HET LEVEN VAN JEZUS LES 3  JOHANNES BEREIDT DE WEG VAN
JEZUS
MATTHEÜS 3:1-12

KERN VAN DE LES
De kinderen zullen begrijpen wat waar, vruchtdragend berouw is.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:





Uit te leggen hoe Johannes de profetie vervulde.
Het voorkomen en de prediking van Johannes te schetsen.
Te verklaren waarom Johannes de Farizeeën en Sadduceeën verwierp.
Het doel van de drie soorten doop te beschrijven.

Matt.4:19-20

‘Ga met mij mee,’ zei hij tegen hen, ‘dan zal ik van jullie vissers van mensen maken.’
Meteen lieten ze hun netten liggen en volgden hem.






Onderwerp je aan Jezus’ heerschappij als Koning.
Erken dat Gods genade je enige hoop voor redding is.
Onderzoek je leven naar gebieden waar je nog geen vrucht draagt.
Waarschuw anderen voor het komende oordeel.

VOLGENDE WEEK

JOHANNES DOOPT JEZUS
Lees Mattheüs 3:13-17.
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TOEPASSINGEN
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MEMORIEVERS

ACHTERGROND

De boodschap van Johannes ging om het voorbereiden van het volk Israël voor hun Koning. Als een profeet van
de Heer gebood hij het volk: “Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen” (Matt.3:2). Bekeren
betekent meer dan zomaar iemands gedachten veranderen of het slecht voelen omwille van een bepaalde
daad. Hoewel het ook berouw inhoudt, betekent bekeren het radicaal verwijderen van zonde en het keren naar
rechtvaardigheid. De boodschap van Johannes kwam met een reden: het hemelse koninkrijk was dichtbij. Het
koninkrijk der hemelen, of anders gezegd het koninkrijk van God, verwijst naar Gods heerschappij over hen die
Hem toebehoren. Het heeft zowel een hedendaagse betekenis in hen, wiens harten Christus als Koning hebben
aanvaard en zich aan Zijn heerschappij hebben onderworpen, als toekomstige betekenis waarin Jezus een
letterlijk koninkrijk op aarde zal regeren. Het koninkrijk was nabij omdat Jezus, de komende Koning, Zijn
openlijke bediening zou beginnen. De komst van het koninkrijk der hemelen was een reden tot berouw en
inkeer omdat het koninkrijk, in haar uiteindelijke vorm, een vervulling is van Oudtestamentische profetie,
waaronder oordeel over hen die Gods vijand zijn. Zij die zich niet hebben onderworpen aan Gods heerschappij
in Christus zouden inderdaad het komen van Zijn koninkrijk moeten vrezen.
Alles over Johannes verwees naar de ernst en het gewicht van Zijn boodschap. Johannes predikte in de
woestijn van Judea (Matt.3:1), een dor gebied in het westen van de Dode Zee. Joden van Jeruzalem die zijn
confronterende boodschap van berouw en inkeer wilden horen moesten een hele dagreis te voet in de
woestijn maken. Toen ze in de woestijn kwamen, was er niets bijzonders aan het voorkomen van Johannes. Hij
“had kleding van kameelhaar en een leren gordel om zijn middel” (3:4). Deze kleding was niet enkel duurzaam
en praktisch in de woestijn, maar herinnerde ook aan Elia (2 Kon.1:8) en was traditionele kleding die gedragen
werd door profeten (Zach.13:4). Hoewel het niet ongebruikelijk was onder de arme mensen, benadrukte zijn
dieet van “sprinkhanen en wilde honing” (Matt.3:5) hoe anders Johannes de Doper was dan andere Joden,
vooral de voorspoedige Joodse leiders. Het fysieke voorkomen en de ongebruikelijke levensstijl van Johannes
waren een zichtbare herinnering aan de hopeloze geestelijke toestand die de meeste Joden kenmerkte. De
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Johannes de Doper predikt in de woestijn (Mattheüs 3:1-6)
Alvorens hij geboren werd, was Johannes de Doper apart gezet als heraut van de komende Koning. Na
Zacharias en zijn vrouw te hebben verteld dat ze een kind zouden krijgen (ze waren beide erg oud), zei de engel
des Heren tegen Zacharias dat het kind “al van de moederschoot af met de Heilige Geest (zou) vervuld worden”
(Luk.1:15). Van geboorte af aan zou Johannes apart gezet worden en geleid door God om een specifiek doel te
bereiken. God zou zijn prediking gebruiken om “velen van de Israëlieten (te) bekeren tot de Heere, hun God”
(Luk.1:16). Maar het kind zou meer worden dan enkel een profeet die opriep tot berouw. Hijzelf zou een
vervulling worden van een profetie. De engel zei tegen Zacharias dat Johannes “voor Hem uit (zou) gaan in de
geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot
de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken”
(Luk.1:17). De boodschap van de engel laat duidelijk zien dat Johannes de Elia van de laatste twee verzen van
het Oude Testament was (Mal.4:5-6). Johannes’ oproep tot berouw zou ertoe bijdragen “om voor de Heere een
toegerust volk gereed te maken”. Alle vier Evangeliën wijzen naar Johannes als de vervulling van een
gelijkaardige profetie in Jesaja 40:3: “Een stem van iemand die roept in de woestijn: Bereid de weg van de
HEERE, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God.” Johannes de Doper was als een heraut
die vooruit liep voor een koning om te verzekeren dat de weg van de koning gemakkelijk begaanbaar zou zijn
en de komst van de koning aan te kondigen. De profetische rol van Johannes was om het hart van Israël voor te
bereiden op de komende koning.
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De Bijbel spreekt verrassend weinig over de jeugd van Jezus. Nadat zijn familie gevestigd was in Nazareth
(Matt.2:23), is het enige dat over zijn jeugd nog werd opgeschreven de reis naar Jeruzalem, toen Hij twaalf jaar
was. De evaluatie die Lukas neerschrijft over de jeugd van Jezus is schitterend in haar eenvoud: “Jezus nam toe
in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen” (Luk.2:52). In de plaats van uitvoerig te spreken
over de jeugd van Jezus, spring het Evangelie naar Mattheüs van Jezus’ vestiging in Nazareth naar de prediking
van Johannes de Doper. God profeteerde door de profeet Jesaja dat Hij Zijn volk zou voorbereiden op hun
Koning door “de stem van een die roept in de woestijn” (Matt.3:3). Johannes de Doper was die stem. Net zoals
hij het volk van Israël tot berouw opriep, waarschuwt de prediking van Johannes de lezers van vandaag:
“Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen” (3:2).

