrijpen hoe Israël 

het Pascha vierde. 

 

Pascha was een ééndaagse gebeurtenis, gevolgd door zeven dagen van Ongezuurde Broden. 

De eerste en de laatste dagen van de Ongezuurde Broden, waren Sabbatten. Er waren 

verscheidene voorbereidings dagen met inbegrip van de voorbereiding voor het Pascha en 

voor de Sabbat(ten) na het Pascha. Het is ook belangrijk om te beseffen dat Israël het Pascha 

uitwisselde met de Ongezuurde Broden. Als ze spraken over het Pascha verwezen ze vaak 

naar de acht dagen feest en andersom (Lukas 22:1; Ezechiël 45:21). Als Johannes 19:14 

aangeeft dat het de dag van de voorbereiding van het Pascha was zegt hij dat de volgende dag 

een Sabbat was, de eerste dag van de Ongezuurde Broden, hij zegt niet dat de volgende dag 

het Pascha was. Om het lam van het Pascha op hetzelfde moment te doden alsdat Christus 

werd gekruisigd zou Jesus een dag eerder van de Pascha maaltijd hebben gegeten dan het 

gegeten zou moeten worden. Dit is niet mogelijk omdat Jezus Zijn laatste avondmaal met de 

Discipelen Pascha noemde en Jezus heeft de Wet naar de letter gevolgd. Hij kon de dag van 

het Pascha niet wijzigen zonder de wet van Mozes te overtreden, daarom is het waarom 

Markus 14:12 duidelijk stelt dat het Paaslam werd geslacht op hetzelfde moment dat Jezus en 

zijn Discipelen hun Pascha wilden gaan eten. 

 

 

Wat is echt belangrijk?   

 

Speculatie over wanneer Christus stierf is een interessante oefening en kan licht werpen op de 

juistheid van de Schrift als u het in Gods Woord benadert. Elk boek van de Bijbel houdt alles 

in één samenhang bij elkaar. De onmetelijke liefde getoond door de Vader die Zijn Zoon heeft 

gegeven zou ons op onze knieën moeten laten vallen in dankbaarheid voor Zijn grote gave aan 

de mensheid. Wetende dat de Schrift absoluut betrouwbaar is dient te resulteren in het besef 

dat onze eeuwige toekomst verzekerd is in de opstanding van Christus. Het verwijderen van 

de opstanding verwijdert onze hoop op een eeuwigheid met Hem. 

 

 

Les 103: Jezus gevangen genomen.  

 

Mattheüs 26:36-57 

 

(Markus 14:32-53; Lukas 22:39-51) 

 

Aan de Pascha maaltijd vertelt Jezus de Discipelen opnieuw dat Hij gaat sterven en dat het 

nodig is dat Hij hen voor een tijdje verlaat, maar hij bemoedigt hen ook met de belofte van 

een andere Trooster en met de belofte van het heersen in het Koninkrijk. Hoewel Jezus hen 

een aantal keren vertelde dat Hij zou sterven lijkt het erop dat ze nog steeds in een staat van 

ontkenning verkeerden en niet echt begrepen wat er binnenkort plaats zou vinden. Binnen een 

paar uur zou Jezus door de religieuze leiders van Israël worden berecht als een godslasteraar. 

 



 

297 

 

Gethsémane 

 

(Matth.26:36-46; Markus 14:32-42; Lukas 22:38-46) 

 

Gethsemane is een hof aan de voet van de Olijfberg ten oosten van Jeruzalem. Het woord 

Gethsémane betekent oliepers en lijkt een beeld te zijn van wat Jezus moest verduren. Jezus 

wist dat zijn tijd zeer kort was en wenste om in gemeenschap met de Vader te zijn vlak 

voordat hij zou worden geconfronteerd met Zijn grootste beproeving sinds Zijn verleiding aan 

het begin van Zijn openbare dienst. In Zijn mensheid wenste Hij de steun van zijn Discipelen 

en vertelde hen te wachten terwijl Hij een steenworp van hen vandaan ging en Hij vertelde 

hen om in gebed te gaan, zodat ze niet in verzoeking zouden vallen. Het is interessant om op 

te merken dat deze tijd van grote benauwdheid die Jezus ervoer niet is opgenomen in 

Johannes, want dat boek toont Hem als Godheid. 

 

Mattheüs 26:38 zegt dat Jezus zijn ziel bedroefd was tot op het punt van de dood. Lukas 22:44 

zegt dat Hij in doodsangst was, en Zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds. Velen 

zeggen dat Hij onder zulke pijn was dat er bloed in zijn zweet aanwezig was maar de tekst 

zou ook kunnen zeggen dat hij zweette op de wijze van ernstig bloeden. Beide uitleggingen 

geven grote mentale en emotionele dwang aan. 

  

Jezus wist precies wat er met Hem zou gebeuren omdat Hij de Schrift had bestudeerd en met 

de Vader communiceerde. Stel u voor dat u leest over een marteldood en zich dan realiseert 

dat de persoon waarover u leest uzelf bent. Jezus had gelezen, en bestudeerd, de passages 

zoals Jesaja 53:2-12; 50:5-9; 52: 13-14; Psalm 22; 69:16-21 en wist dat hij het slachtoffer was 

waarover werd gesproken. 

 

Volgens Mattheüs en Markus bad Jezus drie keer en vroeg de Vader om deze beker van Hem 

te verwijderen. De beker waar Jezus naar verwees was de marteling die vlak voor Hem lag 

(Mattheüs 20:22-23; Markus 10:39). Het drinken van dezelfde beker is het gezamenlijk delen. 

In het geval van de communie is een verdeling van de beker het samen delen van de 

herinnering aan Jezus zijn dood voor onze zonden. Toen de Discipelen de beker deelden 

tijdens het laatste Pascha-maal waren ze het symbolisch eens met de leer en de zending van 

Jezus Christus. Toen Jezus de Vader vroeg om de beker van Hem te weg te nemen, vroeg Zijn 

vlees om een maas in de wet. Als er een andere manier was om hier doorheen te komen dan 

zou Hij niet de marteling   van het kruis hoeven te verduren. Echter heeft Jezus er nooit aan 

gedacht om tegen de wil van de Vader in te handelen. Ik denk dat het moeilijk voor de Vader 

was om Zijn Zoon te zien lijden zoals Hij dat deed in onze plaats en als er een andere manier 

was geweest dan zou de Vader dat hebben geopenbaard aan Zijn Zoon. De enige mogelijke 

manier voor ons om verlost te worden was door de offerdood van Jezus Christus en de enige 

manier voor Hem, als tweede persoon van de Drie-eenheid, was om als mens Zijn bloed te 

vergieten. Dit stond allemaal reeds vast vóór de schepping van de wereld en zou spoedig 

worden uitgevoerd.  

 

Het was nu vroeg in de ochtend en de Discipelen waren bijna de hele nacht wakker geweest. 

Het is begrijpelijk dat ze erg moe waren en elke keer dat Jezus weg ging om te bidden vielen 

de  Discipelen in slaap. Ze zouden waarschijnlijk anders hebben gereageerd als ze beseft 

hadden dat Jezus op korte termijn van hen zou  worden genomen. Na ze voor de derde keer 

wakker te hebben gemaakt kondigde Jezus aan dat het tijd was voor de Zoon des Mensen om 

overgeleverd te worden in de handen van zondaars. 
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Het verraad  

 

(Matth.26:47-56; Markus 14:43-52; Lukas 22:47-53; Johannes 18:1-12) 

 

Judas leidt de vrijgevochten groep, die de religieuze leiders van Israël vertegenwoordigden, 

naar de plaats waar Jezus vaak met Zijn Discipelen samenkwam. Volgens Johannes droegen 

ze lantaarns, fakkels en wapens. Het was Judas zijn plan om Jezus aan de leiders van Israël 

over te leveren door Hem te arresteren buiten de scharen om, zodat de gewone mensen niet 

wisten wat ze deden want de mensen dachten over Jezus als een man van God gezonden 

(Mattheüs 21:46). 

 

Als de bende Jezus nadert vraagt Hij hen wie zij zoeken. Het antwoord was dat ze op zoek 

waren naar Jezus de Nazarener. Jezus antwoordt hen: "Ik ben". De meeste vertalingen zeggen: 

"Ik ben het", maar de Griekse manuscripten zeggen dat niet. Dit is omdat Jezus een 

verwijzing maakt naar de manifestatie bij de brandende braamstruik toen Hij zich aan Mozes 

voorstelde als de "Ik ben". Toen hij deze woorden sprak werd de bende, met inbegrip van 

Judas, teruggeworpen en vielen op de grond. 

 

Ze stonden op en Judas ging naar Jezus en kuste Hem om aan de bende duidelijk te maken 

wie ze gevangen moesten nemen. Toen Jezus gevangen werd genomen  trok Petrus zijn 

zwaard om de bende terug te dringen en sneed het oor af van de slaaf, Malchus, van de 

Hogepriester. Jezus zei tegen Petrus dat hij zijn zwaard weg moest doen, omdat het nodig was 

dat Jezus Zijn missie als het Offerlam moest volbrengen. Jezus raakte Malchus zijn oor aan en 

genas het. 

 

Deze twee incidenten moeten hen er duidelijk aan herinneren dat Jezus in de kracht van God 

kwam. Hij beweerde de Zoon van God te zijn en bewees het telkens weer in Zijn aardse 

bediening. Mattheüs vertelt ons dat Jezus meer dan 12 legioenen engelen had kunnen roepen, 

maar stond toe dat deze bozen Gods heilsplan voor de mensheid uitvoerden (Handelingen 

2:23). Een legioen kunnen ongeveer 4000 a 6000 soldaten zijn en dat betekent dat Jezus in 

staat was om 50.000 engelen naar beneden te roepen. De macht der duisternis heeft ook veel 

strijders (zie Markus 5:9). Het zou een hele vertoning zijn geweest om de engelen te zien 

vechten met cohorten van Satan, maar dat zou het plan van Jezus, om te sterven voor de 

zonden van de wereld, hebben veranderd. Deze zelfde soort geestelijke strijd was gaande 

tijdens de verzoeking van Jezus in de woestijn. 

