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Les 3: Het beloofde zaad komt 

 

 

Matteus 24:35 - "De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenzins voorbijgaan." 

 

Op het einde van deze les vindt u enkele vragen.  Gelieve deze te beantwoorden en de oplossingen naar dit 

(peter@gemeentevanchristus.be) emailadres terug te sturen, waar uw antwoorden zullen worden nagezien.  Dit zal snel 

gebeuren.  Indien het antwoord niet juist is zal dit worden aangetoond en het juiste antwoord zal tot uw attentie gegeven 

worden.  Wij hopen van harte dat deze bijbelstudie u zal bevallen.  

 

I.  JOHANNES DE DOPER 

 

A. DE PROFETIE VERVULD 
Marcus 1:1-2 

Alles over Christus' leven staat in de profetieën geschreven.  In Zijn voorloper, Johannes, gingen de profetieën helemaal 

in vervulling.  Deze voorloper werd reeds honderden jaren lang verwacht.  Johannes' vader Zacharias, ontving de 

aankondiging van Johannes geboorte van een engel.  In de laatste les vonden we deze profetie in Maleachi, die we nu 

hier in deze tijd vervuld zien. 

Lucas 1:17 

Johannes moest aan de joden een nieuwe periode van bekering brengen.  Velen gaven dan ook gevolg aan zijn 

prediking. 

 

B. ZIJN GEBOORTE 
Hij werd geboren juist zoals de engel beloofde.  Hij was zes maanden ouder dan zijn neef, Jezus. 

Lucas 1:57 

Hij moest "Johannes" genoemd worden.  Later werd zijn naam veranderd in betrekking met zijn opdracht : de wereld 

voor te bereiden op Christus en het volk in de Jordaan rivier te dopen.  Deze naam diende slechts om zijn opdracht te 

omschrijven en doelde niet op een toekomstige religieuze groep. 

 

C. DE PREDIKING VAN JOHANNES 
Hier is een ongewone bode met een ongewone boodschap. 

Matteus 3:1-3 

"Zich bekeren" en "bereiden" en "het Koninkrijk", zijn Johannes' centrale boodschappen.  De zinsnede ... "is nabij 

gekomen" betekent gewoon dat het Koninkrijk der hemelen (synoniem met de termen "Koninkrijk Gods", enz...) nabij 

is ofwel aan het komen is.  Dit zou in de nabije toekomst in vervulling gaan en niet het is niet iets dat ergens in een 

verre toekomst zou gebeuren, of ongeveer 2.000 jaar later, zoals sommigen leren.  Met deze boodschap bereikte hij 

iedereen in Israël. 

 

D. HET HOOGTEPUNT VAN ZIJN LOOPBAAN 
Jezus komt van Nazareth om door Johannes gedoopt te worden.  Johannes aarzelt want hij weet wie Jezus is. 

Matteus 3:13-17 

Hier is de Heilige Geest op zichtbare wijze getuige van Christus' doop. 

Het is Jezus' wens alles te doen dat God verlangt.  In feite is Zijn leven niets anders dan Gods wil te doen en nooit Zijn 

eigen wil.  Niemand, in de Bijbel, kon God aangenaam zijn tenzij hij GEHOORZAAMDE AAN WAT GOD VROEG.  

Kunnen wij het anders doen en toch verwachten dat God tevreden is over ons leven? 

Wanneer toonde God Zijn tevredenheid of goedkeuring over Jezus, vóór of na Zijn doop?  De eerste keer dat God 

positief van Christus getuigde volgde op Zijn doop.  Dit maakt deel uit van de aktie waar Christus ons toont dat God op 

de eerste plaats komt en dat Hij altijd aan God gehoorzaam is. 

Hebreën 5:8-9 

 

E. VERMINDERING VAN JOHANNES' WERK 
Johannes heeft de weg gewezen en dan trekt hij zich op de achtergrond terug.  Niet lang na deze gebeurtenis, vinden wij 

hem in de gevangenis en dan wordt hij onthoofd. 

Johannes 3:25-30 

Johannes' zending is volbracht.  Zijn discipelen moeten dan Christus volgen en Johannes moet MINDER WORDEN. 

 

F. JOHANNES' LATERE DISCIPELEN 

Zelfs na de dood van Christus horen wij nog over Johannes' discipelen. 

        1. APOLLOS 
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Deze evangelist was een zeer krachtig man tot vele goede dingen bekwaam.  Niettemin was er een fout in zijn 

onderricht. 

Handelingen 18:24-26 

Hij moest "De weg Gods nauwkeuriger uitleggen."  Vandaag de dag zijn er velen die bijna juist zijn, maar die het net 

als Apollos nodig hebben de weg van God nauwkeuriger onderwezen te worden. 

        2. DE DISCIPELEN VAN EFEZE 

Johannes' discipelen waren niet op de juiste reden gedoopt geworden.  Zij waren geen Christenen, zij waren baptisten.  

Er ontbrak iets.  Paulus ontmoette zo'n groep in Efeze. 

Handelingen 19:1-7 

Toen ze bemerkten dat er iets verkeerd was in hun verhouding tot God werden ze HERDOOPT.  Er was niet de minste 

aarzeling of betoog.  Hun enige beweegreden was GOD TE DIENEN in plaats van zomaar voort te leven op hun oude 

traditionele wijze. 