Joden dienden tot berouw en inkeer te komen, zichzelf innerlijk te vernederen en hun zelfliefde in de steek te
laten, net zoals Johannes zichzelf uiterlijk vernederde.
De prediking van berouw en inkeer werd bijgestaan door het teken van de doop. “Zij lieten zich in de rivier, de
Jordaan, door hem dopen, onder belijdenis van hun zonden” (Mat.3:6). Toen de Joden reageerden op de
boodschap van Johannes, gaven ze hun geestelijke bankroet toe door zich te laten dopen. De doop werd
meestal opgelegd aan de heidenen die zich wilden bekeren tot het Judaïsme. Door zich te laten dopen gaven
de heidenen dan toe dat ze ernaar verlangden om bij het volk van God te horen. Voor een Jood was het laten
dopen een diepe erkentenis van zijn onwaardigheid om tot Gods koninkrijk te behoren. De Joden die Johannes
doopte hadden een misplaatst vertrouwen in het zijn van afstammelingen van Abraham opgegeven en zichzelf
in plaats daarvan geworpen voor de troon van een genadevolle God.

Hoewel hij hun reactie niet kon voorspellen, liet Johannes de Doper de Farizeeën en Sadduceeën niet
vertrekken zonder hun op te roepen tot berouw en inkeer. In de plaats van te vertrouwen op hun Joodse
afstamming als een rechtstreeks toegangsticket naar de hemel, daagde Johannes hen uit om “vruchten” voort
te brengen “in overeenstemming met de bekering” (3:8). De Joodse leiders zouden de werkelijkheid van hun
bekering kennen, wanneer ze zich voor God zouden vernederen en Zijn Wet gehoorzamen. Johannes
waarschuwde dat ze zichzelf niet moesten misleiden dat gehoorzaamheid niet nodig was omdat Abraham hun
voorvader was (3:9). God kon evenzeer “uit stenen voor Abraham kinderen verwekken” (3:9). De Joodse leiders
onderwezen dat ze zeker tot het koninkrijk behoorden, omdat ze nakomelingen waren van Abraham, maar
Johannes waarschuwde dat God nog eerder geestelijke kinderen uit stenen zou verwekken dan de
zelfrechtvaardiging van de Joden te aanvaarden. De Joodse leiders waren alles behalve als Abraham en
stamden geestelijk niet van hem af (Gal.3:7, 29). God kon niet enkel geestelijke kinderen verwekken voor
Abraham (zoals hij deed uit de heidenen), maar de Joden dreigden ook vernietigd te worden. Johannes
waarschuwde: “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” (Mat.3:10). De tijd van oordeel naderde. Een
vruchteloos leven stond op punt om omgehakt te worden en in de hel te worden geworpen.
Johannes de Doper verkondigt de grootheid van Christus (Mattheüs 3:11-12)
Vlak na de aankondiging van het komende oordeel richtte Johannes de Doper zijn aandacht naar Degene door
wie zowel redding als oordeel zou komen, de Koning over wiens koninkrijk Johannes predikte. Johannes
predikte ongegeneerd de grootheid van Christus. Hij zei: “Hij Die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben het niet
waard Hem Zijn sandalen na te dragen” (Matt.3:11). Johannes begreep dat hij zelfs niet waardig was om de
schoenen van zijn Meester uit te doen, een job die traditioneel uitgevoerd werd door de slaven die laagst in
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Toen Johannes de Farizeeën en Sadduceeën zag, berispte hij hun om hun schijnheiligheid. Hij noemde hun
“adderengebroed” om de gevaarlijke natuur van hun religieuze uitstraling te benadrukken (3:7). Hun verlangen
om gedoopt te worden zonder berouw en inkeer, was een dodelijk vergif voor zowel hun eigen hart als dat van
degenen die hen volgden. Johannes stelde hun de retorische vraag: “Wie heeft u laten weten dat u moet
vluchten voor de komende toorn?” Anders dan andere Joden die werkelijk God toorn vreesden en zich
bekeerden, dachten de Farizeeën en de Sadduceeën dat ze geen gevaar liepen voor het oordeel. Als ze hun
zonden zouden hebben ingezien, zou de boodschap over het komende koninkrijk een waarschuwing voor hen
zijn geweest. Maar hun verharde, zelfrechtvaardige harten ervoeren geen nood om te vluchten voor Gods
toorn en te vertrouwen op Gods genade. Omdat ze nooit werkelijk gewaarschuwd waren geweest, was hun
verlangen om gedoopt te worden niet meer dan een zeepbel, een waardeloos ritueel.
