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Het leven van Christus 

Hoofdstuk 2/16: De voorloper van Christus 

Bron: http://www.middletownbiblechurch.org/   
NL-vertaling: http://www.verhoevenmarc.be/levenchristus.htm   

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV of 1977) 

Vertaling door M.V. Update 15-12-2015 (versie zonder invulvragen) 

 

Als in de oude wereld een koning naar een stad of land ging, zou hij bepaalde mannen vooruit stu-

ren om zijn spoedige komst aan te kondigen en om zijn aankomst voor te bereiden. Zulke mannen 

waren gekend als voorlopers of herauten. Toen de KONING VAN ISRAËL in de wereld kwam 

zond God evenzo een man om de Messias aan te kondigen en om de natie geestelijk voor Zijn 

komst voor te bereiden. 

Wat was de naam van Christus’ voorloper (Johannes 1:6)? Johannes (dit betekent “JaHWeH is ge-

nadig”). Wie gaf hem deze naam (Lukas 1:13; vergelijk Lukas 1:57-63)? Een engel die aan Zacha-

rias verscheen. De oudtestamentische geschriften voorzeiden dat de Messias zou voorafgegaan 

worden door een voorloper die de weg zou voorbereiden (Jesaja 40:3-5 vergeleken met Mattheüs 

3:1-3 en Markus 1:3; Maleachi 3:1 vergeleken met Mattheüs 11:7-10 en Marus1:2). 

Hoe zou de voorloper genoemd worden, volgens Lukas 1:76? “Een profeet van de Allerhoogste”. 

Hoe beschreef Jezus Johannes (Johannes 5:35)? “Hij was de brandende en lichtgevende lamp”. Wie 

zou bekeerd worden als gevolg van Johannes’ getrouwe bediening (Lukas 1:16)? “Velen van de 

Israëlieten”. Welke boodschap gaf Johannes aan hen die door hem gedoopt werden (Handelingen 

19:4)? “Dat zij moesten geloven in Hem Die na hem kwam, dat is in Christus Jezus”. 

Wat wist Herodes de tetrarch (viervorst) over Johannes’ karakter (Markus 6:20)? “Herodes was 

bevreesd voor Johannes, omdat hij wist dat deze een rechtvaardig en heilig man was, en hij be-

schermde hem; en als hij hem aangehoord had, ondernam hij vele dingen, en hij luisterde graag naar 

hem”. Johannes was een man van gebed (Lukas 11:1). In wiens ogen was Johannes groot, volgens 

Lukas 1:15? “Hij zal groot zijn voor de Heere” (veel mensen zijn groot in hun eigen ogen!) Wat 

zei onze Heer over de grootheid van Johannes (Mattheüs 11:11)? “Onder hen die uit vrouwen gebo-

ren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper”. Wat is het geheim van ware 

grootheid, volgens de Heer Jezus (Mattheüs 18:3-4; Lukas 9:46-48)? “Wie zich dan zal vernederen 

als een kind, die is de belangrijkste in het Koninkrijk der hemelen”. Johannes kende dit geheim 

(Mattheüs 3:11; Johannes 1:19-27; 3:25-30). Ken u dit geheim? 

Johannes wees nooit naar zichzelf, maar naar wie wees hij wel (Johannes 1:29, 36)? Naar “het 

Lam van God”. De persoon die getrouw op Christus wijst (in levenswijze en lippen) wordt een Ge-

tuige van het Licht genoemd (Johannes 1:7). 

Ziehier een illustratie: 

 

 

 

U ziet een schildpad maar ook een pijl. Iemand die GETUIGT moet als een PIJL zijn. Het doel van 

deze pijl is te wijzen op de schildpad. De pijl wil niet gezien worden; de pijl wil dat de schildpad 

gezien wordt! Johannes was zoals een aanwijzende pijl: 

Johannes de Voorloper 

"ZIE!" 

 "HET LAM VAN 

GOD" 
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“Moge Zijn schoonheid op mij rusten 

als ik de verlorenen zoek te winnen, 

en mochten zij het kanaal vergeten, 

enkel ziende op Hem” 

(Kate B. Wilkinson) 

Op een huwelijksplechtigheid staan de bruid en de bruidegom in het centrum van de belangstelling, 

niet het bruidsmeisje en de bruidsjonker. Dit helpt ons Johannes’ woorden in Johannes 3:28-30 te 

begrijpen: “U bent zelf mijn getuigen dat ik gezegd heb: Ik ben de Christus niet, maar ik ben voor 

Hem heen uitgezonden. Wie de bruid heeft, is de bruidegom, maar de vriend van de bruidegom, 

die erbij staat en hem hoort, verblijdt zich zeer over de stem van de bruidegom. Deze blijdschap 

van mij nu is volkomen geworden. Hij moet meer worden, ik echter minder”. 

Hoeveel wonderen verrichtte Johannes de Doper tijdens zijn leven en bediening? (Johannes 10:41)? 

Geen! Kan u denken aan andere godsmannen in het Oude Testament die nooit enig wonder verricht-

ten? 

