
v2.0 1 

21. Een stem in de wildernis 
Amazing Facts Storacle of Prophecy (21/24) 

 

Jezus zei: ‘Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand 
opgestaan die groter is dan Johannes de Doper’ (Mattheüs 11:11). 
Wat weten wij over deze afgezonderde man van wie Jezus zei dat hij 
de grootste onder de profeten was? Toen Johannes in de wildernis 
van Judea begon te preken kwamen mensen er van heinde en verre 
naartoe om deze krachtige, nederige boodschapper onbevreesd te 
horen spreken. Zijn leven werd gekenmerkt door heiligheid en 
eenvoud, in schril contrast met de religieuze leiders van die tijd. De 
priesters gingen in luxe gewaden gekleed, terwijl Johannes een 
bescheiden kleed van kamelenhaar droeg, met een leren riem 
eromheen. Terwijl zij aan het feesten waren, was Johannes aan het 
vasten of at hij wilde honing en de vrucht van de johannesbroodboom 
(of sprinkhanen – het Griekse woord kan zowel 
‘johannesbroodboompeul’ als ‘sprinkhaan’ betekenen). Hij weigerde 
wijn of sterkedrank te drinken, zodat hij met de Geest van God vervuld 

kon blijven (Lukas 1:15). Johannes koos liever de rivieren en rotsachtige valleien als plaats om te preken, 
dan de rijkversierde synagogen. Al snel begonnen de mensen zich af te vragen: “Zou deze man Elia 
kunnen zijn?” Johannes kleedde zich inderdaad zoals de oudtestamentische profeet, maar hij was niet Elia. 
De engel Gabriël had aan de ouders van Johannes vóór zijn geboorte uitgelegd dat hij zou gaan ‘in de 
geest en de kracht van Elia ... om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken’ (Lukas 1:17). Het 
doel van het dienstwerk van Johannes was om in dezelfde kracht van de Heilige Geest als Elia een 
opwekking onder Gods volk tot stand te brengen. Het speciale werk dat hem was toevertrouwd was om 
bekering van zonden te prediken en mensen voor te bereiden op Jezus’ eerste komst. De Bijbel zegt dat er 
in de laatste dagen een heel leger van Elia’s en Johannes de Dopers zal zijn om een vergelijkbaar werk te 
doen, namelijk om de wereld voor te bereiden op de tweede komst van Jezus. ‘Zie, Ik zend tot u de profeet 
Elia, voordat de dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende dag.’ Maleachi 4:5 (zie ook  
Joël 2:28-31). 

 

1. Wat was één van de geheimen  
van het geestelijk leven van Johannes?  

Lukas 3:15,16 En toen ... antwoordde Johannes allen:  
Ik doop u wel met water, maar Hij komt Die sterker is dan ik,  
bij Wie ik niet ________ ben de riem van Zijn sandalen los te maken.   

Johannes 3:30 Hij moet meer worden, ik echter minder. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Het geestelijk leven van Johannes werd gekenmerkt door buitengewone nederigheid. Er was een 
directe link tussen het krachtige optreden van Johannes en zijn volledige overgave aan de Heere. Het 
bracht Johannes veel vreugde om anderen naar Jezus te leiden in plaats van naar zichzelf. Alles wat hij 
deed, deed hij tot eer van Gods Naam.     
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2. Las Johannes de Doper de Bijbel?  

Johannes 1:23 Hij zei: Ik ben de __________ van een die roept  
in de woestijn: Maak de weg van de Heere recht,  
zoals Jesaja, de profeet, gesproken heeft. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Ja! Johannes citeerde uit het Oude Testament, wat ons laat zien dat hij een duidelijk begrip van 
de Bijbel had. De Bijbel vertelt ook dat Johannes zijn discipelen leerde om vaak te vasten en te bidden 
(Mattheüs 9:14). Ook dit getuigt van zijn diepe liefde voor de Heere. Op dezelfde wijze kunnen wij door 
onze persoonlijke wijding en Bijbelstudie God leren kennen en liefhebben en Zijn Geest ontvangen.  