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Johannes de Doper berispt valse bekeringen (Mattheüs 3:7-10)
Toen de reputatie van Johannes als profeet toenam, zag hij “velen van de Farizeeën en Sadduceeën op zijn
doop afkomen” (Mat.3:7). De Farizeeën waren een kleine sekte van Joden die tal van regels hadden
toegevoegd aan Gods Wet om op die manier te proberen niet een gebod van God te overtreden. Ze waren
trots op het feit dat ze meer religieus en gehoorzaam waren dan andere Joden. De Sadduceeën vonden zichzelf
voornaam en machtig omwille van hun bereidheid om samen te werken met het Romeinse Rijk. Ze waren
gekend om hun ontkenning van het bovennatuurlijke en hun verzet tegen het wetticisme van de Farizeeën.
Geen van beide was geestelijk gezond, hoewel ze beide dachten dat ze dat wel waren. Hun komst om gedoopt
te worden door Johannes, kan ernaar verwijzen dat ze geloofden dat hij een profeet was, dat ze klaar wilden
zijn voor het Messiaans koninkrijk of dat ze wilden voldoen aan de verwachtingen van het volk. Ongeacht hun
motieven wist Johannes dat de geestelijke gebrokenheid en een bereidheid tot berouw en inkeer ontbraken.

rang waren. Johannes wilde niet de eer die de Koning toebehoorde, maar was tevreden om enkel de weg voor
Hem te bereiden.

Conclusie
De oproep van Johannes tot echte vruchtdragende bekering is vandaag nog steeds even geldig als ruim
tweeduizend jaar geleden. Net als de Farizeeën en Sadduceeën die kwamen om gedoopt te worden, hebben er
velen uitwendig beleden dat ze een nood hebben aan verlossing, maar zichzelf nog niet onderworpen aan de
heerschappij van Christus. Voor hen is de waarschuwing van Johannes nog steeds dezelfde: de bijl is nog steeds
aan de wortels van de bomen. De Koning is gekomen om Zijn koninkrijk hier op aarde te vestigen en het koren
van het kaf te scheiden. Zij die zichzelf niet vernederen zullen vernietigd worden in het vuur. Eenieder die
Christus belijdt als Koning, maar geen vrucht draagt, zal gedoopt worden met vuur.

Bankroet
Belijden
Heraut
Ongegeneerd
Profeteren
Retorische vraag
Sekte
Wan

Faillissement, machteloosheid.
Openlijk uitkomen voor, bekennen.
Iemand die (uit naam van de vorst) aankondigingen deed.
Onbeschaamd.
Gods Woord verkondigen.
Een vraag waarop men geen antwoord verwacht.
Geestelijke stroming die afwijkt van een grotere waaruit zij is voortgekomen.
Platte mand.
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MOEILIJKE WOORDEN
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Net zoals de persoon Christus onmetelijk groter was dan de persoon Johannes, was de doop van Christus groter
dan die van Johannes. De doop van Johannes was “met water tot bekering” (3:11). Johannes’ doop was enkel
een uiterlijk vertoon van een innerlijke verandering. Maar toen Jezus kwam, profeteerde Johannes, dat Jezus
zou “dopen met de Heilige Geest en met vuur” (3:11). Na de dood en opstanding van Christus werd de Heilige
Geest uitgestort op de gelovigen waardoor ze behoorden tot het lichaam van Christus (Hand.2:1-4; 8:5-17;
10:44-48; 19:1-7). Aan het einde van Handelingen zijn alle gelovigen gedoopt met de Heilige Geest op het
moment van hun verlossing tot het lichaam van Christus (1 Kor.12:13). Terwijl de doop met de Geest nodig is
voor verlossing, is de doop met vuur een doop in het oordeel. Johannes beschrijft verder de doop met vuur
door het beeld van het oogsten van graan in vers 12. Vroeger gebruikten de boeren een wan waarmee
graankorrels en kaf omhoog gegooid werden, opdat de wind het kaf weg zou blazen en de graankorrels
terugvielen in de wan. Johannes zei dat Jezus “het kaf met onuitblusbaar vuur (zou) verbranden” (Matt.3:12).
Wie echter niet gered zou zijn door de doop met de Geest zou gestraft worden in het vuur van de hel. Hoewel
het uiteindelijke scheiden van het kaf met het koren pas zal gebeuren bij de tweede wederkomst van Christus
(Matt.25:46), zal iedere persoon ofwel geredt worden door de doop met de Geest ofwel gestraft worden door
de doop met het vuur.