 

De religieuze leiders waren volledig blind voor wat rechtvaardig en heilig was zoals bewezen 

is door hun verwerping van de Tweede Persoon van de Drie-eenheid. Ze wilden niets te 

maken hebben met God omdat hun harten boos waren. Lukas 22:53 rekent hun acties toe aan 

de macht van de duisternis. Zoals Jezus strijd voerde tegen de krachten van het kwaad zo 

worstelen ook wij met de krachten van duisternis en boosheid in onze dagelijkse wandel 

(Efeziërs 6:12). Het is een strijd die niet gewonnen kan worden in onze eigen kracht, maar in 

de kracht van de Heer (vers 10). We hebben de bescherming gekregen die nodig is om een 

leven te leven naar Zijn wil. 

 

 

Geloof 

 

Ik geloof dat er een algemene misvatting is dat geloof gaat over vertrouwen in het feit dat het 

resultaat zal geschieden. Als u aarzelt in het denken dat iets zal gebeuren dan zal het niet 
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plaatsvinden. Dit wordt vaak gezien op het gebied van genezing. Hoe vaak hebben we 

gehoord dat een persoon een onwankelbaar geloof nodig heeft betreffende hun genezing of zij 

zullen niet genezen worden? Degenen die niet genezen worden beschuldigd van gebrek aan 

geloof. We zien ook hoe godvruchtige mannen van het geloof omschreven worden door de 

manier waarop ze omgaan met het martelaarschap. Als ze zeer moedig omgaan met geloof, 

dan zeggen wij dat ze veel geloof hebben. 

 

Als deze norm van geloof wordt toegepast op Jezus dan zou Hij een groot gebrek aan geloof 

hebben. Toen Hij het kruis naderde, werd Jezus zijn ziel bedroefd tot op het punt van de dood 

(Mattheüs 26:38). Hij ervoer een grote droefheid van geest (Markus 14:33) en smeekte de 

Vader dat Hij niet door hetgeen hoefde te gaan wat er dreigde te gebeuren (Markus 14:35). 

Zijn zielsangst was zo groot dat Lukas 22:44 zegt dat Hij zweette alsof Hij  hevig bloedde. 

Waar was Jezus zijn geloof? 

 

Gelukkig wordt geloof niet bepaald door wat iemand doet, maar door wie ze vertrouwen. 

Degenen die een groot geloof hebben zijn standvastig in hun volledig vertrouwen in God. 

Jezus is ons volmaakte voorbeeld. Elke seconde van Zijn leven werd doorgebracht in totaal 

vertrouwen in de Vader. Er was zelfs niet de geringste hint van Hem dat Hij dacht over het 

niet volgen van de wil van de Vader. In Zijn menselijkheid, verlangde Jezus er naar om 

marteling, vernedering en het dragen van de zonden van de wereld te vermijden, maar 

ondanks alles bleef Hij de wil van de Vader volgen. Zijn geloof was niet gebaseerd op zijn 

uiterlijke reactie, maar op wie Hij volledig vertrouwde. 

 

 

Les 104: Het “proces” van Jezus. 

 

Mattheüs 26:57 t/m 27:31 

 

(Markus 14:53-14: 20; Lukas 22:54-23: 25; Johannes 18:12-14, 19-24, 28 - 19:16) 

 

Alle vier de Evangelieën moeten worden gelezen om een compleet beeld te krijgen van alles 

wat plaatsvond tijdens het proces. Door dit te doen kunt u zien dat Jezus heen en weer werd 

bewogen tussen ten minste 5 verschillende individuen of groepen. De Joodse leiders wensten 

dat Jezus ter dood werd gebracht omdat Hij een bedreiging was voor hun macht over de 

mensen. Zij wilden Hem alreeds vele maanden doden en toen Judas tot hen kwam met een 

aanbod om Jezus te verraden en aan hen over te leveren maakten ze gebruik van dat aanbod. 

Het lijkt erop dat Judas ongeduldig wachtte op de kans om te heersen in het beloofde 

Koninkrijk en misschien werd gemotiveerd door geld en macht. Door het aanzetten tot een 

crisis heeft hij mogelijk gehoopt dat Jezus Zijn vijanden zou verslagen en het Koninkrijk, 

waarover Hij zo vaak had gesproken, zou oprichten. Het lijkt er op Judas nooit had gedacht 

dat Jezus veroordeeld zou worden omdat hij onmiddellijk wroeging voelde en de 30 

zilverlingen teruggaf en zich verhing (Mattheüs 27:3-4). 

 

Details van de arrestatie en berechting van Jezus zijn opgenomen in de vier evangeliën, zodat 

alleen een compleet beeld kan worden verkregen door de harmonisatie van deze vier boeken 

van de Bijbel.  
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Jezus voor Annas en Kajafas 

 

(Mattheüs 26:57-58; Lukas 22:54; Johannes 18:12-24) 

 

Handelend op bevel van de religieuze leiders van Israël arresteerden de Romeinse cohort en 

Joodse officieren Jezus en zij brachten hem naar Annas, de schoonvader van Kajafas, de 

hogepriester. Het blijkt  dat Johannes het gebouw kon binnengaan omdat hij de hogepriester 

kende en hij  nam ook  Petrus mee in het gebouw. Vóór Petrus naar binnen ging warmde hij 

zich aan een houtskoolvuur op de binnenplaats terwijl Jezus binnen was. Annas bracht Jezus 

tot Kajafas die Jezus toen ondervroeg over Zijn Discipelen en zijn leer. Kajafas had een paar 

weken geleden een ontmoeting gehad met het Sanhedrin om erachter te komen wat ze 

moesten doen met het feit dat Jezus Lazarus had opgewekt uit de dood. Het was op dat 

moment dat Kajafas profeteerde dat het nuttig was dat één mens zou sterven voor het volk 

(Johannes 11:47-53). 

  

 

Jezus voor het Sanhedrin 

 

(Mattheüs 26:59 tot 27: 1; Markus 14:53 tot 15:1; Lukas 22:66-71) 

 

Na te zijn voorgeleid voor Annas en Kajafas werd Jezus voor de hele raad van Joodse leiders 

gebracht. Het was nu 's ochtends en Jezus was de hele nacht wakker geweest. Ze vroegen 

Hem of hij hun Messias was. Het was hier dat de hogepriester, en het hele Sanhedrin, 

probeerden om getuigenis te verkrijgen dat voldoende zou zijn om Jezus ter dood te brengen. 

Er waren veel mensen die valse getuigenissen gaven maar hun getuigenis was helemaal niet 

samenhangend. 

 

Uiteindelijk vonden ze iemand die getuigde dat Hij had gezegd dat Hij deze tempel, die met 

handen gemaakt is, zou vernietigen en in drie dagen een andere, zonder handen, zou bouwen. 

Zelfs dit getuigenis was gebrekkig, maar op het moment was het het beste wat ze konden 

bedenken. Toen de hogepriester een antwoord van Hem eiste op deze beschuldiging, bleef 

Jezus zwijgen. De hogepriester vroeg Hem of hij de Messias was, de Zoon van God. Jezus 

antwoordde door te zeggen dat zij de Zoon des Mensen zullen zien zitten aan de rechterhand 

van de Macht en komende op de wolken des hemels. Volgens Lukas vroegen ze Hem of Hij 

de Zoon van God was en hij zei: "Ja". Dit was alles wat ze nodig hadden om hem te 

veroordelen voor godslastering, omdat ze begrepen dat Hij beweerde God te zijn. Doordat Hij 

dat zei betuigden ze dat Hij de dood verdiende. 

 

Ze hadden, uit Daniel 7:13, moeten weten wie de Zoon des Mensen was. Hier komt de Zoon 

des Mensen tot de Oude van dagen en Hem wordt heerschappij, glorie en een Koninkrijk 

gegeven. Dat is de Messias bij Zijn Wederkomst. Psalm 110:1 geeft ook een aanwijzing dat 

de persoon, die zit aan de rechterhand van de Vader, de Messias is. Wanneer de Zoon des 

Mensen komt zal Hij zitten aan de rechterhand van de Vader, zoals weergegeven in 

Openbaring 6:16. Dit is één reden waarom ik geloof dat het zesde zegel de Wederkomst 

uitbeeld en niet het midden van de Verdrukking zoals velen geloven. 

 

Na de ondervraging werd Jezus geblinddoekt door degenen die Hem hadden gearresteerd en 

begonnen ze Hem  te bespotten, te slaan en ze spuugden op Hem en eisten dat Hij moest 

profeteren wie het was die Hem sloeg. Zij bespotten  Hem om  Zijn bewering dat Hij hun 

Messias was. 
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Jezus voor Pilatus 

 

(Mattheüs 27:1-14; Markus 15:1-5; Lukas 23:1-5; Johannes 18:28-38) 

 

Na voor Kajafas en de Joodse religieuze leiders te hebben gestaan, brachten zij Jezus voor 

Pilatus, een Romeinse gouverneur in de provincie Judea. Het is op dit punt dat Judas besefte 

dat de Joodse leiders van plan waren om Jezus ter dood te brengen. Hij was vervuld met 

wroeging en verhing zich (Mattheüs 27:3-9). Pilatus wilde niet betrokken raken bij een lokale 

kwestie en vertelde hen om Jezus te beoordelen naar hun eigen wet. Ze logen en zeiden dat ze 

niet de bevoegdheid hadden om iemand ter dood te brengen. Dit werd bewezen niet juist te 

zijn want ze stenigden Stefanus. Ze wilde ook Jezus stenigen in Johannes 8:59 en zij wilden 

de vrouw stenigen die betrapt was op overspel (Johannes 8:4-6). Pilatus was degene die Jezus 

had kunnen laten kruisigen, en daarom gingen ze hun zaak voor hem bepleiten. Normaal 

gesproken zou Jezus zijn gestenigd tot de dood, maar ter vervulling van de Schrift, werd Hij 

aan een kruis gehangen (Psalm 22:16, Johannes 3:14, 12:32-33). Het was nu vroeg in de 

ochtend, waarschijnlijk vóór 06:00 (Opmerking: Johannes 19:14 zegt dat Pilatus de kruisiging 

van Jezus goedkeurde om ongeveer het zesde uur. Volgens de Joodse tijdrekening zou dat 

middag zijn. Het blijkt echter dat Johannes de Romeinse tijdrekening gebruikt waardoor het 

ongeveer 6:00 in de ochtend was). 

