
LES 18 – ZIE, UW KONING KOMT TOT U 

Mattheüs – Markus – Lukas - Johannes 

THEMA:  Het onderwijzen van Christus Zijn identificatie met Zijn volk. 

  

 Na de herbouw van de muren van Jeruzalem door de profeet Nehemia, was er een 

stilte van God middels zijn profeten voor meer dan 450 jaar. Had God Zijn beloften vergeten? 

Zou de Koning komen? Plotseling werd de stilte verbroken door een stem! De stem was die 

van de profeet Johannes de Doper. Hij sprak: “Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is 

nabij gekomen…Bereidt de weg van de Heer, maakt Zijn paden recht!” Mattheüs 3:2-3. 

KONINKRIJKSBOULEVARD moest recht worden gemaakt voor de komst van de Koning.  

 Ongeveer dertig jaar voordat Johannes dit bericht kwam vertellen, was er een baby in 

Bethlehem geboren. Hij werd JEZUS genoemd, hetwelk “Jahweh is redding” of “Jahweh redt” 

betekent, want Hij zal Zijn volk van hun zonden behouden. Mattheüs 1:21-23. Gedurende 

ongeveer 30 jaar werd zeer weinig gehoord over het kind dat in Bethlehem geboren was, 

totdat Johannes de Doper predikte: “Bekeert u!” “Toen liepen Jeruzalem en heel Judéa en de 

hele omstreek van de Jordaan uit naar hem toe en zij werden door hem gedoopt in de rivier de 

Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden”. Mattheüs 3:5-6. De doop met water, terwijl zij hun 

zonden beleden, was de manier waarop Israël KONINGSBOULEVARD recht moest maken en 

zich gereed moest maken voor hun Koning.  

Toen Johannes zag dat Jezus naar hem toe kwam, zei hij: “Zie, het Lam van God, dat 

de zonde van de wereld wegneemt!” Johannes 1:29. Johannes wilde Jezus eigenlijk niet 

dopen, maar we kunnen in Mattheüs 3:15 zien wat Jezus antwoordde. Daarna werd Jezus 

door de Heilige Geest naar de woestijn omhooggeleid om daarna drie keer door de duivel 

verzocht te worden. Voor iedere verzoeking citeerde Jezus het Woord van God en toen verliet 

de duivel Hem. Ben jij in staat om God’s Woord te citeren om verleidingen te weerstaan? 

 Daarna begon Jezus te prediken: “Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij 

gekomen!” Mattheüs 4:17. Jezus bewees dat Hij de Zoon van God was, de ware Koning. Hij 

was Degene wiens komst de profeten hadden voorspeld. Hij deed machtige wonderen, genas 

de zieken en de blinden, kalmeerde de golven en liep op de zee, dreef demonen uit, en wekte 

zelfs doden op. Hij koos 12 discipelen en gaf hun macht over onreine geesten om ze uit te 

drijven en elke ziekte en elke kwaal te genezen. Mattheüs 10:1. Deze twaalf zond Jezus uit  

met opdrachten die heel anders zijn dan die welke predikers vandaag de dag ontvangen. Wij 

merken hier op Jezus Zijn instructies aan de 12 discipelen: “Gaat niet heen op een weg van de 

heidenen, en gaat geen stad van Samaritanen binnen; maar gaat veeleer naar de verloren 

schapen van het huis Israëls...en zegt: Het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Geneest 

zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft demonen uit; u hebt het voor niets ontvangen, 



geeft het voor niets. Voorziet u niet van goud, zilver…geen twee hemden, geen sandalen” 

Mattheüs 10:5-10. 

 

   

       Bron: Sweet Publishing – alleen ter illustratie van het prediken van Johannes de Doper 

 

Op een dag gebeurde een vreemd incident. Op onze tekening zijn we via 

KONINKRIJKSBOULEVARD gereisd en hebben geen aandacht geschonken aan de heidenen 

op de HEIDENSE BINNENWEG. Israël was het kanaal waardoor God werkte sinds Hij de 

heidenen een lange tijd geleden bij de torenbouw van Babel had opgegeven.  

Jesus was in het district van Tyrus en Sidon toen een Kananese vrouw uit dat gebied 

kwam en de woorden riep: “Erbarm u over mij, Heer, Zoon van David! Mijn dochter is ernstig 

bezeten.” Hij antwoordde haar echter geen woord. En Zijn discipelen kwamen naar Hem toe 

en vroegen Hem aldus: “Stuur haar weg, want zij roept ons na.” Hij antwoordde echter en zei: 

“Ik ben alleen gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls.” Zij nu kwam en huldigde 

Hem en zei: “Heer, help mij!” Hij echter antwoordde en zei: “Het is niet juist het brood van de 

kinderen te nemen en het de honden voor te werpen.” Zij echter zei: “Jawel, Heer, want ook de 

honden eten van de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen.” Toen antwoordde 



Jezus en zei tot haar: “O vrouw, groot is uw geloof; moge u gebeuren zoals u wilt.” En haar 

dochter werd gezond van dat uur af. Het complete verhaal is te vinden in Mattheüs 15:21-28 

en in Markus 7:24-30. Deze heidense vrouw had over de kracht van de Here Jezus gehoord 

en was van de HEIDENSE BINNENWEG overgekomen om een zegen te vragen. Jezus 

honoreerde haar geloof, ook al was het nog niet de voorspelde tijd voor het delen van 

volledige zegeningen met heidenen in het Koninkrijk. 