BIJBELLES
INLEIDING
Wat doen we altijd wanneer we een gast verwachten? Wij bereiden ons voor! Onze mama’s gaan misschien
een maaltijd maken, terwijl anderen ervoor zorgen dat het huis in orde is voor het bezoek. Meestal vinden we
het erg wanneer we niet gereed zijn voor het ontvangen van bezoek. Wel, dit is precies wat de profeet
Johannes vond na de komst van Jezus. Het volk Israël had hun harten afgekeerd van God en waren niet
voorbereid voor de langverwachte Messias. Om het volk van God voor te bereiden, kwam Johannes de Doper
om voor de mensen te prediken om weer naar God te keren. Laat ons eens kijken naar Mattheüs 3 voor de
aard van deze bediening en voor de reactie van de Israëlieten op deze boodschap van berouw.

HET LEVEN VAN JEZUS LES 3  JOHANNES BEREIDT DE WEG VAN JEZUS

BEGELEIDENDE VRAGEN
 Welke profetie werd vervuld bij de komst van de bediening van Johannes de Doper?
De profeet Jesaja vertelde van een die zou roepen in de woestijn, “Baan een weg voor de Heer” (GNB)
of “Bereid de weg van de HEERE” (HSV) (Jes.40:3). De bediening van Johannes in de woestijn was een
vervulling van deze woorden van Jesaja. Zijn boodschap van berouw werd gebruikt om het volk Israël
voor te bereiden voor de bediening van Jezus, de Messias (Mal.4:5-6).
 Wat was opvallend aan Johannes’ voorkomen en levensstijl?
De woestijnkleren van Johannes (gemaakt van kamelenhaar en leer) en zijn levensstijl in de
woestijn(het eten van sprinkhanen en honing), was een teken van nederigheid voor de Heer. Het is
deze nederigheid die Johannes’ boodschap van berouw vereiste van het volk. Ze moesten hun
onvermogen, om verlossing te verdienen, erkennen, hun zonden belijden en berouw tonen voor de
Heer.
 Als Johannes niet aantrekkelijk was in zijn voorkomen, wat was het dan dat het volk van Israël
aantrok tot Johannes de Doper (3:2)?
Het was zijn boodschap. De Joden wachtten al vele jaren op de komst van Gods koninkrijk op aarde.
Johannes de Doper zei dat het koninkrijk gekomen was in de komst van Gods Zoon, Jezus.
 Wat was opvallend aan hetgeen dat Johannes mensen in de rivier de Jordaan doopte (3:6)?
Deze doop met water was een uiterlijk teken van hun gehoorzaamheid aan God. De Joden realiseerden
hun onwaardigheid om deel te zijn van Gods koninkrijk en reageerden juist in het tonen van berouw
over hun zonden.
 Als Johannes degene doopte die uit Jeruzalem naar hem toekwamen, waarom wees hij het verzoek
van de Farizeeën en de Sadduceeën, om te dopen, dan af?
De Farizeeën en de Sadduceeën verlangden om gedoopt te worden zonder berouw getoond te hebben.
Ze vreesden God niet, noch erkenden zij dat hun zonden veroordeeld zouden worden. Hierdoor was
hun verzoek om gedoopt te worden onbetekenend.
 Waarom dachten de Farizeeën en de Sadduceeën dat ze juist waren in het negeren van Johannes’
oproep tot berouw?
Deze mannen dachten dat ze deel hadden aan het koninkrijk van God omdat ze Joods waren. In
plaatse van te vertrouwen op de Messias voor verlossing, vertrouwden ze voor verlossing op het feit
dat ze nakomelingen waren van Abraham.
 Waarom riep Johannes de Farizeeën en de Sadduceeën op: “Toon maar door daden dat u een nieuw
leven bent begonnen” (GNB) of “Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering”
(HSV) (3:9)?
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Johannes de Doper predikt in de woestijn (3:1-6)
Johannes de Doper berispt vals berouw (3:7-10)
Johannes de Doper verkondigt de grootheid van Christus (3:11-12)