 

De Joodse leiders verspreidden beschuldigingen dat Jezus het volk misleidde, dat Hij hen 

verbood om belasting te betalen aan de Keizer en zegt dat Hij de Messias, Koning van Israël 

was. Jezus gaf geen antwoord op de aanklachten. Pilatus ondervroeg Jezus  en vroeg Hem of 

hij de Koning van de Joden was. Jezus gaf toe dat Hij dat was 

 

 

Jezus voor Herodes 

 

(Lukas 23:6-12) 

 

Pilatus vond geen schuld in wat Jezus had gedaan, maar de hogepriesters beweerden dat Hij 

de mensen opstookte van Galilea tot in alle uithoeken van Judea. Toen Pilatus hoorde dat 

Jezus uit Galilea kwam besloot hij Hem naar Herodes te sturen, die op dat moment in 

Jeruzalem was. Herodes Antipas werd een kwart van Herodes de Grote zijn koninkrijk, na 

zijn dood, gegeven en hij was betrokken bij de dood van Johannes van de Doper. Herodes was 

blij om Jezus te kunnen zien vanwege alles wat hij over Hem had gehoord en hij hoopte dat 

Jezus een wonder voor hem zou doen. De hogepriesters en de schriftgeleerden beschuldigden 

Jezus fel, maar Herodes kon niets verkeerds vinden. Hij bespotte en mishandelde Jezus en 

deed Hem een gewaad aan en stuurde hem terug naar Pilatus. Het was dit incident dat Pilatus 

en Herodes vrienden werden. 

 

Jezus voor Pilatus 

 

(Mattheüs 27:15-31; Markus 15:6-20; Lukas 23:13-25; Johannes 18:39 - 19:16) 

 

Herodes zond Jezus terug naar Pilatus en hij verklaarde Jezus onschuldig. Hij had niets 

gedaan dat de doodstraf verdiende. Pilatus zijn vrouw had een droom over Jezus ("deze 

Rechtvaardige man"). Ze leed sterk van wat ze gedroomd had en ze vertelde Pilatus dat hij 

zich niet met Jezus moest bemoeien. Omdat het voor hem gebruikelijk was om één gevangene 
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vrij te laten tijdens het Pascha, hoopte Pilatus dat ze Jezus, inplaats van Barabbas, die een 

opstandeling en moordenaar was, zouden vrijlaten.  

 

De Joden eisten, aangespoord door de hogepriesters, dat Jezus gekruisigd moest worden. Op 

dit punt waste Pilatus zijn handen voor het aangezicht van de scharen en verkondigde 

onschuldig te zijn aan de dood van Jezus. De Joden schreeuwden dat zij en hun kinderen de 

verantwoordelijkheid voor Zijn vergoten bloed zouden accepteren. Daarna liet Pilatus Hem 

geselen en de soldaten zetten een doornenkroon op Zijn hoofd en deden Hem een purperen 

kleed aan. Pilatus bracht Jezus uit naar de plaats waar Hij gezien zou kunnen worden en liep 

uit het Pretorium en zei dat hij geen kwaad in Jezus kon vinden. De woedende menigte riep 

'Kruisigen kruisigen!". 

 

Pilatus ging terug naar Jezus en vroeg Hem wat meer. Jezus bleef zwijgen. Gefrustreerd vroeg 

Pilatus aan Jezus of Hij begreep dat hij de bevoegdheid had om Hem vrij te laten of te laten 

kruisigen. Jezus antwoordde dat hij geen gezag had over Hem, tenzij het van boven kwam. 

Pilatus probeerde Jezus vrij te laten maar de menigte wou alleen de dood van Jezus 

accepteren. En Pilatus gaf Jezus aan hen over om gekruisigd te worden. 

 

 

Les 105: De ontkenning van Petrus. 

 

Mattheüs 26:31-75 

 

(Markus 14:27-31, 53-54, 66-72; Lukas 22:31-34, 54-62; Johannes 13:37-38, 18:15-18, 25-

27) 

 

 

Mattheüs 26:31-34 

 

(Gesproken buiten de bovenzaal) 

 

31 Toen zeide Jezus tot hen: Gij zult allen aan Mij geergerd worden in deze nacht; want er is 

geschreven: Ik zal den Herder slaan, en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. 

 

32 Maar nadat Ik zal opgestaan zijn, zal Ik u voorgaan naar Galilea. 

 

33 Doch Petrus, antwoordende, zeide tot Hem: Al werden zij ook allen aan U geergerd, ik zal 

nimmermeer geergerd worden. 

 

34 Jezus zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij in dezen zelfden nacht, eer de haan 

gekraaid zal hebben, Mij driemaal zult verloochenen. 

 

 

Markus 14:27-30 

 

(Gesproken buiten de bovenzaal) 

 

27 En Jezus zeide tot hen: Gij zult in dezen nacht allen aan Mij geergerd worden; want er is 

geschreven: Ik zal den Herder slaan, en de schapen zullen verstrooid worden. 
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28 Maar nadat Ik zal opgestaan zijn, zal Ik u voorgaan naar Galilea. 

 

29 En Petrus zeide tot Hem: Of zij ook allen geergerd werden, zo zal ik toch niet geergerd 

worden. 

 

30 Jezus zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, dat heden in dezen nacht, eer de haan tweemaal 

gekraaid zal hebben, gij Mij driemaal zult verloochenen. 

 

 

Lukas 22:31-34 

 

(Gesproken in de bovenzaal)  

 

31 En de Heere zeide: Simon, Simon, ziet, de satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als 

de tarwe; 

 

32 Maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoude; en gij, als gij eens zult bekeerd 

zijn, zo versterk uw broeders. 

 

33 En hij zeide tot Hem: Heere, ik ben bereid, met U ook in de gevangenis en in den dood te 

gaan. 

 

34 Maar Hij zeide: Ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult 

verloochend hebben, dat gij Mij kent. 

 

 

Johannes 13:37-38 

 

(Gesproken in de bovenzaal) 

 

37 Petrus zeide tot Hem: Heere, waarom kan ik U nu niet volgen? Ik zal mijn leven voor U 

zetten. 

 

38 Jezus antwoordde hem: Zult gij uw leven voor Mij zetten? Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: 

De haan zal niet kraaien, totdat gij Mij driemaal verloochend zult hebben. 

 

 

Mattheüs 26:57-58 

 

57 Die nu Jezus gevangen hadden, leidden Hem heen tot Kajafas, den hogepriester, alwaar de 

Schriftgeleerden en ouderlingen vergaderd waren. 

 

58 Petrus volgde Hem van verre tot aan de zaal des hogepriesters, en binnengegaan zijnde, 

zat hij bij de dienaren, om het einde te zien. 

 

 

Mattheüs 26:69-75  

 

69 En Petrus zat buiten in de zaal; en een dienstmaagd kwam tot hem, zeggende: Gij waart 

ook met Jezus, den Galileer. 
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70 Maar hij loochende het voor allen, zeggende: Ik weet niet, wat gij zegt. 

 

71 En als hij naar de voorpoort uitging, zag hem een andere dienstmaagd, en zeide tot 

degenen, die aldaar waren: Deze was ook met Jezus den Nazarener. 

 

72 En hij loochende het wederom met een eed, zeggende: Ik ken den Mens niet. 

 

73 En een weinig daarna, die er stonden, bijkomende, zeiden tot Petrus: Waarlijk, gij zijt ook 

van die, want ook uw spraak maakt u openbaar. 

 

74 Toen begon hij zich te vervloeken, en te zweren: Ik ken den Mens niet. 

 

75 En terstond kraaide de haan; en Petrus werd indachtig het woord van Jezus, Die tot hem 

gezegd had: Eer de haan gekraaid zal hebben, zult gij Mij driemaal verloochenen. En naar 

buiten gaande, weende hij bitterlijk. 

 

 

Markus 14:53-54 

 

53 En zij leidden Jezus henen tot den hogepriester; en bij hem vergaderden al de 

overpriesters, en de ouderlingen, en de schriftgeleerden. 

 

54 En Petrus volgde Hem van verre, tot binnen in de zaal des hogepriesters, en hij was mede 

zittende met de dienaren, en zich warmende bij het vuur. 

 

 

Markus 14:66-72 

 

66 En als Petrus beneden in de zaal was, kwam een van de dienstmaagden des hogepriesters; 

 

67 En ziende Petrus zich warmende, zag zij hem aan, en zeide: Ook gij waart met Jezus den 

Nazarener. 

 

68 Maar hij heeft het geloochend, zeggende: Ik ken Hem niet, en ik weet niet, wat gij zegt. En 

hij ging buiten in de voorzaal, en de haan kraaide.   

 

69 En de dienstmaagd, hem wederom ziende, begon te zeggen tot degenen, die daarbij 

stonden: Deze is een van die. 

 

70 Maar hij loochende het wederom.  

 

En een weinig daarna, zeiden zij die daarbij stonden opnieuw tegen Petrus, gij zijt één van 

hen: want gij zijt ook een Galileer, en uw spraak gelijkt. (Markus 14:70). 

 

71 En hij begon zichzelven te vervloeken en te zweren: Ik ken dezen Mens niet, Dien gij zegt. 

 

72 En de haan kraaide de tweede maal; en Petrus werd indachtig het woord, hetwelk Jezus tot 

hem gezegd had: Eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, zult gij Mij driemaal 

verloochenen. En hij, zich van daar makende, weende. 
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Lukas 22:54-62. 