 

II. JEZUS, DE CHRISTUS 

 

A. ZIJN GEBOORTE 
        1. IN VERVULLING GEGANE PROFETIE 

Jesaja de profeet bereidt de weg. 

Jesaja 7:14 

De in vervulling gegane profetie helpt ons de betekenis verstaan van Gods reddingsplan door Christus. 

Matteus 1:22-23 

Ieder aspect van Christus' leven is een vervulling van profetie.  NIET ÉÉN ENKELE VAN DE PROFETIEËN GING 

NIET IN VERVULLING! 

        2. AANKONDIGING VAN DE GEBOORTE 

Dit is de geboorteaankondiging waar de hele wereld op wachtte. 

Lucas 1:30-33 

Zijn leven begint reeds van in Maria's schoot, met het idee van een KONINKRIJK DAT NIET ZAL EINDIGEN.  Dat 

zou geen Koninkrijk worden zoals de mensen het toen verwachtten.  Vandaag de dag verwacht men een koninkrijk dat 

1.000 jaar zal duren.  Dat lijkt helemaal niet op het Koninkrijk waarover hier gesproken worde en dat "NOOIT ZAL 

EINDIGEN." 

        3. ZIJN GEBOORTE 

Lucas 2:6-11 

Engelen brengen de boodschap.  Van dit ogenblik af werd de joodse natie helemaal anders beïnvloed.  Hij is "de Heer", 

een titel die Zijn Koninklijke autoriteit aantoont. 

        4. ZIJN JEUGD 

Wij weten niet veel over Zijn jeugd.  Er is geen enkele aanwijzing dat Hij ooit Nazareth, Zijn woonplaats, verliet; 

behalve deze ene keer toen Hij op 12-jarige ouderdom naar Jeruzalem ging; totdat de tijd kwam om gedoopt te worden.  

Niettemin vertelt ons de Bijbel dat Hij een zeer ongewone jongen was. 

Lucas 2:40 

Hij groeide in ieder opzicht goed op, dit is zowel verstandelijk als lichamelijk en geestelijk.  Niets was er in Zijn leven 

onderontwikkeld, Hij was een zeer fijne jongen die normaal opgroeide. 

 

B. CHRISTUS BEGING ZIJN OPENBAAR LEVEN 
        1. JOHANNES' GETUIGENIS OVER JEZUS 

Johannes 1:29-32 

Van het begin af wist Johannes Christus' doel.  Christus moest het volmaakte offer worden dat de zonde zou WEG 

DOEN.  Dat kon de oude Wet van Mozes niet.  De wet van Mozes was slechts in afwachting van Christus' komst.  

Johannes herkent Christus in de menigte en zegt : "Deze is het ... waarover ik u gesproken heb." 

 

HET BELOOFDE ZAAD KOMT 
 

OEFENINGEN 

 

A. VRAGEN OVER DE INHOUD : 
1. Verwachtte de joodse natie Johannes de doper als de "komende bode en profeet?" 

 

 

2. Wat was de centrale boodschap van Johannes de doper? 
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3. Hoe noemde Johannes de doper Jezus? 

 

 

4. Wat gebeurde met al de discipelen van Johannes de doper? 

 

 

5. Wat gaf Jezus ons tot Zijn gedachtenis, dat wij moeten onderhouden? 

 

 

B. WAAR OF VALS? 
[Zet 'W' (waar) of 'V' (vals) bij het geschikte antwoord.] 

_____  1. Jezus kwam om de wereld te verbeteren. 

_____  2. Jezus was alleen maar een grote filosoof en leraar. 

_____  3. Al de profetieën in het Oude Testament gingen in Hem in vervulling. 

_____  4. Het hemels koninkrijk begon in de tijd van de apostelen. 

_____  5. Jezus Christus leefde zonder wet. 

 

C. ONDERSTREEP HET JUISTE ANTWOORD : 
1. Wat was de "hoeksteen" voor het Koninkrijk of Gemeente? 

a. De hoeksteen van de tempel. 

b. Het feit dat Jezus Christus de Zoon van God is. 

c. De apostel Petrus. 

d. De Gemeente. 

 

2. Wat was de hoofdreden voor Jezus' komst? 

a. De verlorenen te zoeken en te redden. 

b. Israël in een wereldmacht te hervormen. 

c.  Aan te tonen dat God bestaat. 

d. De mensen van hun ziekten te genezen. 

 

3. Naar wie moeten wij nu luisteren. 

a. Mozes. 

b. De Gemeente. 

c. Christus. 

d. De profeten. 

 

4. Door wat moeten wij ons hoofdzakelijk laten leiden teneinde tot gehoorzaamheid in geloof te komen? 

a. Onze eigen gevoelens betreffende religie. 

b. Hoe ons geweten oordeelt over wat juist is of verkeerd. 

c. Het onderricht van onze eigen kerk. 

d. Het zorgvuldig bestuderen en aanvaarden van Christus' onderricht, zoals het tot ons komt in het Nieuwe Testament. 

 

5. Welk soort koninkrijk werd beloofd bij Christus' komst? 

a. Een materiële wereldmacht. 

b. Een geestelijk Koninkrijk-Gemeente dat voor eeuwig zou bestaan. 

c. Een duizend-jaar rijk dat zou ophouden met het Laatste Oordeel. 

d. Een koninkrijk dat de zondige wereld in slavernij zal brengen. 

 

D. PLAATS VOOR UW EIGEN VRAGEN : 


