
LES 17 – DE PROFETEN ZIEN TWEE BERGTOPPEN 

1 Koningen - Maleachi 

THEMA:  Het aantonen van het verschil tussen geprofetizeerde en niet 

geprofetizeerde waarheden. 

  

 In deze les gaan we een grote afstand op De Verkeersweg van het Leven afleggen. We 

zullen vanuit de verte naar enkele bergtoppen/bergpieken kijken.  

 In onze vorige les reisden we met Israël via BALLINGSCHAPSAFDWALING. We zagen 

hoe de mensen zich tot afgoderij wendden en voor die zonde gestraft moesten worden. Het 

was tijdens deze periode dat God de Profeten, mannen van God die voor God spraken, riep 

om Israël voor het komende oordeel te waarschuwen, en om de gehoorzame mensen met de 

beloften van de komende Verlosser en Koning te troosten.  

Er was echter één ding wat de Profeten niet konden begrijpen. De apostel Peter sprak 

hier als volgt over: “Over deze behoudenis hebben de profeten, die van de voor u bestemde 

genade geprofeteerd hebben, onderzocht en ondervraagd, terwijl zij naspeurden welke of wat 

voor een tijd de Geest van Christus die in hen was, aanduidde, toen Hij tevoren getuigde van 

het lijden dat over Christus zou komen en van de heerlijkheden daarna.” 1 Peter 1:10-11. Zij 

konden niet begrijpen hoe de Beloofde een glorieuze koning en tevens een nederige lijdende 

dienaar kon zijn. Op onze tekening wordt het lijden en de heerlijkheid door twee bergpieken 

vertegenwoordigt: GOLGOTHA en HEILIGE KONINKRIJKSBERG. 

In onze Bijbels kunnen we lezen wat sommige van de Profeten voorzegd hebben. Dan 

zullen we doen alsof we naar die twee bergpieken kijken. Als je de volgende profetieën leest, 

beslis naar welke van deze twee bergen elke profetie (en de vervulling ervan) verwijst.  

Verraad ___________________ Zacharia 11:12-13 -> Mattheüs 26:15; 27:3-10 

Azijn en gal ________________ Psalm 69:21-22-> Mattheüs 27:34, 48 

Bespot ____________________ Psalm 22:8-9 -> Mattheüs 27:39 

Aan het kruis genageld _______ Psalm 22:17 -> Mattheüs 27:35 

Op de wang geslagen ________ Micha 4:14 -> Mattheüs 26:67; 27:30 

Bespuugd en gegeseld _______ Jesaja 50:6 -> Mattheüs 26:67; 27:30 

Dood en begrafenis __________ Jesaja 53:9 -> Mattheüs 27:57-60 

Genummerd met overtreders ___ Jesaja 53:4-7 -> Mattheüs 26:63: 27:12-14 



Geteld met overtreders _____________ Jesaja 53:12 -> Marcus 15:28 

Komst in heerlijkheid ______________ Daniël 7:13 

Universeel koninkrijk ______________ Daniël 7:14 

Nimmer eindigend koninkrijk ________ Daniël 7:14 

Van het zaad van David ____________ 1 Kronieken 17:11 -> Lukas 1:32-33  

Allen voor hem buigen _____________ Psalm 22:30 

Het neerslaan van de volken _________ Psalm 2:4-5 

Koning in Sion over de heidenen _____ Psalm 2:6-8 

Wonderbare Raadsman ____________ Jesaja 9:5-6 

Met wijsheid regeren _______________ Jesaja 11:1-4 

Opgewekt uit het graf ______________ Psalm 16:10 -> Handelingen 13:32-37 

 

  

           Bron: Sweet Publishing – alleen ter illustratie van het onderzoeken van de Schriften 



Het is niet verwonderlijk dat de Profeten en de mensen zich verwonderden over zulke 

vreemde tegenstrijdigheden. Zij konden niet zien wat wij gelovigen vandaag de dag kunnen 

zien Er is sinds GOLGOTHA een periode van bijna 2000 jaar voorbij gegaan en wij weten niet 

hoelang het zal duren voordat KONINKRIJKSBERG begint. God is nu iets aan het doen wat 

een verborgen geheim in Zichzelf was tijdens de dagen van de Profeten. De Profeten wisten 

niet dat Israël hun Koning zou verwerpen en dat God Israël terzijde zou schuiven, terwijl Hij 

een deur van het geloof naar de heidenen, zij die niet-Joden zijn, opende. 

