2 - Terug naar Jeruzalem
Amazing Facts Storacle Guide (2/24)

De discipelen van Jezus waren helemaal verslagen. Al hun hoop en
dromen over het nieuwe koninkrijk van God waren die vrijdag ervoor
aan het kruis geslagen. Gebroken door rouw en verwarring maakten
Kleopas en zijn metgezel langzaam de elf kilometer lange tocht van
Jeruzalem naar hun woning in het kleine stadje Emmaüs. Terwijl die
zondagavond de zon onderging en zij hun weg over het hobbelige pad
baanden, voegde een vreemdeling zich bij hen. Zij beseften niet dat
deze nieuwe reisgenoot de opgestane Heer Zelf was. Zij schonken
weinig aandacht aan hun medereiziger terwijl zij samen de
overweldigende gebeurtenissen van het weekend bespraken en zij met
elke stap die ze zetten moedelozer raakten. Jezus luisterde stilletjes en
verlangde er vurig naar Zichzelf aan Zijn bedroefde vrienden te
onthullen. Maar de Heer had Zijn ware identiteit bewust verscholen
gehouden, omdat zij nu, meer dan ooit tevoren, de Schrift dienden te
begrijpen. Als Christus had toegestaan dat deze twee trouwe
volgelingen Hem zouden herkennen, zouden zij veel te verheugd zijn geweest om nog te kunnen luisteren
naar de belangrijke waarheden die Hij met hen wilde delen. Zelfs nadat zij drie en een half jaar naar Zijn
onderwijzingen en preken geluisterd hadden, begrepen zij nog steeds de ware aard van Zijn missie niet. Hij
had hen duidelijk gezegd: ‘De Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen van mensen en zij
zullen Hem doden, en nadat Hij gedood is, zal Hij op de derde dag opstaan. Maar zij begrepen dat woord
niet en zij waren bevreesd Hem ernaar te vragen’ (Markus 9:31,32). Jezus onderbrak hun droevige gesprek
vriendelijk en in de twee uren die volgden gaf Hij hen de sleutels die zij nodig hadden om de hele Schrift en
alle profetieën te begrijpen.

1. Hoeveel van de Bijbel moeten wij geloven?
Lukas 24:25 … gelooft _____ wat de profeten gesproken hebben!
2 Timotheüs 3:16 Heel de Schrift is door God ingegeven.
Antwoord : ____________________
Aantekening: Het Oude en Nieuwe Testament bevatten de volledige
openbaringen (heilige waarheid) van God. De sleutels tot het begrijpen
van de profetieën van Openbaring worden voornamelijk gevonden in de verhalen van het Oude Testament.
Zo is het bijvoorbeeld zo dat van de 404 verzen die in het boek Openbaring gevonden worden, 278 een
weerspiegeling van andere verhalen en profetieën uit het Oude Testament zijn.

2. Wie wordt volgens Jezus door de Schrift en profetieën onthuld?
Lukas 24:27 En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit
wat in al de Schriften over __________ geschreven was.
Johannes 5:39 U onderzoekt de Schriften, … en die zijn het die van Mij
getuigen.
Openbaring 1:1 Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven
heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden.
Antwoord : ____________________
Aantekening: De centrale figuur in de gehele Schrift en de profetieën is Jezus. Deze boeiende serie zal
heel veel van de profetieën behandelen en het is belangrijk dat u daarbij blijft beseffen dat Jezus Christus
en Zijn Koninkrijk de voornaamste focus van Daniël en Openbaring is.

3. Welke andere naam wordt er in de Bijbel voor Jezus gebruikt?
Johannes 1:1 In het begin was het _________ en het Woord was bij God
en het Woord was God.
Johannes 1:14 En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons
gewoond.
Antwoord : ____________________

4. Wat voor soort mensen gebruikte God voor het schrijven van de
Bijbel?
2 Petrus 1:21 … ____________ mensen van God, door de Heilige Geest
gedreven, hebben gesproken.
Antwoord : ____________________

5. Eeuwig leven komt door het kennen van Jezus (Johannes 17:3).
Hoe herkenden Zijn discipelen Hem?
Lukas 24:35 … hoe Hij door hen herkend was bij het breken van het
___________.
Antwoord : ____________________
Aantekening: In de Bijbel is brood een symbool van het Woord van God.
Jezus zei, ‘Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de
mond van God komt’ (Mattheüs 4:4). Wanneer wij de Schrift lezen, erover nadenken en volgen, zullen wij
kracht, vreugde, vrede en eeuwig leven ontvangen.