Deze boodschap van bekering geldt ook voor ons vandaag, zoals het voor de Joden gelde in de dagen van
Johannes de Doper. Hoewel Jezus nu gekomen is en stierf voor de zonden van de mens, wachten we nog steeds
op Zijn oordeel. Hij verwacht nog steeds berouw van degenen die verlangen om Hem te volgen. Dit berouw zou
moeten dienen als bewijs van onze onderdanigheid aan Hem als Koning. Voor degene die onboetvaardig
blijven, komt Jezus om hen met een straf in de hel te veroordelen, die hun zonden verdienen. Wanneer iemand
verlangt om verlost te worden van dit oordeel, moeten ze zich richten tot de Verlosser Jezus Christus. Want Hij
alleen heeft de macht en de autoriteit om verlossing te schenken.
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SAMENVATTING
Toen Jezus, de Koning van de Joden, geboren was in Bethlehem, markeerde dit het begin van Gods koninkrijk
hier op aarde. God wandelde nu in het vlees. Helaas keerden de Joden hun harten af van God en toonden ze
geen berouw van hun zonden. God bereidde Zijn volk voor op de Messias, door Johannes de Doper te sturen
om de weg voor te bereiden voor Zijn Zoon.
Johannes naar het volk Israël te prediken om te bekeren, omdat Gods oordeel zou komen (3:2). Christus zal
ofwel ieder mens dopen met de Heilige Geest of met vuur, afhankelijk van hun reactie tot bekering. Als ze
berouw tonen zullen ze verlost worden door de doop met de Heilige Geest. Als ze geen berouw tonen, zullen ze
de doop van vuur ervaren, waar hun zonden voor eeuwig in de hel veroordeeld worden.
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Oprecht berouw en bekering kunnen in het leven van de persoon gezien worden. De Farizeeën en de
Sadduceeën vertrouwden op hun familielijn om hen naar de hemel te doen gaan, dit was bewijs dat er
geen berouw was. Ze hadden niet hun nood voor een Messias beleden en faalden om hun zonden te
belijden. Johannes eiste van hen om bewijs van bekering te laten zien als ze gedoopt wilden worden.
Dit berouw en deze bekering is vereist voor de verlossing.
Wat zegt Johannes tegen hen wanneer ze zich niet bekeren (3:10)?
Omdat de Farizeeën en de Sadduceeën geen bewijs van bekering (vrucht) in hun leven hadden, zouden
ze geschieden worden van Gods volk, veroordeeld voor hun zonden en naar de hel gestuurd worden.
Wat zal de een, die groter is dan Johannes, doen bij Zijn komst?
De een waarnaar Johannes verwijst als groter dan hij, is Jezus Christus, de Messias. Waar Johannes
gedoopt heeft met water, zal Jezus nu komen om te dopen met de Heilige Geest en vuur.
Wat is dopen met de Heilige Geest en met vuur?
Jezus’ doop met de Heilige Geest en met vuur was Zijn schenken van eeuwig leven (verlossing) aan
degene die berouw toonden. Aan degene die geen berouw toonden, ging hij dopen met vuur. Deze
doop met vuur verwees naar het oordeel die ze voor hun zonden in de hel zouden ontvangen. Een doop
verwees naar verlossing (Heilige Geest) en de ander verwees naar oordeel (vuur). De doop die men
ontvangt hangt af van hun reactie op Jezus Christus als Heer en Koning.

CRÈCHELES
Er stonden een heleboel mensen bij de rivier de Jordaan. Wat was er toch aan de hand? Was er iets ergs
gebeurd? De kinderen kropen naar voren om beter te kunnen kijken. Maar er was niet veel te zien. Er stond
een man te praten! Wel een wonderlijke man! Hij had een dikke harige mantel aan en een riem om zijn middel.
“Dat is Johannes”, zei een van de grote mensen, “de zoon van Zacharias en Elisabet.” “Hij is uit de woestijn
gekomen. Daar woont hij nu. Het is erg eenzaam en er is bijna geen eten. Hij eet sprinkhanen en bijenhoning!”
Johannes sprak de mensen toe. Zijn stem klonk hard. “Aan de kant allemaal! Aan de kant voor de Koning die
komt. De Koning die de Here beloofd heeft, komt eraan – zorg dat je er klaar voor bent.” “Wat moeten we dan
doen?” “Niet zoveel willen hebben—hebben—hebben,” zei Johannes, “maar samen delen. Ophouden met
kwaad te doen. De Here heeft toch gezegd hoe we het beste konden leven? – Doe dat dan. Heb berouw van je
zonden en stop ermee. Dan ben je klaar voor de koning.”

“De Here weet dat je echt spijt hebt”, zei Johannes. “Hij heeft je alles vergeven en je helemaal schoon
gewassen – van binnen en van buiten. Ga nu naar huis en doe wat de Here gezegd heeft. Dan ben je klaar voor
Gods Koning.”
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De mensen waren echt blij. God wilde hun zonden vergeven en ze konden terug eerlijk zijn naar God.
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De grote mensen werden rood van schaamte. “Johannes heeft gelijk. Wij willen altijd meer en wij hebben
kwaad gedaan. Wij zijn zondaren, maar we hebben er spijt van – echt spijt.” “Kom dan maar mee,” zei
Johannes. En hij liep zomaar de rivier in! Een voor een liepen de mensen achter hem aan het water in. Ze
wilden af van al hun zonden die ze hadden gedaan.