 

3. Was Johannes de Doper bereid  
om van Jezus te getuigen?   

Johannes 1:29 De volgende dag zag _______________  
Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God,  
dat de zonde van de wereld wegneemt! 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Van nature was Johannes een afgezonderd mens (Lukas 1:80). Toch was hij bereid het risico te 
nemen bespot te worden en zelfs zijn leven op het spel te zetten om mensen op Jezus als de Verlosser van 
de wereld te kunnen wijzen. Op dezelfde manier zullen zij, die de Heere echt liefhebben, bereid zijn hun 
angst en gemak aan de kant te zetten om van Jezus te getuigen. 

 

4. Was de boodschap die Johannes verkondigde  
populair onder politieke en religieuze leiders? 

Lukas 7:30 Maar de Farizeeën en de wetgeleerden ________________ 
het raadsbesluit van God met betrekking tot zichzelf,  
omdat ze niet door hem gedoopt wilden worden. 

Lukas 3:19,20 Maar toen Herodes, de viervorst, door hem terechtgewezen werd ...  
om alle slechte dingen die Herodes deed, heeft hij ook dit nog bij dat alles gevoegd  
dat hij Johannes in de gevangenis opsloot. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Johannes was niet bang uitspraken te doen over de populaire zonden van die tijd, waar zelfs de 
religieuze leiders aan meededen. Gods eindtijdboodschap van bekering en het leiden van een heilig leven, 
zal ook niet geliefd zijn onder onze gerespecteerde politieke en kerkelijke leiders, hoewel de boodschap 
Bijbels is. 
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5. Ontmoedigt de Bijbel het dragen van sieraden en opzichtige kleding?  

1 Timotheüs 2:9 Evenzo wil ik dat de vrouwen [en mannen natuurlijk ook] 
zich tooien met ______________ kleding, ingetogen en bezonnen,  
niet met het vlechten van het haar of met goud of parels of kostbare kleren. 

1 Petrus 3:3,4 Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks:  
het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden  
of het aantrekken van mooie kleren; maar uw sieraad moet zijn  
de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad  
van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God. 

Jesaja 3:18-21 Op die dag zal de Heere de mooiste sieraden wegnemen: de enkelringen, ...  
de oorhangers, de armbanden, de sluiers, de hoofddoeken, de enkelkettinkjes, de gordels,  
de reukflesjes, de amuletten, de ringen, de neusringen. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Ja! Johannes de Doper droeg simpele, ingetogen kleding – voor elke christen een goed 
voorbeeld om te volgen. De populaire, seksueel getinte rages en modeverschijnselen van vandaag de dag 
zorgen voor verleidingen en (financiële) schulden. God vraagt niet van ons dat wij ons kleden in een jute 
zak; onnodig dure, maar opzichtige of provocerende kleding zou geen onderdeel moeten zijn van de 
garderobe van een christen. Hoewel het dragen van sieraden in de wereld alom geaccepteerd is, geeft de 
Bijbel daar een negatief beeld over. U herkent wellicht niet alle dingen die in Jesaja 3:18-23 genoemd 
worden, maar mensen in andere werelddelen herkennen ze wel. Veel van deze heidense sieraden worden 
nu ook in onze westerse cultuur steeds vaker gezien.   

 

6. Was er een verband tussen het geestelijk leven  
van Johannes en zijn simpele dieet?  

Lukas 1:15 Geen ________ en geen sterkedrank zal hij drinken  
en hij zal al van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden.  

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Christenen zouden zich geheel moeten onthouden van alle gefermenteerde dranken om hun 
verstand scherp te houden en Gods Geest te kunnen horen (Spreuken 23:31,32; Hab. 2:15; 1 Petrus 5:8). 

 

7. Waarom maakt God Zich druk  
over wat wij eten en drinken?  

Richteren 13:7 Maar Hij zei tegen mij: Zie, u zult zwanger worden  
en een zoon baren. Welnu, drink geen wijn of sterkedrank  
en eet niets _____________, want het jongetje zal van de moederschoot af 
tot op de dag van zijn dood als nazireeër aan God gewijd zijn. 