6. Hoe belangrijk zou Bijbelstudie voor de christen moeten zijn?
Job 23:12 ... de woorden die hij sprak heb ik het ___________ van al
gekoesterd (NBV).
Psalm 119:105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn
pad.
Antwoord : ____________________
Aantekening: De duivel haat de Bijbel en zal er alles aan doen om te voorkomen dat mensen het lezen.
Hij weet dat de profetieën bedoeld zijn om zijn plannen om de mensheid te misleiden te onthullen. Wees
daarom niet verrast wanneer Satan u van deze lessenserie probeert af te leiden, of u probeert bezig te
houden met andere zaken. God zal een uitweg maken voor hen die de waarheid willen vinden.

7. Wie helpt ons om de Bijbel te begrijpen?
Johannes 16:13 Maar wanneer Die komt, de _____________ van de
waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid.
Johannes 14:26 Maar de Trooster, de Heilige Geest, … Die zal u in alles
onderwijzen.
1 Korinthe 2:13 Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de
menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons
leert.
Antwoord : ____________________

8. Wat moet ik doen om er zeker van te zijn dat de Heilige Geest mij
leidt in mijn Bijbelstudie?
Lukas 11:9 En Ik zeg u: _______, en u zal gegeven worden.
Lukas 11:13 Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te
geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan
hen die tot Hem bidden?
Johannes 7:17 Als iemand de wil heeft om Zijn wil te doen, zal hij van dit onderricht weten of het uit God
is.
Antwoord : ____________________
Aantekening: Onderdeel van het werk van de Heilige Geest is om ons de waarheid van de Schrift te
helpen begrijpen. Om deze reden moeten wij altijd de Heilige Geest vragen om ons te leiden wanneer wij
Gods Woord openen. Ik kan er zeker van zijn dat de Heilige Geest mijn Bijbelstudie leidt, als ik (1) Hem
vraag mij te leiden, en (2) bereid ben om de waarheid te accepteren en te volgen wanneer Hij die aan mij
openbaart.

9. Hoe helpt het ons om onder gebed het Woord van God te
bestuderen?
Psalmen 119:11 Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet
_____________ (NBG).
Jeremia 33:3 Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden, Ik zal u grote en
onbegrijpelijke dingen bekendmaken, die u niet weet.
Romeinen 15:4 Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat
wij … de hoop zouden behouden.
Jakobus 1:5 En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, … en ze zal
hem gegeven worden.
Antwoord : ____________________

10. Welke Bijbelstudiemethode raadt de Schrift aan?
Jesaja 28:10 Want het is ____________ op gebod, … regel op regel, hier
een beetje, daar een beetje.
1 Korinthe 2:13 … met woorden die de Heilige Geest ons leert, om
geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken.
2 Petrus 1:20 Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de
Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat.
Antwoord : ____________________
Aantekening: Wij moeten onze eigen ideeën aan de kant zetten en de Bijbel bestuderen door alles te
lezen wat de Schrift over een gegeven onderwerp zegt (‘hier een beetje, daar een beetje’). Wij dienen de
Bijbel voor zichzelf te laten spreken. Wanneer dit gebeurt zal de waarheid altijd duidelijk worden. Dit is hoe
Jezus de twee discipelen op de weg naar Emmaüs ervan overtuigde dat Hij werkelijk de Messias was
(Lukas 24:27).

11. Wat zal het bestuderen van de Schrift voor ons doen?
2 Timotheüs 3:15 … en u van jongs af de heilige Schriften kent, die u
wijs kunnen maken tot _______________, door het geloof dat in Christus
Jezus is.
Antwoord : ____________________
Aantekening: De Schrift helpt ons Gods grote verlossingsplan – de
belangrijkste informatie ooit aan stervelingen gegeven – te begrijpen.

12. Waar vinden we volgens Jezus de waarheid?
Johannes 14:6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de
_______________ en het Leven.
Johannes 17:17 ... Uw woord is de waarheid.
Antwoord : ____________________
Aantekening: We vinden de waarheid in Gods Woord – de Bijbel. Waarheid is een schaars goed in de
wereld van vandaag, en alle volken op de aarde lijden als gevolg hiervan. De waarheid over alles wat er
echt toe doet, wordt gevonden in de Schrift. Het bestuderen en opvolgen van haar instructies bevrijdt
mensen (Johannes 8:32) en schenkt hen vreugdevolle, overvloedige levens (Johannes 15:11).

13. Welke waarschuwingen aangaande Bijbelstudie worden in de
Schrift gegeven?
2 Timotheüs 2:15 Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als
een arbeider … die het Woord van de waarheid recht _________.
2 Petrus 3:16 ... zoals ook in alle brieven, ... zijn sommige zaken die
moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen
verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.
Antwoord : ____________________
Aantekening: De waarheid ‘recht snijden’ betekent dat het correct en naar waarheid geïnterpreteerd wordt.
Er is een groot gevaar in het verdraaien van de Schrift om het te laten zeggen wat wij willen dat het zegt.
Wat ik zeg over de Bijbel is van weinig betekenis. Wat telt is wat de Schrift over zichzelf zegt.