  

54 En zij grepen Hem en leidden Hem weg, en brachten Hem in het huis des hogepriesters. En 

Petrus volgde van verre. 

 

55 En als zij vuur ontstoken hadden in het midden van de zaal, en zij te zamen nederzaten, zat 

Petrus in het midden van hen. 

 

56 En een zekere dienstmaagd, ziende hem bij het vuur zitten, en haar ogen op hem houdende, 

zeide: Ook deze was met Hem. 

 

57 Maar hij verloochende Hem, zeggende: Vrouw, ik ken Hem niet. 

 

58 En kort daarna een ander, hem ziende, zeide: Ook gij zijt van die. Maar Petrus zeide: 

Mens, ik ben niet. 

 

59 En als het omtrent een uur geleden was, bevestigde dat een ander, zeggende: In der 

waarheid, ook deze was met Hem; want hij is ook een Galileer. 

 

60 Maar Petrus zeide: Mens, ik weet niet, wat gij zegt. En terstond, als hij nog sprak, kraaide 

de haan. 

 

61 En de Heere, Zich omkerende, zag Petrus aan; en Petrus werd indachtig het woord des 

Heeren, hoe Hij hem gezegd had: Eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij Mij driemaal 

verloochenen. 

 

62 En Petrus, naar buiten gaande, weende bitterlijk. 

 

 

Johannes 18:15-18. 

  

15 En Simon Petrus volgde Jezus, en een ander discipel. Deze discipel nu was den 

hogepriester bekend, en ging met Jezus in des hogepriesters zaal. 

 

16 En Petrus stond buiten aan de deur. De andere discipel dan, die den hogepriester bekend 

was, ging uit, en sprak met de deurwaarster, en bracht Petrus in. 

 

17 De dienstmaagd dan, die de deurwaarster was, zeide tot Petrus: Zijt ook gij niet uit de 

discipelen van dezen Mens? Hij zeide: Ik ben niet. 

 

18 En de dienstknechten en de dienaars stonden, hebbende een kolenvuur gemaakt, omdat het 

koud was, en warmden zich. Petrus stond bij hen, en warmde zich. 

 

 

Johannes 18:25 -27. 

 

25 En Simon Petrus stond en warmde zich. Zij zeiden dan tot hem: Zijt gij ook niet uit Zijn 

discipelen? Hij loochende het, en zeide: Ik ben niet.   
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26 Een van de dienstknechten des hogepriesters, die maagschap was van dengene, dien 

Petrus het oor afgehouwen had, zeide: Heb ik u niet gezien in den hof met Hem? 

 

27 Petrus dan loochende het wederom. En terstond kraaide de haan. 

 

 

Een tegenstrijdigheid? 

 

Een snelle lezing van de verslagen vertellen dat Petrus zijn ontkenning zal leiden tot de 

conclusie dat het boek Markus niet overeen komt met de gegevens in Mattheüs, Lukas en 

Johannes. Deze zogenaamde tegenstrijdigheid is te vinden op vele atheïstische websites en is 

waarschijnlijk één van de meest geciteerde tegenstrijdigheden in de Bijbel. Mattheüs, Lukas 

en Johannes zeggen duidelijk dat Petrus Jezus drie keer zal verloochenen voordat de haan 

kraait, terwijl Markus zegt dat de haan twee keer zal kraaien nadat Petrus Jesus tweemaal 

heeft verloochend. Markus vertelt vervolgens specifieke details over de verloocheningen. Na 

de eerste verloochening kraaide de haan (kraai één) en kraaide weer na de derde 

verloochening. 

 

Er zijn een aantal manieren waarop deze schijnbare tegenstrijdigheid is uitgelegd. Een 

veelvoorkomende oplossing is dat Petrus Jezus zes keer verloochende. Sommigen zeggen dat 

hij Jezus drie keer verloochende, hij hoorde een haan kraaien, verliet het Pretorium voor een 

tijdje en kwam daarna terug en verloochende de Heer nog drie keer, gevolgd door nog een 

kraai van de haan. Anderen zeggen dat de haan  eigenlijk drie keer kraaide. De verschillende 

verklaringen combineren en sorteren de ontkenningen op een aantal verschillende manieren 

om tot een logisch antwoord te komen dat voldoet aan de details die zijn vastgelegd in de 

Schrift. 

 

Anderen verklaren de schijnbare tegenstrijdigheid door uit te leggen dat het kraaien van de 

haan een verwijzing naar een bepaalde tijd van de dag is. Zij zouden dan begrijpen dat Jezus 

Petrus vertelde dat hij Hem drie keer zou verloochenen voor het aanbreken van de dag, of het 

tijdstip dat de haan kraait. Deze uitleg heeft geen gedegen Bijbelse of historische 

ondersteuning. 

 

 

Drie verloocheningen, twee keer kraaien 

 

Meestal is het eenvoudigste antwoord het juiste antwoord, laten we dus proberen uit te vinden 

wat de meest eenvoudige oplossing zou kunnen zijn. Ten eerste, de vertalers spreken normaal 

over DE haan die kraaide en daaruit zou men kunnen opmaken dat er slechts één haan was die 

kraaide. De Griekse tekst bevat het lidwoord 'de' niet, dus zegt de Schrift alleen dat er een 

haan kraaide. Toen Jezus Petrus vertelde dat hij Hem drie keer zou verloochenen zei Hij dat 

de haan niet eerder zou kraaien, totdat Petrus Jezus drie keer had verloochend. Dit werd 

inderdaad vervuld want een haan kraaide niet eerder totdat Petrus Jezus drie keer had 

verloochend. 

 

Maar hoe zit het met het verslag van Markus over een haan die kraait na de eerste 

verloochening en dan na de derde verloochening? Markus gaf alleen wat aanvullende 

informatie. Mattheüs, Lukas en Johannes vertellen ons alleen maar van het kraaien na de 

derde verloochening, maar Markus noemt een kraaien na de eerste verloochening. Er is geen 
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tegenstrijdigheid alleen verschillende standpunten van vier verschillende auteurs. Dit kan 

worden waargenomen door het vergelijken wie Petrus ondervraagde voor elke verloochening. 

 

 

 Mattheüs 

 

Markus Lukas Johannes 

1
ste

 

verloochening 

 

dienstmaagd dienstmaagd dienstmaagd deurwaartster 

2
de

 

verloochening 

Een andere 

dienstmaagd 

 

dienstmaagd Een ander Zij / een groep 

3
de

 

verloochening 

Die daarbij 

stonden 

Die daarbij 

stonden 

Een ander Dienstknecht 

van de 

hogepriester 

 

 

 

Hoewel er verschillende details zijn spreken ze zichzelf niet tegen. De eerste verloochening is 

blijkbaar een vrouwelijke bediende die deurwachter was. De tweede verloochening was een 

andere vrouwelijke bediende die deel uitmaakte van een groep. Ze begon Petrus 

waarschijnlijk te ondervragen en de hele groep stemde in met haar vragen over de relatie 

tussen Petrus en Jezus. De derde verloochening heeft hetzelfde idee als de tweede met de 

dienaar van de Hogepriester die vragen stelde gevolgd door individuen in die groep waarvan 

ze deel uitmaakten. 

 

Dit is een voorbeeld van hoe de gelovigen de Schrift moeten benaderen. We kunnen erop 

vertrouwen dat de Schrift geen tegenstrijdigheden bevat. Als we naar de Schrift gaan 

begrijpen we dat er logische verklaringen zijn voor wat sceptici fouten of discrepanties 

noemen. Hun wens is het om de Schrift te vernietigen, terwijl het onze wens is om te weten 

wat God tot ons zegt. De Bijbel heeft de tand des tijds doorstaan. Een gebrek aan begrip van 

onze kant weerlegt niet de samenhang van Gods Woord. 

 

 

Les 106: De kruisiging. 

 

Mattheüs 27:32-54 

 

Vlak voor de kruisiging 

 

(Mattheüs 27: 32-33; Markus 15:21-23; Lukas 23:26-32; Johannes 19:16-17) 

 

Jezus was alreeds verzwakt door de meervoudige zweepslagen en mishandeling; Hij was zo 

verzwakt dat Hij niet in staat was om zijn kruis te dragen. Ze beveelden een toeschouwer, 

Simon van Cyrene, om het kruis naar Golgotha te brengen. Golgotha betekent schedel en 

verwijst naar een plaats van de dood buiten de muren van Jeruzalem. De werkelijke locatie is 

niet bekend hoewel er veel gesproken wordt over de plaats waar de rotsachtige heuvel op een 

schedel lijkt, dat is net buiten de noordelijke muur van Jeruzalem. Dit is pure speculatie en is 

alleen gebaseerd op een rotsformatie die werd ontdekt in de jaren 1800 door Charles Gordon. 

Er is absoluut geen eerder verslag dat de Schedelplaats zo werd genoemd naar aanleiding van 
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deze speciale opstelling van de rotsen. Naar alle waarschijnlijkheid werd de locatie 

Schedelplaats genoemd omdat daar de plaats was waar executies werden uitgevoerd, niet 

vanwege een rotsformatie. 

 

Voordat Jezus gekruisigd werd boden ze Hem wijn aan vermengd met gal, bitter, misschien 

een giftige stof die Hij, toen Hij het had geproefd, weigerde te drinken (vervulling van de 

Schrift-Psalm 69:21). Het is mogelijk dat dit mengsel de pijn zou helpen verdoven, maar 

omdat het bitter was zou Hij hebben geweten dat het giftig was, maar Hij wilde niet op die 

manier sterven. Het is belangwekkend dat Hij de Hem aangeboden azijn dronk terwijl Hij aan 

het kruis hing (Mattheüs 27:48). De azijn en de wijn met gal dat aan Hem werd gegeven werd 

alleen maar gedaan om Hem te bespotten (Lukas 23:36). Dit alles was ter vervulling van de 

Schrift (Psalm 69:21).  