1 Korinthe 6:19 Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest,  
Die in u is en Die u van God hebt ontvangen? 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Er is een direct verband tussen wat wij eten of drinken en onze mentale helderheid, ons 
vermogen om verleidingen te weerstaan en onze bekwaamheid om onderscheid te maken tussen goed  
en kwaad. Alles wat een christen doet – ook wat hij eet of drinkt – moet hij doen ter ere van God  
(1 Korinthe 10:31). 
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8. Wat zegt de Bijbel over werelds gedrag?  

Jakobus 4:4 Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn,  
wordt als _____________ van God aangemerkt.  

2 Korinthe 6:17 Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af,  
zegt de Heere, en raak het onreine niet aan, en Ik zal u aannemen. 

1 Johannes 2:15 Als iemand de wereld liefheeft,  
is de liefde van de Vader niet in hem.  

Romeinen 12:2 En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd  
door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke  
en volmaakte wil van God is. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: De Heere roept Zijn volk op om een voorbeeldig leven te leiden terwijl zij anderen voorbereiden 
op de wederkomst van Jezus.   

 

9. Welke gedachten zou een christen moeten verkiezen?  

Filippenzen 4:8 Al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is,  
al wat _________ is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is,  
als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. 

Psalm 101:3 Ik zal mij geen verdorven praktijken voor ogen stellen. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Johannes de Doper riep de mensen op zich van iedere vorm van geweld afzijdig te houden 
(Lukas 3:14). Voor ons betekent dat ook dat wij niet naar geweld kijken als vorm van vermaak. Jezus leerde 
dat seksuele en gewelddadige zonden voortkwamen uit de gedachten (Mattheüs 5:22,28). Daarom zou een 
christen alle tv-programma’s, films en leesmateriaal die onreine gedachten aanmoedigen moeten 
vermijden.  

 

10. Van welke vorm van muziek  
zal een ware christen genieten?  

Psalm 40:4 Hij legde mij een nieuw ________ in de mond,  
een lofzang voor onze God. 

1 Samuel 16:23 En telkens wanneer de boze geest van God over Saul kwam,  
gebeurde het dat David de harp nam en erop tokkelde. Voor Saul was dat dan een verademing:  
het ging beter met hem en de boze geest week van hem. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Het is overduidelijk dat een grote meerderheid van de populaire muziek in de wereld ons 
geestelijk niet helpt. In plaats daarvan ontneemt het ons het verlangen naar hemelse dingen en versterkt 
het meestal onze lagere natuur. Muziek kan echter een enorme kracht ten goede zijn. Toen koning Saul 
werd gekweld door een kwade geest was kalmerende muziek van Davids harp een verademing voor hem 
en dreef het de kwade invloed weg.   
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11. Is dansen een goede ontspanning voor een christen?  

1 Johannes 2:6 Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo ________________ als Hij gewandeld heeft. 

Titus 2:11,12 De zaligmakende genade van God ... leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten 
te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven.  

Antwoord: ____________________ 

Merk op: De huidige populaire manieren van dansen gaan samen met wereldse muziek en hebben een 
sterke seksuele nadruk. In bijna elke situatie moeten wij onszelf de vraag stellen: Wat zou Jezus doen? We 
zullen het er waarschijnlijk allemaal over eens zijn dat onze Verlosser Zijn verstand niet aan de kant zou 
zetten en op één of ander ritme zou gaan swingen.  

 

12. Kan een christen meedoen  
met de loterij of met gokken?  

1 Timotheüs 6:10 Want geldzucht is een wortel van alle kwaad.  
Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof,  
en hebben zich met vele ____________ doorstoken. 

2 Thessalonicenzen 3:10 Want ook toen wij bij u waren, bevalen wij u dit: 
als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten. 