14. Hoe dienen wij alle leerstellingen te toetsen?
Handelingen 17:11 … zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid
en ______________ dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo
waren.
Jesaja 8:20 Terug naar de wet en het getuigenis! Als zij niet
overeenkomstig dit woord spreken, zal er voor hen geen dageraad zijn.
Antwoord : ____________________
Aantekening: Alle leer dient gecontroleerd te worden aan de hand van de Bijbel. Als een onderwijzing
duidelijk niet in overeenstemming is met de Schrift, is het vals en dient het opgegeven te worden.

15. Wat gebeurde er toen Jezus de Schrift uitgelegd had aan Zijn
twee ontmoedigde discipelen die op weg naar Emmaüs waren?
Lukas 24:32 En zij zeiden tegen elkaar: Was ons _________ niet
brandend in ons, toen Hij onderweg tot ons sprak en voor ons de
Schriften opende?
Antwoord : ____________________

16. Wat deden deze twee discipelen toen zij eenmaal wisten dat
Jezus leefde en gehoord hadden hoe Hij de profetieën uitlegde?
Lukas 24:33 En op datzelfde moment stonden zij op en keerden
___________ naar Jeruzalem, en vonden de elf discipelen en hen die bij
hen waren, bijeen.
Antwoord : ____________________
Aantekening: Één van de eerste reacties die deze discipelen hadden, nadat zij gehoord hadden hoe
Jezus de Schrift uitlegde, was een brandend verlangen om het goede nieuws met anderen te delen. Wij
hopen dat het ook uw verlangen zal zijn uw vrienden uit te nodigen om met u mee te doen in deze
dynamische Bijbelstudieserie.

17. Verlangt u ernaar de Schrift volledig te begrijpen en te volgen?
Antwoord : ____________________

Aanvullende studie
Gelijkenissen tussen Bijbelse karakters en Jezus
Vele van de Bijbelse helden zijn een type of model van Jezus. Mozes, Jozef, David en Salomo zijn allemaal
mensen die op sommige momenten in hun leven een voorafschaduwing waren van het leven en werk van
Christus. De overeenkomsten tussen hun ervaringen zijn bedoeld
om de wereld te helpen Jezus te herkennen als de Zoon van God.
Vele van de Bijbelse helden zijn een type of model van Jezus.
Mozes, Jozef, David en Salomo zijn allemaal mensen die op
sommige momenten in hun leven een voorafschaduwing waren
van het leven en werk van Christus. De overeenkomsten tussen
hun ervaringen zijn bedoeld om de wereld te helpen Jezus te
herkennen als de Zoon van God. Daniëls ervaring met de wet en
de leeuwen is een voorbeeld van zo’n geestelijke gelijkenis. Let op
de volgende overeenkomsten:


De leiders in Medo-Perzië wilden Daniël uit zijn hoge positie verwijderen, omdat ze jaloers waren op
zijn goede relatie met de koning. Daniël 6:3 zegt: ‘Toen overtrof deze Daniël de rijksbestuurders en
de stadhouders, doordat een uitnemende geest in hem was; en de koning was van zins hem over
het gehele koninkrijk te stellen.’ (NBG). Op dezelfde wijze wilden de leiders van Jeruzalem Jezus uit
de weg ruimen, omdat ze jaloers waren op Zijn goede relatie met de koning van het universum
(Johannes 5:18-20).



De hoge ambtenaren aan het hof volgden Daniël overal met de bedoeling hem op de één of andere
onregelmatigheid te betrappen (Daniël 6:4). De religieuze leiders in Jezus’ dagen zonden spionnen
uit om Jezus te volgen in de hoop Hem op iets verkeerds te betrappen (Lukas 20:19, 20).



Daniëls vijanden konden niets verkeerds bij hem vinden. Daarom spanden ze een valstrik om hun
doel te bereiken (Daniel 6:5-9). Dit deden de leiders te Jeruzalem ook met Jezus. Ze spanden
samen met Judas Iskariot om Jezus in de val te lokken (Lukas 22:2-6). Pilatus echter verklaarde dat
hij niets verkeerds bij Jezus kon vaststellen (Johannes 19:4).



Nadat Daniël in de leeuwenkuil was gegooid, werd de kuil met een zware steen afgesloten en
verzegeld met een staatszegel (Daniël 6:16,17). Ook Jezus werd in een graf geplaatst dat werd
afgesloten met een zware steen en verzegeld met een zegel van de staat (Mattheüs 27:5860,65,66).



Daniël en Jezus waren onschuldig en beiden kwamen levend uit hun aardse gevangenis (Daniël
6:23; Markus 16:5,6).

Probeer ook eens andere gelijkenissen te vinden tussen het leven van Bijbelse figuren en het leven van
Jezus.