 

Terwijl Jezus naar Golgotha werd geleid was er een grote menigte van mensen die Hem 

volgden met inbegrip van vrouwen die weenden en Hem beklaagden (Lukas 23:27-28). Hij 

draaide zich om en sprak tot hen als dochters van Jeruzalem en zegt dat zij niet moesten 

wenen over Hem maar wenen over zichzelf en hun kinderen. Er komt een tijd dat ze de 

onvruchtbare vrouwen gezegend zullen noemen en de mensen zullen tot de bergen zeggen 

valt op ons en tot de heuvelen bedek ons. Jezus zei dit met de Verdrukking in gedachten.  

Volgens Mattheüs 24:15-21 (zie ook Lukas 21:20-24): als de Gruwel der Verwoesting plaats 

vindt dan zullen zij die in Jeruzalem zijn moeten vluchten naar de bergen om te overleven. 

Het zal een tijd van grote ellende zijn voor iedereen, maar vooral voor degenen die zwanger 

zijn of borstvoeding geven. 

 

Jesaja 2:19 is een profetie dat de mensen zullen proberen om zich te verbergen in grotten om 

aan de toorn van de Heer, tijdens de Verdrukking, te ontkomen. Dit gebeurt met het breken 

van het zesde zegel zoals opgetekend in Openbaring 6:12-17. Er zal een veelheid van 

kosmische en aardse gebeurtenissen plaatsvinden die alle mensen grote angst zal inboezemen 

bij de Wederkomst van Christus. 

 

 

Aan het kruis (09:00 tot 's middags) 

 

(Mattheüs 27:35-44; Markus 15:24-32; Lukas 23:33-43; Johannes 19:18-27) 

 

Na het doorstaan van een aantal schijnprocessen, meerdere mishandelingen en zweepslagen 

en bespot door Joden en Romeinen, werd Jezus schuldig bevonden aan godslastering en 

Pilatus verklaarde dat hij moest worden gekruisigd. Pilatus had geprobeerd om Jezus vrij te 

laten maar de mensen kozen er voor om in plaats daarvan een opstandeling en moordenaar 

vrij te laten. Pilatus identificeerde Jezus als de Koning der Joden met een aan het kruis 

genageld bord. Het was misschien op het moment dat Jezus aan het kruis werd genageld, dat 

Hij de Vader vroeg Israël te vergeven (vervulling van de Schrift Jesaja 53:12) van haar grote 

zonde door Hem te verwerpen als hun Messias (Lukas 23:32). Als de heersers werkelijk 

hadden begrepen wie zij ter dood brachten dan zouden zij Jezus niet hebben gekruisigd (1 

Korinthiërs 2:8). 

 

Na Jezus aan het kruis te hebben genageld (vervulling van de Schrift, Psalm 22:16) namen de 

soldaten zijn kleren en verdeelden ze, maar omdat het naadloos was gooiden ze daarover het 

lot en lieten het heel (vervulling van de Schrift-Psalm 22:18). 
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Toen Jezus tussen de twee rovers hing (vervulling van de Schrift, Jesaja 53:12), waren de 

scharen Hem aan het bespotten en zeiden: anderen heeft Hij gered, maar Hij kan zichzelf niet 

redden (vervulling van de Schrift, Psalm 22:17) en omdat Hij op God vertrouwd laat God 

Hem nu verlossen (vervulling van de Schrift, Psalm 22:8). De soldaten en religieuze leiders 

van Israël bespotten Jezus ook. Zelfs de criminelen die daar aan weerszijden van Jezus hingen 

namen deel aan de bespotting. De religieuze leiders zeiden dat ze zouden geloven als Hij van 

het kruis af zou komen (Markus 15:32). Zelfs deze verklaring van de religieuze leiders was 

niet waar want Jezus kwam van het kruis en Hij wandelde een tijd onder hen voordat Hij 

opvoer naar de hemel. Jezus had ze alles getoond wat ze nodig hadden om te weten dat Hij 

hun Messias was. Ze hadden Hem al afgewezen en bleven Hem, zelfs na de opstanding,  

afwijzen. 

 

 

Op het kruis (van de middag tot 3.00 uur). 

 

(Mattheüs 27:45-54; Markus 15:33-39; Lukas 23:44-49; Johannes 19:28-30) 

 

Op de middag (het zesde uur) was er een grote duisternis die op het hele gebied viel. Deze 

duisternis duurde drie uur totdat Jezus stierf. Dit was een bovennatuurlijke duisternis die op 

een vergelijkbare manier gebeurde als de negende plaag in Egypte. Het kan niet een 

verduistering van de zon zijn geweest want de duisternis heeft daarvoor veel te lang geduurd. 

Ik weet zeker dat het niet alleen dikke wolken waren die de zon verduisterden, omdat het 

Grieks zegt dat de zon het verzaakte en ook lijkt het te zijn verbonden met het feit dat de 

Vader zijn rug naar Zijn eigen Zoon keerde. Het was letterlijk en geestelijk het donkerste 

moment voor Jezus. Er was een geestelijke strijd aan de gang die Jezus moest verdragen toen 

Hij de zonden van de wereld op Zich nam. Ik denk dat dit Jezus zijn zwaarste tijd was 

ondanks de wrede lijfstraffen die Hij leed. Bespot door Zijn schepping en afgewezen door 

Zijn Vader bleef Jezus helemaal alleen achter toen Hij tussen hemel en aarde hing. Fysiek 

geslagen, emotioneel beproefd en nu geestelijk mishandeld bracht Jezus tot een punt dat geen 

mens ooit heeft meegemaakt noch kon hebben doorstaan. Ik denk als Jezus het niet wilde en 

van het kruis af wilde komen dat Hij legioenen engelen kon hebben opgeroepen om te 

verschijnen (Mattheüs 26:53) die dan degenen weg zouden vagen, die deel namen om Hem te 

doden, om vervolgens Hem in de hemel te brengen. Het is duidelijk dat dat de wereld 

achtergelaten zou hebben zonder een Redder en alle mensen veroordeeld zouden zijn geweest 

tot een eeuwige dood. 

   

Het is tijdens deze periode van duisternis dat de dief, aan de ene kant van Jezus, gelooft en 

verlangt om met Hem in Zijn Koninkrijk te gaan. Hij ging van de duisternis tot het licht door 

simpelweg te geloven in de Persoon van Jezus Christus. Het is deze gebeurtenissen waaruit 

we weten dat er direct na de dood leven is. In dit geval werd de dief beloofd dat hij diezelfde 

dag Jezus zou zien in het Paradijs, de plaats van de gelovige doden en een onderdeel van 

Hades (Lukas 16:19-31). 

  

Even voordat Hij stierf riept Jezus: "Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?". 

Dit was de vervulling van Psalm 22:1. Niet in staat om duidelijk te horen wat Jezus zei, 

dachten de mensen, die rond Jezus stonden, dat Hij riep om  Elia en ze wachten om te zien of 

Elia daadwerkelijk komen zou om Jezus weg te nemen. Iemand nam een spons, gevuld met 

azijn, en tilde de spons op en bracht hem naar Zijn mond om te drinken (vervulling van de 

Schrift, Psalm 69:21). Toen sprak Jezus Zijn laatste woorden: "In Uw handen beveel ik Mijn 

geest" en "Het is volbracht". Terwijl hij zijn laatste adem uitademde scheurde in de tempel het 
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dikke gordijn, dat het heilige van het heilige der heiligen afzonderde, van boven naar beneden 

en er was een aardbeving die de rotsen open scheurde. De centurion die het dichtst bij Jezus 

stond merkte op, nadat hij deze dingen had gezien, dat dit waarlijk de Zoon van God moest 

zijn. 

 

 

Wat gebeurde er met Jezus na zijn dood? 

 

Volgens Jezus, zou Hij in het graf zijn gedurende drie dagen en drie nachten (Mattheüs 

12:40). Terwijl Zijn fysieke lichaam in het graf was, toont de Schrift ons dat Hij nog steeds 

actief was. 1 Peter 3:18-20 lijkt aan te tonen dat Christus leefde in de geest (of levend 

gemaakt door de Geest) en gepredikt heeft tot de geesten in de gevangenis. Uit dit vers 

kunnen we aannemen dat Jezus naar de Hades ging, de plaats van de rechtvaardige en 

onrechtvaardige doden, om Zijn overwinning over de dood te verkondigen. Sommigen denken 

dat dit vers zegt dat Hij het Evangelie predikte aan hen die in de Hades waren om gered te 

worden terwijl Zijn tegenwoordigheid in werkelijkheid ging om de preek die Hij tot hen 

predikte om ze te tonen dat Zijn grote heilsplan tot vervulling komt. 

   

 

Les 107: De begrafenis en opstanding. 

 

Mattheüs 27:50-66 

 

In de laatste momenten van Jezus zijn leven zei Hij drie dingen. Wetende dat nu alles 

volbracht was zeide Jezus, om de Schrift te vervullen: “Mij dorst” (Joh.19:28). Toen hielden 

de soldaten een spons, gevuld met azijn (zure wijn), voor Jezus om te drinken in vervulling 

van Psalm 69:21. Volgens Lukas 23:46 riep Hij vervolgens met een grote stem tot de Vader, 

"in Uw handen beveel Ik Mijn geest", gevolgd door: "Het is volbracht!" (Johannes 19:30). 

Toen boog hij Zijn hoofd en gaf de geest. Let op: het is Jezus die Zijn geest geeft in de handen 

van de Vader. De dood kwam vanwege de zonde (Romeinen 5:12, 6:23 en omdat Jezus werd 

geboren zonder zonde en een leven leefde zonder zonde, omdat hij niet werd geboren in 

zonde, zou Hij niet gestorven zijn, tenzij Hij er zelf voor koos om te sterven. De dood is niets 

meer dan een scheiding van lichaam en geest, terwijl dus het lichaam van Jezus levenloos 

was, was Zijn geest nog steeds actief. 