MEMORIEVERS

Matt.4:19-20

‘Ga met mij mee,’ zei hij tegen hen, ‘dan zal ik van jullie vissers van mensen
maken.’ Meteen lieten ze hun netten liggen en volgden hem.

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg
memorievers Mattheüs Les 1).
Knip 8 vissen uit papier, groot genoeg om gedeelten van het vers op te schrijven. Deel het vers op in acht
gedeelten en schrijf deze gedeelten op de vissen. Stop de vissen in een hoed of doos en laat de kinderen er een
vis uit vangen. Plak dit met kneed gom op het bord (of vind een andere manier dat de vissen weer van het bord
gehaald kunnen worden voor het volgende gebruik). Laat de kinderen vissen vangen totdat ze op zijn en laat
hen de vissen in de juiste volgorde ‘zwemmen’. Eventueel kun je ook met magneten werken en vishengeltjes
maken met aan het uiteinde van het touw een paperclip. Voor meer uitdaging kun je het vers ook opdelen in
kleinere stukken, vergeet dan niet meer vissen te maken.

Wie is jouw papa?
Laat verschillende kinderen vertellen wie hun vader is en wat voor werk ze doen. Terwijl enige kinderen
vertellen dat hun vaders brandweermannen, bankiers, politiemannen, etc., zijn, vraag hen of ze wel of niet dan
ook een brandweerman, bankier of politieman zijn. Neem de tijd om uit te leggen dat als hun vader een
brandweerman is, dat het hen nog geen brandweerman maakt. Op de zelfde manier is het als onze papa’s naar
de hemel gaan, wil het niet zeggen dat wij naar de hemel gaan. Wij, net als de Farizeeën en de Sadduceeën,
worden opgedragen om op Jezus de Messias voor verlossing te vertrouwen en niet op onze papa’s. Johannes
de doper berispte de Farizeeën en de Sadduceeën dat zij vertrouwden op hun vader Abraham voor verlossing.
Omdat Abraham hen niet verlossen kon van hun zonden, zouden ze geoordeeld worden met de doop van het
vuur.
Misplaatst vertrouwen
De bediening van Johannes was om de mensen voor te bereiden op de komst van de Messias. Aangezien hij
velen onderwees en doopte, was zijn kritiek naar de Farizeeën veelzeggend. De Farizeeën waren vooral niet
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Beoordeel een boek niet op zijn kaft
Leg uit waarom Johannes de Farizeeën en de Sadduceeën, die kwamen om gedoopt te worden, afwees. Om het
begrip van ‘vrucht van berouw’ te illustreren kun je een test doen bij de kinderen. Zet verschillende
voorwerpen op tafel (i.e., appel, stuk zeep, spons, etc.), plak een label met de verkeerde benaming op de
voorwerpen. Nadat je op elk voorwerp een etiket geplakt hebt, vraag je de kinderen of het voorwerp werkelijk
hetgeen is wat het label zegt. Als hun antwoord ‘nee’ is, vraag hen hoe ze zeker kunnen weten wat elk
voorwerp is (i.e. de appel proeven, de zeep ruiken, in de spons knijpen). Bij de visuele uitbeelding hiervan leg je
uit dat deze kenmerken zijn van elk voorwerp op de tafel. Ze kunnen vertellen dat elk voorwerp gebaseerd is
op zijn omschrijvende eigenschap (i.e. een appel zal zoet smaken, de zeep zal goed ruiken en in de spons kun je
knijpen). Deze eigenschappen zijn de vrucht, of het bewijs van wat het is. Op dezelfde wijze hadden de
Farizeeën en de sadduceeën geen bewijs van berouw in hun leven. Ze waren voor de doop naar Johannes
gekomen zonder berouw over hun zonden. Aangezien de doop een uiterlijke expressie is van berouw, was
Johannes in de mogelijkheid om hun verzoek, om hen te dopen, te weigeren. Omdat ze vrucht van berouw
misten, wist Johannes dat ze Christus niet echt als hun Messias en Koning wilden.
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IJSBREKERTJES

