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24. Anders dan de meerderheid 
Amazing Facts Storacle of Prophecy (24/24) 

 
 

Petrus hield van Jezus, maar hij hield ook van de goedkeuring van de 
menigte. Tijdens het laatste avondmaal had Jezus de apostelen 
gewaarschuwd dat zij Hem in de steek zouden laten. Toen Hij dat gezegd 
had was Petrus opgesprongen en had hij gezworen dat zelfs als alle 
anderen dat zouden doen, hij Hem nooit zou verlaten. Jezus antwoordde, 
‘Ik zeg u, dat u in deze nacht, voordat de haan gekraaid zal hebben, Mij 
driemaal zult verloochenen’ (Mattheüs 26:34). Petrus bedoelde het goed, 
maar hij herkende de trots van zijn eigen hart niet. Later die avond, toen 
de menigte Jezus kwam arresteren en iedereen toekeek, trok Petrus zijn 
zwaard om Zijn Meester te verdedigen. Enkele uren later bij Zijn verhoor, 
toen Petrus door de vijanden van Jezus werd bespot, ontkende hij tot 
driemaal toe dat hij Hem überhaupt kende. Elke keer werd Petrus nog 
vrijmoediger, tot hij Hem uiteindelijk verloochende door te vloeken en te 

zweren (vers 74). Toen kraaide de haan. Op datzelfde moment was Jezus in de rechterszaal, waar Hij werd 
mishandeld door de bewakers. Petrus zag hoe Jezus Zich omdraaide en naar hem keek met liefde en 
medeleven en dat brak zijn hart. ‘En Petrus herinnerde zich het woord van de Heere, hoe Hij tegen hem 
gezegd had: Voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u Mij driemaal verloochend hebben. En Petrus ging 
naar buiten en huilde bitter’ (Lukas 22:61,62). Vanaf die dag was Petrus een veranderd mens. Hij streefde 
er niet langer naar om de menigte te behagen, maar was vastberaden om alleen God te behagen. Na zijn 
bekering, toen hij voor de Joodse raad gebracht werd en bedreigd werd met mishandeling als hij door zou 
gaan met het preken over Jezus, antwoordde Petrus vrijmoedig: ‘Men moet aan God meer gehoorzaam zijn 
dan aan mensen’ (Handelingen 5:29). Petrus had voor altijd zijn trouw aan en liefde voor Jezus bewezen 
toen hij ervoor koos liever ondersteboven gekruisigd te worden door de Romeinse keizer, dan zijn Heere 
opnieuw te verloochenen. 

 

1. Hoe stelt God vast of wij aan Zijn kant staan of niet?  

Mattheüs 7:21 Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere,  
zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil _________ 
van Mijn Vader, Die in de hemelen is. 

Romeinen 6:16 Weet u niet, dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking 
stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt:  
óf van de zonde, tot de dood, óf van de gehoorzaamheid, tot gerechtigheid? 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Het is een eenvoudig beginsel: waar we naar luisteren bepaalt onze loyaliteit. Als we zeggen dat 
wij dienaren van God zijn, maar we volgen de instructies van de duivel of de wereld, dan misleiden we 
onszelf.  
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2. Wanneer de geboden van mensen in strijd zijn met  
de geboden van God, wie moeten we dan gehoorzamen 
volgens Petrus? 

Handelingen 5:29 Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: 
Men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen.  

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Nadat Petrus zich bekeerde, en leerde Jezus waarlijk lief te hebben, vertelde hij de Joodse raad 
dat hij in eerste plaats God trouw moest zijn. Wij hebben geleerd dat in de eindtijd de wetten van het beest 
en de wereld in strijd zullen zijn met de wetten van God. Daarom moeten we nu al kiezen de wetten van 
God te gehoorzamen, wat de consequenties ook zijn.   

 

3. Hoe tonen we onze liefde voor God het beste?  

Johannes 8:31 Als u in Mijn ____________ blijft,  
bent u werkelijk mijn discipelen.  

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

1 Johannes 2:4 Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht 
neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet.  

Antwoord: ____________________ 

Merk op: De beste uiting van iemands liefde voor Jezus is door Zijn wil te doen en de Wet van God is de 
meest complete expressie van Zijn wil (Psalmen 40:9). 