De bedeling van genade, GENADE LUCHTHAVEN, was een geheim. Als je in de 

dagen van de Profeten had geleefd en je had nog zo gezocht en gekeken, je zou het geheim 

niet hebben gezien. Maar nu, in deze bedeling, is het geheim onthuld. God gebruikte de 

apostel Paulus om de onnaspeurlijke rijkdom van Christus onder de volken te verkondigen, en 

in het licht te stellen wat het rentmeesterschap is van de verborgenheid die van alle eeuwen 

verborgen was in God. Efeziërs 3:8,9.  

Israel’s Koning komt terug, maar eerst zal REDDINGSVLIEGTUIG worden opgenomen 

om Jezus in de lucht te ontmoeten! 1 Thessalonicensen 4:13-18. 

Wij lezen in 1 Peter 1:10-11 dat de Profeten over deze dingen onderzochten en 

ondervroegen. Dat is wat God wil dat we doen als we dingen in Zijn Woord niet begrijpen. De 

apostel Paulus sprak over de gelovigen in Berea die het woord met alle bereidwilligheid 

ontvingen, terwijl zij dagelijks de Schriften onderzochten. Handelingen 17:11. 

Ten slotte stopte de stem van de Profeten met spreken omdat God zweeg. De 

gehoorzame Profeten hadden het geschreven Woord / niet-Griekse Schriften en terwijl zij 

zochten, hoopten en wachtten zij op de komst van de Koning. KONINKRIJKSBOULEVARD 

kreeg bochten, werd vernietigd en verwaarloosd. Het was een verkeersweg in de duisternis 

van de zonde, die over de wereld hong in die stille dagen. In de volgende les zal Een Stem 

plotseling de stilte doorbreken.   

Onderzoek je dagelijks de Schriften? Als je dat niet doet, is het tijd om te beginnen. Hoe 

moet je studeren om jezelf beproefd aan God voor te stellen? Door het woord van de waarheid 

recht te snijden. 2 Timotheüs 2:15. Door dit te doen, zul je ontdekken dat wij, het Lichaam van 

Christus, alleen in de brieven van de apostel Paulus de prachtige waarheden en beloftes 

vinden die God ons heeft gegeven. Dat alleen in de brieven van de apostel Paulus wij de 

instructies vinden om het rechtvaardige leven te leven dat God behaagt.  

 

GEHEUGENVERS: “Dezen nu waren edeler dan die in Thessalonika: zij ontvingen het 

woord met alle bereidwilligheid, terwijl zij dagelijks de Schriften onderzochten of deze 

dingen zo waren. ” Handelingen 17:11. 



LES 17 – WERKBLAD 

Volgens 1 Peter 1:10,11 vertelden de Profeten over twee dingen met betrekking tot Christus. 

Welke zijn dat? 

1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

 

Er zijn een aantal Schrift referenties hieronder vermeld. Vind ze en schrijf ze onder de berg 

waar ze betrekking op hebben: 

Psalm 69:21   Psalm 2:4-5   Jesaja 53:4-6 

Psalms 22:29   Micha 5:1   Psalm 2:6-8 

GOLGOTHA  --------  HEILIGE KONINKRIJKSBERG 

3. ______________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________ 

 

6. Wat zegt 1 Peter 1:10 dat de Profeten deden in een poging om deze dingen te 

begrijpen? _____________________________________________________________ 

 

7. Wat zegt Paulus dat de gelovigen in Berea deden om te zien of de dingen die hij 

predikte waar waren? Handelingen 17:11. ___________________________________. 

 

8. Wat wil God dat we doen om het Woord te begrijpen? 2 Timotheüs 2:15. 

_____________________________________________________________________. 

 

9. Waarom was het dat de Profeten de bedeling van genade niet zagen? Efeziërs 3:5 

_____________________________________________________________________. 

 

10. Schrijf Handelingen 17:11 op: ______________________________________________ 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

 

HERZIENING 

Teken op een apart vel papier het deel van De Verkeersweg van het Leven dat wij tot 

nu toe in onze lessen hebben afgelegd.  