Waarom werd Johannes in de gevangenis opgesloten (Lukas 3:19-20; Mattheüs 14:3-4)? Herodes, 

de viervorst, werd door hem terechtgewezen omwille van Herodias (zijn concubine), de vrouw van 

zijn broer Filippus, en om alle slechte dingen die Herodes deed. Deze moedige profeet vreesde en-

kel God, geen mensen! Hoe stierf Johannes (Mattheüs 14:1-12)? Hij werd onthoofd. Johannes’ in-

vloed duurde langer dan tot aan zijn dood. Toen Paulus naar Efeze ging op zijn 3de zendingsreis 

(ong. 20 jaar na Johannes’ dood), wat vond hij daar dan (Handelingen 19:1-7)? Discipelen van Jo-

hannes. 

Welke boodschap predikte Johannes de Doper (Mattheüs 3:1-2; vergelijk 4:17, 23; 10:5-7)? Hij 

“zei: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen”. Welk soort mensen in het alge-

meen ontvingen Johannes boodschap (Mattheüs 21:31-32; vergelijk 3:5-6)? Eerder “de tollenaars en 

de hoeren”; zij die hun zonden beleden. Welk soort mensen in het algemeen wezen zijn boodschap 

af (Mattheüs 21:31-32; vergelijk 3:7-12)? Farizeeën en sadduceeën. 

Johannes beval de mensen zich te bekeren (het veranderen van hun hele manier van denken betref-

fende zonde, zichzelf en de Redder) en daarom was zijn doop een doop van bekering (Handelingen 

13:24; Markus 1:4). Deze doop was een uitwendig ritueel dat een inwendige realiteit symboli-

seerde en een voorstelling van een verandering van hart en geest. 

Johannes de Doper gaf zorgvuldige instructies aan de menigte die kwam om door hem gedoopt te 

worden. Hij vertelde hen daarom vruchten voort te brengen die IN OVEREENSTEMMING zijn 

MET de bekering (Mattheüs 3:8). Het Griekse woord dat vertaald werd “in overeenstemming met” 

betekent “gelijk in gewicht” en werd gebruikt om de toestand te beschrijven van twee even zware 

dingen op een weegschaal IN BALANS: 

 

“God heeft een werk gedaan in mijn 

hart en ik denk nu anders over mezelf, 

mijn zonde en mijn Redder!” 

“Het werk dat God in mij deed en doet 

brengt nu vrucht voort die iedereen kan 

zien!” 
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Johannes’ boodschap was deze: “Wees zeker dat uw vruchten evenveel wegen als uw bekering. Zeg 

niet gewoon dat u bekeerd bent. Symboliseer niet gewoon uw bekering door de doop. Toon veeleer 

uw bekering door uw vruchten. Als u al bekeerd bent, bewijs het dan! Als u echt een appelboom 

bent, laat me dan uw appels zien!” 

Hoe konden mensen bewijzen dat ze werkelijk bekeerd waren (Lukas 3:10-11)? “Wie twee stel 

onderkleren heeft, moet delen met hem die er geen heeft, en wie voedsel heeft, moet ook zo doen”. 

Hoe konden de soldaten aantonen dat hun hart en leven was veranderd (Lukas 3:14)? Val niemand 

lastig, pers niemand af en wees tevreden met uw soldij”.  

 

Mijn vruchten wegen niet zoveel als mijn (beleden) bekering! Mijn lippen zeggen één ding, maar 

mijn leven zegt het tegenovergestelde (zie Titus 1:16; 1 Johannes 2:4; 2:9). 

Bekering is een inwendige transactie die plaatsvindt tussen God en mens. Ze is iets wat plaatsvindt 

in het hart en de geest van een persoon en ze kan niet gezien worden door anderen. Het is onmo-

gelijk door naar een groep mensen te kijken zo te weten wie werkelijk bekeerd is en wie niet. 

Vrucht kan in tegenstelling tot bekering, duidelijk gezien worden door anderen. Vrucht is de natuur-

lijke uitvloei en het resultaat van een persoon die in een juiste verhouding staat tot de Heer. Een 

gezonde boom zal van nature goede vruchten voortbrengen. Een gezonde gelovige zal hetzelfde 

doen. 

Welke waarschuwing gaf Johannes aan die joden wier vruchten niet zoveel wegen als hun (veron-

derstelde) bekering (Mattheüs 3:9-12)? “De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen; elke boom 

dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen”. Leerde de Heer 

Jezus hetzelfde (Mattheüs 7:15-23)? Hij zei o.a. “Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, 

wordt omgehakt en in het vuur geworpen”. 

Van bij de aanvang van de kerk werden mannen en vrouwen bevolen zich te bekeren (Lukas 24:47; 

Handelingen 2:38; 3:19; 17:30; 20:21). God verwacht van ons vandaag dat we vruchten zouden 

voortbrengen die evenveel wegen als onze bekering (Handelingen 26:20): “werken doen die in 

overeenstemming zijn met de bekering”. 

Bent u werkelijk bekeerd? Hebt u een inwendige verandering van hart en geest gehad (“berouw en 

bekering” genoemd)? Hebt u geloof gesteld in de Heer Jezus Christus? Indien zo, hoe kunt u uw 

geloof aantonen (Jakobus2:14-26)? Hoe kunt u aan anderen bewijzen dat u gered bent en uw zon-

den vergeven zijn? 

 

Als u gearresteerd zou worden omdat u een christen bent, 
zou er dan genoeg bewijs zijn om u te beschuldigen? 

 

“Het leven van Christus”: http://www.verhoevenmarc.be/levenchristus.htm 
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