 

4. Waarom gedroegen de hypocriete Farizeeën  
zich volgens Jezus religieus?  

Mattheüs 6:2 Opdat zij door de mensen ________ zouden worden. 

Mattheüs 6:5 Om door de mensen gezien te worden. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: De Bijbel vertelt ons, ‘de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan’  
(1 Samuel 16:7). Een oprechte christen zal zich veel drukker maken om wat God van hem denkt, dan wat 
de wereld denkt. 
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5. Is het over het algemeen veilig om de meerderheid te volgen?  

Exodus 23:2 U mag de meerderheid niet ___________ in het kwaad.  

Mattheüs 7:13,14 Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort 
en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor 
naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar  
het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.  

1 Petrus 3:20 In de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, 
waarin weinige – dat is acht – zielen behouden werden  
door het water heen.  

Antwoord: ____________________ 

Merk op: De geschiedenis lijkt te vertellen dat de meerderheid vrijwel altijd de verkeerde keuze maakt.  
Het was de menigte die Mozes wilde stenigen en terug wilde gaan naar de slavernij van Egypte  
(Numeri 14:4-10). Het was de menigte die uitriep: “Kruisig Hem, kruisig Hem” (Lukas 23:21). En het zal  
de meerderheid zijn – niet de minderheid – die het merkteken van het beest zal ontvangen in de eindtijd 
(Openbaring 13:16). 

 

6. Wat vindt Jezus ervan wanneer we de tradities  
van mensen boven de geboden van God stellen?  

Markus 7:7,9 Maar _____ eren zij Mij door de leringen te onderwijzen  
die geboden van mensen zijn. ... En Hij zei tegen hen: U stelt op een 
mooie manier Gods gebod terzijde om u aan uw overlevering te houden!  

Antwoord: ____________________ 

 

7. Zal het christendom in de eindtijd populair zijn?  

Mattheüs 24:9 U zult door alle volken ____________ worden  
omwille van Mijn Naam. 

2 Timotheüs 3:12 En ook allen die godvruchtig willen leven  
in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. 

Openbaring 12:17 En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen 
om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht. 

Openbaring 13:15 [Het] zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden,  
gedood zouden worden. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: In de eindtijd zullen satan en zijn volgelingen een alles meedogenloze oorlog voeren tegen Gods 
oprechte kinderen die de Bijbel geloven en volgen. 
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8. Is het mogelijk om zowel God als de meerderheid van de mensen  
tevreden te stellen?  

Mattheüs 6:24 Niemand kan twee heren dienen,  
want of hij zal de één haten en de ander ____________________,  
of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. 

Mattheüs 12:30 Wie niet met Mij is, die is tegen Mij. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: In deze strijd tussen Christus en satan is er geen neutraal 
gebied. Het is onmogelijk om geen standpunt in te nemen. Als wij niet 
met Jezus samenwerken, helpen wij in feite de duivel. 

 

9. Is het erg als ik een vriend of familielid  
meer liefheb dan Jezus?  

Mattheüs 10:37 Wie vader of ____________ liefheeft boven Mij, is Mij 
niet waard; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard. 

Lukas 14:26 Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen vader  
en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs  
zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn.  

Mattheüs 12:50 Want wie de wil van Mijn Vader doet, Die in de hemelen is,  
die is Mijn broeder en zuster en moeder. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Jezus toont hier aan dat de beste manier om onze geliefden te helpen bereiken en verlossen is 
door Hem op de eerste plaats in ons leven te stellen. Het is altijd een tragische fout als we onze natuurlijke 
genegenheid voor onze familieleden of vrienden boven onze eerste verplichting tot onze Verlosser en 
Schepper plaatsen. 

 

10. Is het wijs om een carrière of aardse schatten  
boven Jezus te stellen?  

Mattheüs 16:26 Want wat baat het een mens, als hij heel de 
_____________ wint en aan zijn ziel schade lijdt?  
Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? 

Lukas 12:15 Al heeft iemand overvloed,  
zijn leven behoort niet tot zijn bezit. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Het is een dodelijke misleiding te veronderstellen dat ‘geluk en veiligheid’ voortkomen uit een 
goede baan of mooie spullen. In tegenstelling zegt Jezus: ‘Het is gemakkelijker dat een kameel door het 
oog van een naald gaat, dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat’ (Markus 10:25). 
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11. Is het veilig ongehoorzaam te blijven aan Gods wil  
nadat Hij ons de waarheid heeft laten zien?  