 

Alle gebeurtenissen van het kruis werden zorgvuldig bekeken door een hoofdman over 

honderd, die aan Jezus was toegewezen. Als hij de drie-uur van bovennatuurlijke duisternis 

ziet, het schudden van de aarde en de dingen die Jezus zei merkt hij op: " : “Waarlijk, Deze 

was Gods Zoon!". Velen denken dat de hoofdman een gelovige werd, maar een letterlijke 

vertaling laat dat een beetje open om er over te debatteren. Het zegt (terloops) "de hoofdman, 

die naast Hem was ... zei van de mens, deze Zoon was van God". Hij erkende niet dat Jezus 

DE Zoon van God was, maar eerder iemand was die van God kwam. Ik ben er niet zo zeker 

van dat hij geloofde in Jezus als de Messias van Israël, maar eerder erkende dat Hij een zeer 

bijzonder persoon was die dingen deed die alleen gedaan kunnen worden door de Godheid. 
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De gescheurde voorhang  

 

(Mattheüs 27:51) 

 

Mattheüs, Markus en Lukas noemen allemaal dat het gordijn, voor de ingang van het Heilige 

der Heiligen, gescheurd is van boven naar beneden toen Jezus stierf. Dit gordijn scheidde de 

aanwezigheid van een volmaakte, heilig God van de zondige mens. Het was een beeld van de 

hemel (Hebreeën 8:5). De Hogepriester mocht slechts één keer per jaar,  op de Grote 

Verzoendag (Jom Kippoer), in het Heilige der Heiligen komen om de zonden van het volk te 

verzoenen (Hebreeën 9:7). Als God het offer verwierp, zou de Hogepriester sterven bij het 

binnengaan van het Heilige der Heiligen (Leviticus 16:2). Dit feit heeft geleid tot het 

populaire verhaal dat er een touw was vastgebonden aan de Hogepriester, zodat hij kon 

worden teruggetrokken als hij was gestorven. Dit is pure speculatie met absoluut geen 

historisch bewijs dat dat ooit werd gedaan. De Bijbel was zeer concreet in wat de priester 

moest dragen wanneer hij tot God naderde. Aangezien de Bijbel geen melding maakt van een 

touw is het hoogst twijfelachtig dat het zou worden toegestaan om met een touw verbonden te 

zijn in het Heilige der Heiligen. 

 

Een ander idee dat als waarheid wordt verspreid is de dikte van het gordijn. Het lijkt dat 

algemeen wordt aangenomen dat het gordijn 4 inch dik was waardoor het een zware en 

onscheurbaar doek zou zijn. Dit is oncontroleerbaar en blijkt uit de rabbijnse traditie te 

komen. De Schrift noemt de dikte van het gordijn niet. Wat we wel weten uit de Schrift is dat 

er een gordijn was die het heilige van het heilige der heiligen scheidde en dat dit gordijn in 

tweeën werd gescheurd, van boven naar beneden, op het moment dat Jezus stierf. Dit is 

belangrijk omdat het gordijn de toegang van de mens tot God vertegenwoordigde. Onder de 

Wet kon de mens alleen tot God komen door Zijn aangestelde priesters, de Levieten. Het 

gescheurde gordijn vertegenwoordigde een komende verandering die het mogelijk maakte dat 

de mens rechtstreeks tot God kon komen door Jezus Christus. Voor Israël zou Jezus Christus 

hun Hogepriester worden (Hebr.3:1; 4:14-15; 6:20). 

 

Toch geloof ik niet dat deze verandering onmiddellijk werd geopenbaard omdat er in 

Jeruzalem een groep gelovige Koninkrijksgelovigen waren die nog ijveraars van de Wet 

waren, zelfs nog in Handelingen 21 tijdens de tweede zendingsreis van Paulus, ongeveer 20 

jaar na de dood van Jezus. Ik geloof dat “Hebreeën” een oproep aan Israël is om Jezus 

Christus te ontmoeten buiten de muren van het Jodendom en buiten de grenzen van de Wet. Ik 

geloof dat “Hebreeën” net voor 70 na Christus geschreven is toen de tempel werd verwoest. 

Het was Gods manier om Israël te dwingen om de Wet terzijde te stellen en Zijn manier om 

hen te informeren dat Jezus Christus hun nieuwe Hogepriester was. 

 

Hoewel Israël wel een Hogepriester heeft en zelf priesters moesten worden (Exodus 19:6; 1 

Petrus 2:9) hebben wij in de Kerk, het Lichaam van Christus technisch gezien geen 

Hogepriester en we maken zeker geen deel uit van een priesterschap. In 2 Korinthiërs 5:20 

staat duidelijk dat wij ambassadeurs zijn met de boodschap van verzoening, we zijn niet 

degenen door wie mensen moeten gaan om tot God te komen. Jezus Christus is onze 

Middelaar die de zondaar en de Vader samenbrengt (1 Timotheüs 2:5-7). Dat was de 

boodschap van Paulus aan de kerk en een deel van de verborgenheid dat aan hem werd 

geopenbaard. 
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De begrafenis van Jezus 

 

(Mattheüs 27:57-60) 

 

Jezus stierf rond 15:00 en terwijl de Sabbat op handen was moesten de drie van het kruis 

worden genomen en begraven worden. Johannes 19:31 noemt het de dag van de 

voorbereiding. Degenen die geloven in de dood van Jezus op vrijdag zouden deze dag nemen 

als de dag van de voorbereiding voor de reguliere wekelijkse Sabbat. Ik geloof dat Pascha op 

een woensdag was en dat Jezus stierf op een donderdag. Zonsondergang werd de eerste dag 

van het feest van de Ongezuurde Broden, dat is een speciale Sabbatdag (zie Les 102), zodat 

de Joden alles gedaan wilden hebben binnen de drie uur na de dood van Jezus. 

 

Om hun dood te bespoedigen, werd de bewakers gezegd om de benen van de veroordeelden te 

breken. Dit zou het veel moeilijker voor hen maken om zich omhoog te duwen om een goede 

ademhaling te krijgen en ze zouden daarom ook door verstikking sterven. Toen ze bij Jezus 

kwamen, waren ze verbaasd dat hij al was gestorven. In plaats van Zijn benen te breken, stak 

één van de bewakers Hem met zijn speer en er kwam water en het bloed uit wat aangeeft dat 

hij echt was gestorven. Dit was ook vervulling van de Schrift (Psalm 34:20; zie ook Numeri 

9:12; Zacharia 12:10). 

 

Twee leiders van Israël, die gelovigen waren geworden, namen het lichaam van Jezus, 

bereidden het en plaatsten Hem in een graf. Jozef van Arimathea was een prominent lid van 

de raad en een geheime discipel van Jezus en hij werd geholpen door Nicodemus, die 's nachts 

tot Jezus was gekomen (Johannes 3). Ze bereiden Jezus door Hem te omwikkelen in linnen, 

samen met ongeveer 100 pond specerijen. Toen ze dat deden waren er een aantal vrouwen bij 

waaronder Maria Magdalena en Maria, de moeder van Joses, misschien is dit de Maria die de 

moeder van Jakobus en Jozef is uit Mattheüs 27:56 en de "andere" Maria uit Mattheüs 28:1. 

Sommigen zeggen zelfs dat deze Maria de moeder van Jezus was. We kunnen niet met 

zekerheid zeggen wie deze Maria was. Wel weten we dat de vrouwen die toekeken toen Jezus 

werd begraven heengingen en zelf kruiden bereiden om Jezus te eren (Lukas 23:56). 

 

De dag nadat Jezus werd begraven, kwamen de hogepriester en de Farizeeën tot Pilatus om 

hem te vragen om, tot de derde dag, bewakers te plaatsen bij het graf. Het graf werd 

afgesloten en bewaakt omdat er gezegd werd dat de Discipelen zouden proberen om het 

lichaam te stelen om dan te beweren dat hij uit de doden was opgestaan. Ze zorgden ervoor 

dat er in die tijd niets zou gebeuren met het lichaam. 

  

Stelt u zich de teleurstelling voor van de Discipelen die hun beste vriend hebben verloren, de 

Redder van Israël en de hoop op een glorierijk Koninkrijk. Allen die Jezus gevolgd waren 

zetten nu vraagtekens bij alles wat zij van Hem geleerd hadden. Hoewel Jezus hen had verteld 

dat Hij naar Jeruzalem moest gaan om te sterven en weer op te staan, begrepen ze dat niet 

helemaal, totdat zij Hem zagen van aangezicht tot aangezicht. Het moet in het bijzonder 

moeilijk zijn geweest voor Petrus, die drie keer ontkende toen hij in verband werd gebracht 

met Jezus. Het laatste wat Petrus zich waarschijnlijk herinnerde was dat Jezus hem aankeek 

na de derde verloochening (Lukas 22:61). Het was niet veel beter gesteld met de andere 

Discipelen want ieder van hen zag ook af van enige kennis van Jezus. De dingen konden op 

dit punt niet somberder worden. 

 

  

 



 

313 

 

Les 108: Gebeurtenissen na de Opstanding. 

 

Mattheüs 28:1-15 

 

(Zie ook Markus 16:1-9; Lukas 24:1-10; Johannes 20:1-18) 

 

Er is zeer weinig informatie over de daadwerkelijke opstanding. Uit Mattheüs 28:1-4 weten 

we dat er een zware aardbeving plaatsvond toen een engel van de Heer naar beneden kwam en 

de steen wegrolde en er op ging zitten. De bewakers die getuige waren van de opstanding 

vreesden enorm en vielen flauw bij het zien van de schittering van de engel en het ervaren van 

de aardbeving. Mattheüs 27:52-53 geeft een interessant gegeven over de graven die geopend 

werden en vele lichamen van gestorven gelovigen opstonden en naar de stad Jeruzalem 

gingen. Kun u zich voorstellen wat de mensen dachten toen ze geconfronteerd werden met 

geliefden waarvan ze dachten dat ze gestorven waren? Aangezien deze gebeurtenis werd 

opgeschreven nadat Jezus stierf, gaan velen ervan uit dat ze werden opgewekt toen Hij stierf. 