Voorbereiden voor de Koning
Vraag de kinderen wat zij nodig zouden hebben als zij hun koninkrijk moeten voorbereiden op de komst van
een speciale koning: een koning, een kasteel, een leger, veel geld, een troon, een rode loper, vele bedienden?
Vraag de kinderen hoe zij weten of de persoon, die is aangekomen, de koning was waar ze op gewacht hebben.
Zou hij al een kroon dragen, koninklijke kleding dragen, op een wit paard rijden of in een chique rijtuig zitten?
De Israëlieten verwachtten een koning die een koninkrijk ging opzetten om de Romeinen te veroveren. Ze
zagen uit naar een aardse koning en niet een hemelse.
Gedoopt in de Geest
Johannes verklaarde dat Christus niet alleen met water zou dopen, maar met de Heilige Geest en met vuur.
Dopen betekenen letterlijk “onderdompelen.” Hoe ziet iemand er uit wanneer hij is ondergedompeld in het
water? Neem een spons mee en dompel dit onder in het water om aan de kinderen te laten zien. Hoe ziet
iemand er uit die ondergedompeld is in het vuur? Neem een blok hout mee wat door het vuur verkoold is en
laat dit de kinderen zien. Hoe ziet iemand er uit wanneer deze is ondergedompeld (gedoopt) in de Geest? Ze
lijken op Christus. Wij kunnen de Geest niet zien, maar net als met de natte spons en het verkoolde hout,
kunnen we zien of iemand gedoopt is in de Geest door de uitwerking dit het produceert. Zulk een persoon zal
de vrucht van de Geest laten zien.
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De komst van de Koning
Neem voorbeelden mee om te delen en bespreek de volgende manieren hoe wij vandaag de dag belangrijke
dingen aankondigen: We kunnen in de krant over een speciale gebeurtenis lezen; op dezelfde wijze kunnen we
aankondigingen op de radio horen of iets op de televisie zien. Wij sturen vaak een kaartje via de post om
geboortes van baby’s, huwelijken, diploma-uitreikingen of speciale verjaardagen aan te kondigen. Wij kunnen
mensen die we persoonlijk kennen iets vertellen of op de hoek van de straat gaan staan met een megafoon en
het roepen naar ieder die het hoort; wij kunnen iedereen via de telefoon bellen en hen vertellen over deze
speciale gebeurtenis. Nu sturen vele mensen e-mails om met elkaar te communiceren. In sommige andere
landen hebben ze misschien een parade met een fanfare, soldaten en vlaggen om de komst van een speciaal
persoon aan te kondigen. Vraag de kinderen hoe zij denken hoe aankondigingen in Bijbelse tijden gebeurde.
Leg uit dat hun methodes veel beperkter waren dan in onze tijd. Ze konden het met hun eigen stem aan andere
mensen vertellen. Dit betekend dat ze het aan de mensen om hen heen konden vertellen, maar zouden
moeten reizen om het aan mensen te kunnen vertellen die niet in hun directe omgeving verbleven. Ze konden
een brief sturen, maar het zou lang duren vooraleer het aan zou komen. Vertel de kinderen dat ze in deze les
zullen horen over een man, wiens werk was om de komst van een zeer speciale Koning aan te kondigen.
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voorbereid voor de Messias, omdat hun hoop en vertrouwen eerder in zichzelf en hun eigen rechtvaardige
handelingen geplaatst hadden, dan de rechtvaardigheid en genade die de Messias zou brengen. Kies een aantal
kinderen uit en geef hen wat nep geld en/of andere voorwerpen waarmee ze kunnen onderhandelen. Vraag de
kinderen welk kind de beste kans heeft om succesvol te onderhandelen voor een zak snoep die je aanbied. Op
de marktplaats is het over het algemeen waar dat als we meer bieden, dat we er steeds zekerder van raken dat
we krijgen wat we willen hebben. Zulk vertrouwen is misplaatst als het gaat om het verkrijgen van verlossing.
Vandaag zullen we leren over een groep mensen die hun vertrouwen misplaatst hebben en dus niet klaar
waren om Jezus geschenk van verlossing te accepteren. Deel aan het einde van de les de zak met snoep uit (of
heb iets gezonder om uit te delen), en de kinderen eraan te herinneren dat verlossing een geschenk van God is
en er niet over gehandeld kan worden.

KNUTSELWERKJES

Koninkrijk der hemelen
Geef elk kind een kopie van de bladen “Koninkrijk der hemelen.” Kopieer het eventueel op iets steviger papier.
Op het eerste blad mogen de kinderen de langs buitenrand van het koninkrijk de hemelen knippen, de twee
halve cirkels wel eraan vast laten zitten. Op het tweede blad mogen de kinderen langs de buitenrand de
wereldbol uitknippen en door het midden om zo twee helften te krijgen. Laat de kinderen de twee halve cirkels
in de volle cirkel vouwen om de woorden te verbergen. Laat de kinderen dan zien hoe de twee werelddelen op
de halve cirkels te plakken (witte zijde). Gebruik dit werkje om de kinderen de definitie van het koninkrijk der
hemelen te helpen begrijpen, die doorheen Mattheüs gebruikt wordt.