 “Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin” Mattheüs 21:5. 

Israël had Jezus van Nazareth de Zoon van David genoemd, maar de overpriesters en 

schriftgeleerden waren zeer kwaad. Mattheüs 21:15. Dus het volk van Israël heette hun 

Koning niet langer welkom.  

 Wij kijken terug naar de doop van Jezus. Waarom werd Hij gedoopt? De Bijbel zegt in 

Mattheüs 3:15: om “alle gerechtigheid te vervullen.” De doop was een beeld/teken voor Israël 

van het afwassen van hun zonden. Handelingen 22:16. Jezus had geen zonde, maar Hij 

begon in de wereld op dat moment de plaats van de zondaar over te nemen, en Hij moest in 

alles aan Zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en trouw Hogepriester zou zijn 

in de dingen die God betreffen (Hebreeën 2:17) om ons Zijn volmaakte gerechtigheid te geven.  

De Schriften leren dat Jezus een Profeet was, een geweldige Leraar, de Koning van 

Israël, de Messias, en bij Zijn doop zien we hem als Hogepriester komen naar het koninkrijk 

van priesters – het volk Israël: “En gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig 

volk.” Exodus 19:6. “maar gij zult priesters des Heren heten, dienaars van onzen God 

genoemd worden; gij zult het vermogen der volken genieten en u op hun heerlijkheid 

beroemen.” Jesaja 61:6. En in 1 Peter 2:9,12 lezen we: “U echter bent een uitverkoren 

geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilige natie,... en dat gij een goede wandel leidt 

onder de heidenen…” Toen priesters werden gewijd, voorschreef de Wet bepaalde rituelen te 

volgen, waaronder het zich met water wassen (Exodus 29:4). Dit ceremoniële wassen werd bij 

de doop van Jezus uitgevoerd. Een ieder die dienstplichtig was om werk te verrichten in de 

tent der samenkomst, moest minstens 30 jaar oud zijn. Numeri hoofdstuk 4. Hoofdstuk 3 tot en 

met 10 van de brief aan de Hebreeën en Psalm 110:4 vertellen hoe God de Vader Zijn eigen 

Zoon aanwees als de perfecte Hogepriester naar de wijze van Melchizedek. 

 In onze volgende les zullen we zien hoe Christus helemaal tot de dood aan het kruis 

van Golgotha ging, om het werk als zondaar in onze plaats te voltooien. Dit werk is volbracht 

en je kunt gered worden door eenvoudig te geloven dat Hij voor jouw zonden is gestorven, is 

begraven, en op de derde dag is opgewekt. 1Korinthiërs 15:3-4.  

 

GEHEUGENVERS: “Hem die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde 

gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.” 2 Korinthiërs 5:21. 



LES 18 – WERKBLAD 

Vul de ruimtes in de volgende beweringen in. 

1. Na meer dan 450 jaar van stilte van God middels Zijn profeten, hoorde Israël de stem 

van _________________________ zeggende ________________________________ 

_________________________________________. Mattheüs 3:1-3. 

 

2. Israël bereidde zich voor op de komende Koning door  __________________________ 

___________________________________________________________Mattheüs 3:6. 

 

3. Johannes zei dat hij met water tot bekering doopte, maar dat Hij die na hem komt zou 

dopen met ________________________________________________. Mattheüs 3:11. 

 

4. Jezus zei dat Hij werd gedoopt om alle ____________________________ te vervullen. 

Mattheüs 3:15.  

 

5. Jezus gaf Zijn discipelen de macht om wonderen te verrichten om zo te bewijzen dat de 

Koning en het koninkrijk der hemelen echt nabij waren. Noem deze wonderen uit 

Mattheüs 10:8: 

_________________________________   ___________________________________ 

_________________________________   ___________________________________ 

Zoek de referenties op en beantwoord de volgende WAAROM vragen? 

6. WAAROM zei Jezus tegen Zijn discipelen niet naar de heidenen te gaan? Markus 7:27. 

_____________________________________________________________________. 

 

7. WAAROM voldeed Jezus uiteindelijk aan het verzoek van de Heidense vrouw? 

Mattheüs 15:28. ________________________________________________________. 

 

8. WAAROM wordt dit gedeelte van De Verkeersweg van het Leven KONINKRIJKS-

BOULEVARD genoemd? Mattheüs 21:5. ____________________________________. 

 

9. WAAROM is het voor degenen die in de Bedeling van Genade leven, niet nodig om met 

water gedoopt te worden om gerechtigheid te ontvangen? Handelingen 22:16. _______ 

_____________________________________________________________________. 

 

10. Schrijf 2 Korinthiërs 5:21 op: _______________________________________________ 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 