Spreuken 28:20 Maar wie erop aast om rijk te worden, zal niet voor onschuldig gehouden worden. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Gokken kan net zo verslavend zijn als drugs. Sommige mensen hebben hele spaarrekeningen 
die voor hun familie bestemd waren in casino’s of aan staatsloterijen verkwist. De meeste snel-rijk-worden 
concepten gaan gepaard met overdreven grote risico’s, oneerlijke prijzen en twijfelachtige ethiek.    

 

13. Wat zou het doel moeten zijn van Gods huidige volk?  

1 Johannes 3:22 Omdat wij Zijn geboden in acht ___________  
en doen wat Hem welgevallig is. 

Prediker 12:13 Vrees God, en houd u aan Zijn geboden,  
want dit geldt voor alle mensen. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Iemand kan niet leven zoals hij wil en uiteindelijk verlost worden in Gods koninkrijk. Hierom kwam 
Jezus naar de aarde – om ons een voorbeeld te geven van een heilig leven (1 Petrus 2:21). 
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14. Wat maakt het makkelijker om God te gehoorzamen in de dingen  
die we in deze les besproken hebben?  

Johannes 14:15 Als u Mij _____________,  
neem dan Mijn geboden in acht. 

1 Johannes 5:3 Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden  
in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last. 

Psalm 40:9 Ik vind er vreugde in, Mijn God, om Uw welbehagen te doen; 
Uw Wet draag Ik diep in Mijn binnenste. 

Antwoord: ____________________ 

 

15. Waarom is het christelijk leven zo’n hoge roeping?  

1 Petrus 2:9 Maar u bent een _____________ geslacht, een koninklijk 
priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom 
maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de 
duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Christenen hebben als vertegenwoordigers van Jezus inderdaad een hoge roeping! Johannes de 
Doper hielp de mensen zich klaar te maken voor de eerste komst van Jezus. God roept Zijn kinderen van 
vandaag de dag op om een heilig leven te leiden terwijl zij anderen helpen zich klaar te maken voor de 
tweede komst van Jezus. 

 

16. Bent u bereid een unieke ‘stem in de wildernis’ te zijn 
en door een goddelijke levensstijl een getuige te zijn,  
om zo anderen voor te bereiden op Jezus’ wederkomst?  

Antwoord: ____________________ 
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Aanvullende studie 
 

Vertegenwoordigers van Christus 

Wanneer iemand een christen wordt, wordt hij of zij een vertegenwoordiger van een beter koninkrijk. De 
Bijbel zegt: ‘Wij zijn dan gezanten namens Christus’ (2 Korinthe 5:20). 

Het woordenboek definieert een ‘gezant’ als ‘een ambassadeur,’ ‘een afgevaardigde, met name als 
diplomatiek vertegenwoordiger van een regering’.  

Ambassadeurs zijn op geestelijk gebied net zo belangrijk als zij op politiek gebied zijn. Burgers van het 
koninkrijk van de hemel zijn niet zoals de burgers van deze wereld. Wij zijn in de wereld gezonden om te 
laten zien wie en hoe Jezus is. Door de Heilige Geest worden wij Zijn vertegenwoordigers, om Zijn beeld in 
alles te reflecteren, of het nu gaat om de manier waarop we praten en werken of de manier waarop we eten 
en ons kleden. Met andere woorden, wanneer wij deel worden van Gods geestelijke koninkrijk moeten wij 
levende voorbeelden worden van de overheid die wij vertegenwoordigen. In 2 Korinthe 3:18 zegt de Schrift: 
‘Wij allen ... worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit 
door de Geest van de Heere bewerkt wordt’.  

Wij, de kerk, zijn in de wereld van vandaag de handen en voeten, de ogen en mond en ja, zelfs de oren van 
Jezus. Wij zijn het lichaam van Christus (Efeze 1:22,23; 5:29,30; Kolossenzen 1:18). Voordat Jezus naar 
de hemel opsteeg zei Hij: ‘Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u’ (Johannes 20:21). 

Elk facet van ons leven dient een weerspiegeling te zijn van het leven en de persoon van Jezus. ‘Laat uw 
licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, 
verheerlijken’ (Mattheüs 5:16). 

 

 

 