Welkom in het koninkrijk
Hang een groot vel (behang)papier aan de muur. Laat de kinderen een groot kasteel tekenen, inkleuren en
versieren. Gebruik dit visueel hulpmiddel als je spreekt over wat te verwachten van een koning en een
koninkrijk.
Gereed voor de koning
Johannes de Doper kwam om de mensen voor te bereiden voor de koning. Onderwijs de les door de kinderen
te laten helpen om een tafel te bereiden voor een belangrijk en heel speciale gast. Laat de kinderen rond de
tafel zitten en leg de bediening van Johannes de Doper aan hen uit. Hij vertelde de mensen niet dat ze hun
huizen en hun tafels gereed moesten hebben, maar dat hun harten gereed waren. Eindig de les door aan de
kinderen uit te leggen hoe ze gereed moeten zijn voor als Jezus komt.
Bereidt de weg des Heren
Maak een kopie van de bladen “Bereidt de weg des Heren.” Laat de kinderen de wegblokkades van het tweede
blad uitknippen en langs de stippellijnen omvouwen. Plak de wegblokkade met een plakbandje op het
bijpassende wegnummer. Het plakband moet geplaatst worden op de kant van de wegblokkade,
tegenovergesteld aan de vouw. Op deze manier kunnen de kinderen lezen wat er op de weg staat. Eens het
spel gereed is, kunnen de kinderen het spel spelen, gebruik hier bijvoorbeeld knopen voor of andere
voorwerpen die als pion gebruikt kunnen worden.
Wie meent het?
Laat enige vrijwilligers (volwassen of kind) een scenario spelen wat lijkt op hetgeen wat er net is gebeurt na een
groot gevecht. Ieder van deze spelers moeten bij hun vriend komen voor vergeving. Al de spelers, buiten één,
moeten duidelijk laten zien dat ze niet echt spijt hebben voor wat ze gedaan hebben (i.e. grijnzen naar iemand
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Profetie Megafoon
Geef elk kind een kopie van de bladen “Profetie Megafoon.” Kopieer het eventueel op iets steviger papier. Laat
hen de megafoon uitknippen, inclusief het handvat en alle drie de wimpels. Elk kind mag de megafoon
versieren om het een voorkomen te geven van een woestijn, door zand, de zon, cactussen en andere
tekeningen er bij te voegen. Nadat ze klaar zijn met kleuren, mogen ze de drie wimpels aan de rechterzijde
opplakken. De woorden die hier op staan vermeld werden door Johannes de Doper benadrukt in zijn prediking.
Laat aan de kinderen zien hoe ze lijm op de wimpel kunnen doen waar het staat aangegeven en plak het dan
aan de achterzijde van de megafoon. Plaats ze evenredig onder elkaar, de volgorde is niet belangrijk. Het moet
lijken dat de woorden uit het einde van de megafoon komen. Gebruik de megafoon om de belangrijke lessen
van Johannes de Doper te herhalen.
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terwijl de vriend het niet kan zien, hun vingers kruisen, hun vriend de schuld geven terwijl ze hun
verontschuldiging aanbieden, etc.). De ander zou een voorbeeld moeten tonen van oprecht berouw voor wat
hij gedaan heeft en dat hij de vergeving van zijn vriend verlangt. Vraag de kinderen aan het einde hoe zij
kunnen weten wie er nu oprecht berouw had. Neem de tijd om dit te verbinden aan Johannes vermogen om
het valse berouw van de Farizeeën en de Sadduceeën te observeren. Hun levens lieten zien dat ze God niet
vreesden, noch Zijn oordeel. Daarom was hun verzoek om gedoopt te worden zonder betekenis.
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PROFETIE MEGAFOON
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PROFETIE MEGAFOON
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KONINKRIJK DER HEMELEN
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KONINKRIJK DER HEMELEN
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BEREIDT DE WEG DES HEREN
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JOHANNES BEREIDT DE WEG VAN JEZUS
(HANDREIKING KINDEREN)
MATTHEÜS 3:1-12

MEMORIEVERS
Matt.4:19-20

‘Ga met mij mee,’ zei hij tegen hen, ‘dan zal ik van jullie
vissers van mensen maken.’ Meteen lieten ze hun netten liggen
en volgden hem.

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD

Wie was “de stem van een die roept in de woestijn”? _______________
 MATTHEÜS

 JOZEF

 JEZUS

 JOHANNES DE DOPER

 De boodschap van Johannes was: “__________, want het Koninkrijk der
hemelen is nabijgekomen” (3:2).
 Waarmee voedde en kleedde Johannes zichzelf?

 Johannes __________ degenen die hun zonden beleden (3:6).
 Johannes de Doper doopte de Farizeeën en Sadduceeën. _____________
 Wie zou er komen en machtiger zijn dan Johannes de Doper? _________
 Johannes doopte met water, maar Jezus doopte met de
H______________ G_________ en met __________ (3:11).
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)

HET LEVEN VAN JEZUS LES 3  JOHANNES BEREIDT DE WEG VAN JEZUS

___________________________________________________________

©2013 Kinder- en jeugdwerk Ebenhout. Met toestemming vertaald en aangepast uit Generations of Grace, © 2011 Grace Community Church. Alle rechten voorbehouden.



18

HET LEVEN VAN JEZUS LES 3  JOHANNES BEREIDT DE WEG VAN JEZUS

©2013 Kinder- en jeugdwerk Ebenhout. Met toestemming vertaald en aangepast uit Generations of Grace, © 2011 Grace Community Church. Alle rechten voorbehouden.

KLEURPLAAT 1
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