Vers 53 zegt duidelijk dat dit gebeurde na de opstanding en niet er voor. Dit is belangrijk 

omdat Jezus Christus hun (en is onze) Eersteling was (1 Korinthiërs 15:20-23). Christus is de 

Eersteling van alle gelovigen omdat Hij de eerste is die werd opgewekt. Dit moet niet verwart 

worden met het opstaan uit de dood. Lazarus werd opgewekt uit de dood om de dood opnieuw 

te ervaren. “Opstanding” betekent opstaan uit de dood en een nieuw onvergankelijk lichaam 

krijgen (1 Korinthiërs 15:42, 52). Daniël 12:2 geeft de eerste aanwijzing dat beiden, 

rechtvaardigen en onrechtvaardigen, zullen worden opgewekt. De rechtvaardigen zullen het 

eeuwige leven ingaan, terwijl de onrechtvaardigen ingaan tot een eeuwig verderf. 

 

Houdt u er rekening mee dat Daniël en Mattheüs vertellen van wat er zal gebeuren met 

gelovig Israël en de Heidenen, die door Israël tot God komen. Koninkrijksgelovigen zullen 

worden opgewekt om op de aarde te wandelen in het Duizendjarig Rijk. Gelovigen in het 

Lichaam van Christus zullen ook worden opgewekt. Degenen die alreeds in het graf zijn 

zullen uit het graf komen en opgenomen worden om Jezus Christus te ontmoeten in de lucht 

(1 Thessalonicenzen 4:13-18, 1 Korinthiërs 15:20-21, 51-52). De twee bestemmingen voor 

Koninkrijksgelovigen en Genade gelovigen worden beschreven in 1 Korinthiërs 6:2-3. Zij 

(Paulus sluit zichzelf daar niet bij in) zullen de hele wereld oordelen (of heersen), terwijl wij 

engelen zullen oordelen. Zij hebben een aardse hoop, terwijl wij een hemelse hoop hebben. 

 

 

Vroeg in de morgen 

 

Door de vier verslagen, van die zondagmorgen, samen te brengen kunnen we een vollediger 

beeld krijgen van alles wat er plaats vond. Maria Magdalena was de eerste die zondagochtend, 

voor de dageraad, bij het graf kwam (Johannes). Zij was het aan wie Christus het eerst 

verscheen (Markus). Ze keek waarschijnlijk in het graf en ging vervolgens weg om het de 

Discipelen te vertellen. Ze kwam later terug zoals opgetekend staat in Johannes. Kort na 

zonsopgang, nadat Maria Magdalena was vertrokken, beschrijft Lukas dat de vrouwen, tot wie 

Jezus in Galilea  gesproken had en die hadden gezien dat Jozef Jezus begroef, naar het graf 

gingen bij zonsopgang om Jezus op de juiste wijze voor te bereiden voor de begrafenis omdat 

er niet genoeg tijd was om dat te doen op de dag toen Hij stierf. Onder deze vrouwen waren 

Maria, de moeder van Jakobus, Salome (Markus) en Johanna (Lukas). Mattheüs spreekt ook 

van de andere Maria, dat de Maria kan zijn die de moeder van Jakobus was. Lukas vermeldt 

ook dat er andere vrouwen aanwezig waren. Toen ze het graf binnengingen waren ze 

verbijsterd dat het lichaam weg was. Plotseling verschenen twee mannen in schitterende 
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kleding. Eén van de engelen vertelde de vrouw dat Jezus hier niet was, “Hij is opgestaan". De 

engel herinnerde hen eraan dat Jezus hen had geleerd dat hij zou sterven, maar weer op zou 

staan op de derde dag. Zij gingen heen en vertelden dat aan de apostelen en die dachten dat ze 

onzin spraken. 

 

 

Afwijkingen betreffende de engelen? 

 

Lukas beschrijft dat twee mannen met schitterende kleding plotseling verschenen nadat ze het 

graf waren binnengekomen. Het verslag van Mattheüs zegt dat een engel van de Heer sprak 

met de vrouwen, terwijl Markus zegt dat de vrouwen de graftombe binnengingen en een jonge 

man zagen zitten aan de rechterkant. Hoewel velen dit gebruiken om te bewijzen dat de Bijbel 

niet vertrouwd kan worden is er eigenlijk geen tegenstrijdigheid als u weet dat elke schrijver 

specifieke details opschrijft die op verschillende tijdstippen gebeuren. Toen de vrouwen 

aankwamen verschenen plotseling twee engelen. Mattheüs registreert alleen degene die 

praatte en Markus doet hetzelfde zonder te vermelden dat de twee engelen plotseling 

verschenen. Mensen verlangen er naar om de Schrift te verderven omdat hun harten boos zijn 

en daarom haten ze alles wat ook maar even godzaligheid suggereert. 

 

 

Later die ochtend 

 

Gehoord hebbende van het lege graf, snelden Petrus en Johannes naar het graf om het zelf te 

zien. Dit gebeurde waarschijnlijk nadat de groep vrouwen het graf verlieten. Johannes stopt 

aan de opening van het graf maar toen Petrus aankwam ging hij naar binnen, gevolgd door 

Johannes. Daar zien ze het graf en de kleren netjes opgevouwen. Volgens Johannes 20:9 

begrepen ze nog steeds niet dat Jezus zou opstaan uit de dood. 

 

Maria Magdalena komt, na Petrus en Johannes, terug naar het graf, zij wordt ten minste 12 

keer genoemd in de Evangeliën. Zij werd een trouwe volgeling van Jezus na te zijn bevrijd 

van zeven demonen. Ze volgde Jezus vanaf Galilea, zag hem sterven aan het kruis en was 

zondagochtend de eerste bij het graf. Zij was de eerste persoon tot wie Jezus kwam na Zijn 

opstanding. 

 

Toen ze wenende buiten het graf stond, zag ze twee engelen binnen in het graf die haar 

vroegen waarom ze huilde. Zij antwoordde dat het was omdat ze haar Heer hadden 

weggenomen. Ze draaide zich om en zag een man buiten het graf staan. Ze zag niet dat het 

Jezus was. Hij vroeg haar waarom ze weende en naar wie ze op zoek was. Ze dacht dat het de  

tuinman was en ze vroeg Hem wat Hij met het lichaam had gedaan. Jezus antwoordde haar 

door te zeggen: "Maria." Toen werden haar ogen geopend en ze herkende degene waar ze tot 

sprak. 

 

Ze klampte zich vast aan Jezus alsof ze Hem nooit meer los wilde laten. Maar Jezus had nog 

veel dingen te doen die Hij moest volbrengen vóór Zijn hemelvaart en Hij zei haar dat ze de 

Discipelen moest gaan vertellen dat ze de opgestane Jezus Christus had gezien (Johannes 

20:17-19). Hoewel sommige mensen denken dat Jezus moest opvaren naar de Vader voordat 

hij kon worden aangeraakt, is het duidelijk dat Maria Hem aanklampte en later zien we dat 

Jezus Thomas uitnodigt om Hem aan te raken. Ze moest beseffen dat Hij slechts een korte tijd 

bij hen zou zijn voor Hij zou vertrekken. 
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Het belang van de opstanding 

 

Veel mensen benadrukken het belang dat Christus Zijn bloed vergoot aan het kruis, terwijl ze 

de opstanding negeren. Men moet niet vergeten dat Jezus niet bewees wie Hij was door 

Zijn dood, maar door Zijn opstanding. (Zie Romeinen 4:25). Iedereen kan sterven aan een 

kruis, maar alleen God kan opwekken. Het was door de opstanding dat de kracht van God 

werd gemanifesteerd (Filippenzen 3:10). Het was de opstanding, dat bewees dat Jezus 

Christus de Zoon van God was (Handelingen 13:33). Dit was het bewijs dat Jezus van de 

Vader kwam en dezelfde goddelijke natuur heeft als God. 

 

De opstanding van Christus geeft ook ons de hoop der heerlijkheid. Als Christus niet was 

opgewekt uit de doden hoe zouden we hoop hebben op een opstanding (Romeinen 8:11; 1 

Korintiërs 15:15-17)? Onze hoop op een eeuwig leven met Christus rust op Hem omdat Hij is 

opgestaan uit de dood. Ons huidig leven is ook afhankelijk van de opstanding van Christus. 

Hij zit momenteel aan de rechterhand van God om voorbede voor ons te doen (Romeinen 

8:34). Wat een prachtige gedachte dat Jezus Christus onze zaak bepleit voor het aangezicht 

van de Vader. Hij is de enige reden dat we de Vader in gebed mogen naderen en de enige 

reden waarom we in de hemel in Gods tegenwoordigheid mogen zijn. We zullen niet 

veroordeeld worden omdat Jezus Christus de volledige straf betaalde voor onze zonden 

(Romeinen 8:1). 

 

We zullen, evenals Jezus Christus, een nieuw lichaam ontvangen, we zullen een nieuw, 

onvergankelijk lichaam ontvangen. Bij de Opname zullen wij veranderd worden, we krijgen 

een nieuw lichaam dat nooit zal slijten en perfect geschikt zal zijn om Christus voor altijd te 

dienen (1 Korinthiërs 15:52-54). Zonder een nieuw lichaam zouden we fysiek niet in staat zijn 

om opgenomen te worden en Hem te ontmoeten in de lucht. 

 

 

Les 109: Laatste instructies. 

 

Mattheüs 28:16-20 

 

(Zie ook Markus 16:12-19; Lukas 24:13-53; Johannes 20-21) 

 

Jezus werd gekruisigd rond Pascha en na het opstaan uit de dood was Hij nog 40 dagen op de 

aarde (Handelingen 1:3). Gedurende deze tijd verscheen Hij eerst aan Maria Magdalena, 

daarna aan de vrouwen die naar het graf gingen na Maria (Mattheüs 28:8-10). Toen verscheen 

Hij aan de twee op de weg naar Emmaüs (Lukas 24:13-27) en aan Simon (Lukas 24:34). Hij 

verscheen ook aan de 11 Discipelen, zowel in Jeruzalem (Johannes 20:19-26) als in Galilea  

(Mattheüs 28:16-20). Paulus voegt daarbij in 1 Korintiërs 15:5-7, dat Jezus Christus Zichzelf 

toonde ook aan meer dan 500 gelovigen in één keer. Hij verscheen ook na Zijn hemelvaart. 

Toen Stefanus werd gestenigd ging de hemel open en Stefanus zag Jezus Christus, staande 

aan de rechterhand van de Vader (Handelingen 7:55). Petrus hoorde Jezus Christus terwijl hij 

in een trance was (Handelingen 10:9-16) en Paulus hoorde Hem spreken vanuit de hemel 

terwijl hij op weg naar Damascus was (Handelingen 9:3-9). Jezus Christus verscheen ook aan 

Paulus om hem te instrueren over de nieuwe Bedeling van Genade (1 Korinthiërs 15:8-9; 

Galaten 1:11-12). 

 

Toen Jezus Christus aan Zijn volgelingen verscheen opende Hij de Schrift voor hen om hen 

alle gebeurtenissen, die net hadden plaatsgevonden, helpen te begrijpen en hun relatie met de 
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profetie. Jezus sprak alleen over Israëls profetische programma terwijl Hij op  aarde was, zelfs 

na het opstaan uit de dood. Er was absoluut geen aanwijzing dat de Kerk, het Lichaam van 

Christus, zou ontstaan. Jezus Christus sprak consequent over de leidende rol van Israël in het 

aardse Koninkrijk, dat spoedig zou worden opgericht. Dit blijkt uit de vraag van de  

Discipelen ten aanzien van het herstel van Israël's Koninkrijk in Handelingen 1: 6. 

 

Het zijn deze verschijningen en leringen die bemoediging geven aan het overblijfsel van de 

Joodse gelovigen en de aansporing om het Evangelie van het Koninkrijk vrijmoedig te 

verkondigen. Gedurende deze periode van 40 dagen is Jezus Christus gestopt met de omgang 

met ongelovig Israël en concentreerde zich op het geven van de laatste instructies aan de 

gelovigen en bereidde hen voor om de bediening, met betrekking tot het verzamelen van de 

verloren schapen van het huis Israëls, over te nemen en ze door de Verdrukking en in het 

Koninkrijk te brengen dat zal worden opgericht bij de Wederkomst van Christus. Ik denk dat 

op dat moment de Verdrukking binnen een aantal maanden zou plaatsvinden maar vertraagd 

werd door Gods genade, want de uitnodiging voor Israël werd verlengd met een extra jaar 

(Lukas 13:6-9). Toen Israël de oproep om in het Koninkrijk te komen bleef verwerpen door 

de steniging van Stefanus, zette God het profetisch programma van Israël tijdelijk stop en 

luidde de Bedeling van Genade in, ons programma van de Verborgenheid, zoals dat is 

geopenbaard door de apostel Paulus. 

 

 

De grote opdracht 

  

Een van de meest bekende maar minst begrepen lering uit de Bijbel is wat algemeen de Grote 

Opdracht wordt genoemd. Een opdracht is niets meer dan een gezaghebbende opdracht om 

een bepaalde taak te volbrengen. Deze ene opdracht wordt benadrukt als de belangrijkste 

opdracht die ooit door Jezus is gegeven. De meeste mensen kunnen alleen maar deze opdracht 

noemen ofschoon er meerdere opdrachten van Jezus zijn die bijna volledig worden genegeerd. 

 

In één van Jezus zijn eerste opdrachten vertelt Hij de Discipelen dat ze het Evangelie van het 

Koninkrijk alleen moesten prediken aan de verloren schapen van het huis van Israëls 

(Mattheüs 10:5-8). Hun werd het gezag gegeven om de zieken te genezen, de doden op te 

wekken en demonen uit te drijven. 

 

Na Zijn opstanding, gaf Jezus Christus de Discipelen een andere opdracht, het gezag om 

zonden te vergeven (Johannes 20:19-23) in voorbereiding om dat te kunnen doen na Zijn 

hemelvaart. Ze zouden de bediening overnemen om het Evangelie van het Koninkrijk te 

verkondigen zoals we dat zien in het begin van het boek Handelingen. Dat is het Evangelie 

dat Petrus predikte in Handelingen 2:37-39. Dit Evangelie omvat bekering en doop voor de 

vergeving van zonden en het ontvangen van de gave van de Heilige Geest. Zij moesten dit 

Evangelie verkondigen, te beginnen in Jeruzalem (Lukas 24:46-47; Handelingen 1:8).  

 

Mattheüs, Markus en Lukas bevatten allemaal verslagen van Jezus Christus waar Hij de 

Discipelen opdrachten geeft voordat hij opvaart naar de hemel. Alle drie opdrachten lijken te 

zijn gegeven terwijl de Discipelen in Jeruzalem waren, maar de verslagen verschillen genoeg 

waardoor het mogelijk is dat ze werden gegeven op drie verschillende gelegenheden. Elke 

opdracht werd specifiek aan de Discipelen gegeven en moest worden uitgevoerd  in het kader 

van het Evangelie van het Koninkrijk. 
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Maak discipelen van alle volken 

 

Merk op dat de opdracht in Mattheüs 10 hen zegt om alleen naar de verloren schapen van het 

huis Israëls te gaan. Ze moesten nu alle volken tot discipelen maken inclusief de Heidenen. 

Echter, moesten ze een bepaalde volgorde aanhouden. Lukas 24:47 en Handelingen 1:8 

zeggen beide dat ze moesten beginnen in Jeruzalem. Hoewel veel mensen dit vergeestelijken 

zodat het betekent dat u moet beginnen waar u woont, bedoeld Jezus Christus nadrukkelijk 

om te beginnen met te getuigen in Jeruzalem, het redden van de leiders van Israël, zodat Israël 

uiteindelijk de taak, om de wereld te bereiken met het Evangelie, zou kunnen vervullen. Na 

Jeruzalem moesten ze met het verspreiden van het Evangelie van het Koninkrijk in Judea en 

Samaria, tot de uiterste delen van de wereld gaan, dat ook de Heidenen zou omvatten. Het zou 

gebeuren in deze volgorde omdat de Israëlische leiders gered moesten worden zodat ze Israël 

zouden kunnen leiden om uit te gaan met het Evangelie naar de hele wereld. Dit model van 

evangeliseren wordt gevonden in Openbaring met de 144.000 getuigen. Zij zullen het 

Evangelie van het Koninkrijk prediken en dit Evangelie zal worden verspreid over de hele 

wereld (Openbaring 7; Mattheüs 24:14). 

 

 

Doop hen 

 

Dit is in overeenstemming met wat Jezus, Johannes de Doper en de Discipelen predikten 

(Mattheüs 3:2; 4:23; 9:35; 10:7-8). Het komt ook overeen met de preek van Petrus in 

Handelingen 2:38. Volgens Johannes 1:31 was de doop de manier waarop Johannes de Doper 

Jezus aan Israël openbaarde. De doop was nodig voor de redding zoals getoond wordt in 

Lukas 7:30. Toen de Farizeeën en Schriftgeleerden niet gedoopt wilden worden verklaarde 

Jezus dat zij Gods doel voor zichzelf verwierpen. Bedenk echter dat ze werden gered door het 

geloof (zoals wij), maar ze werden verplicht om dat geloof te tonen door gedoopt te worden. 

Degenen met een waar geloof lieten zich dopen terwijl degenen die de doop afwezen hun 

gebrek aan echt geloof openbaarden. 

 

Vandaag, in het kader van het programma der Verborgenheid, hebben wij in de Kerk, het 

Lichaam van Christus, slechts één doop nodig, die van de Geest (Efeziërs 4:5) die we 

ontvangen op het moment van onze redding. De waterdoop was voor Israël onder het 

Evangelie van het Koninkrijk. Het ging hand in hand met bekering, belijdenis en lichamelijke 

genezing. 

 

Indien de leden van het gelovig overblijfsel van Israël priesters moeten worden in het 

Duizendjarig Rijk,  zoals beloofd in Exodus 19:6 (ook in Jesaja 61:6), zullen ze moeten 

worden ingewijd in het priesterschap. Zoals Aäron en zijn zonen gedoopt werden om priester 

te worden (Leviticus 8:6), zo zal geheel Israël moeten worden gedoopt om hun rol als priester, 

om de wereld tot God te brengen in het Duizendjarige Rijk, te vervullen. 

 

Onderwijst hen 

 

Jezus gebood hen specifiek om over de hele wereld te gaan en dezelfde leer te onderwijzen 

die Hij hen leerde. Dit zou onder meer de Wet van Mozes omvatten (Mattheüs 5:17), de gave 

offeren op het altaar (Mattheüs 5:23-24), het geven aan hen die van u vragen (Mattheüs 5:42; 

Lukas 6:30), geen zorgen maken voor morgen, noch schatten te verzamelen (Mattheüs 6:19;  

25-33) en al uw bezittingen verkopen (Lukas 12:33). Worden deze concepten actief geleerd 

en gehoorzaamd vandaag? Als ze geleerd worden zijn ze meestal gewijzigd om ze te laten 
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passen bij de huidige kerk. In plaats van alles te verkopen wordt ons verteld dat we bereid 

moeten zijn om alles te verkopen. In plaats van het niet verzamelen van schatten wordt ons 

verteld dat we  niet te gretig moeten zijn naar aardse bezittingen. Jezus leerde deze dingen met 

de wens dat de Discipelen en de Koninkrijksgelovigen ze zouden gehoorzamen. 

 

Onze opdracht 

 

De apostel Paulus vertelt ons wat onze opdracht is in 2 Korintiërs 5:20. Deze opdracht heeft 

specifiek betrekking op de Kerk, het Lichaam van Christus, en zoals wij de opdracht, gegeven 

aan de Discipelen, niet voor onszelf kunnen nemen, kunnen zij niet onder onze opdracht 

werken. Wij zijn gezanten die de boodschap van verzoening aan de wereld brengen. Wij 

treden niet op als tussenpersonen, tussen de wereld en God, maar we hebben wel een 

boodschap die de mensen in een directe relatie met Jezus Christus zal brengen.  

 