Hosea 4:6 Mijn volk gaat te __________ door het gebrek aan kennis. 
Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, ... daar gij de Wet  
van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten (NBG). 

Hebreeën 10:26 Want als wij willens en wetens zondigen,  
nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben,  
blijft er geen slachtoffer voor de zonden meer over. 

Antwoord: ____________________ 

 

12. Wat zal er gebeuren met hen die volharden  
in het verwerpen van de waarheid?  

2 Thessalonicenzen 2:10-12 En met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die _____________ 
gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal 
God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen veroordeeld worden  
die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid. 

Johannes 3:19 En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen  
hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: De Bijbel leert ons dat Jezus de waarheid is (Johannes 14:6). Wanneer wij in meerdere of 
mindere mate de waarheid accepteren of verwerpen, dan accepteren of verwerpen wij Jezus.  

 

13. Zullen zij, die in de eindtijd Gods volk vervolgen, 
geloven dat zij het juiste doen?   

Johannes 16:2 Ja, de tijd komt dat ieder die u doodt,  
denkt God een __________ te bewijzen. 

Antwoord: ____________________ 

 

14. Hoe beschreef Petrus hen die de waarheid hebben leren kennen,  
maar die weigeren te volgen?   

2 Petrus 2:21,22 Het zou immers beter voor hen geweest zijn  
dat zij de weg van de gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat zij,  
nadat zij die hebben leren kennen, zich weer afkeren van het heilige 
gebod dat hun overgeleverd was. Maar hun is overkomen wat een waar 
spreekwoord zegt: De hond is teruggekeerd naar zijn eigen uitbraaksel  
en de gewassen zeug naar het __________________ in de modder. 

Antwoord: ____________________ 
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15. Brengt het volgen van Jezus  
strijd en zelfopoffering met zich mee? 

Lukas 9:23 Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij 
zichzelf __________________, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen. 

Antwoord: ____________________ 

 

16. Is het veilig om een keuze om Jezus te volgen  
uit te stellen?  

Hebreeën 4:7 Heden, als u Zijn stem ________, verhard dan uw hart niet. 

Hebreeën 2:3 Hoe zullen wij dan ontvluchten,  
als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen? 

2 Korinthe 6:2 Zie, nu is het de tijd van het welbehagen,  
zie, nu is het de dag van het heil! 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: De beste tijd om naar Gods stem te luisteren is wanneer u Hem hoort, en de beste tijd om Gods 
wil te doen is wanneer Hij u Zijn wil laat zien. De favoriete valkuil van satan is mensen te misleiden door ze 
te laten denken dat zij voldoende tijd hebben om deze keuze te maken. De duivel weet dat de overtuigende 
stem van Gods Geest stilgelegd zal worden als Hij genegeerd wordt. Voor ontelbare miljoenen mensen 
geldt dat zij oprecht van plan waren op een dag Jezus te gaan volgen, maar die dag is voor hen nooit 
gekomen.   

 

17. Wat zijn de voordelen van het accepteren  
en volgen van de waarheid?  

Psalm 119:165 Wie Uw Wet liefhebben, hebben diepe ________;  
voor hen ligt er geen struikelblok.  

Johannes 8:32 En u zult de waarheid kennen,  
en de waarheid zal u vrijmaken. 

1 Petrus 1:22 Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Heerlijke vrede, veiligheid en vrijheid zullen in het hart zijn van hen die de waarheid ontvangen en 
gehoorzamen. 
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18. Welke vraag stelde Jezus drie keer aan Petrus?  

Johannes 21:17 Hij zei voor de derde keer tegen hem:  
Simon, zoon van Jona, ________ u van Mij? 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Dit is de belangrijkste vraag als het gaat om een volledige 
overgave aan de wil van God: Houdt u van Hem?  

 

19. De waarheid zal nooit populair zijn in deze zondige wereld  
en de meerderheid zal vrijwel altijd de gemakkelijke weg kiezen.  
Maar Jezus heeft Zijn geweldige liefde voor u getoond  
door Zijn leven te geven als losprijs voor al uw zonden.  

De Heere heeft een groot plan voor uw leven.  
Om die reden heeft Hij Zijn waarheid aan u bekend 
gemaakt.  

Wilt u die liefde nu beantwoorden  
door Hem uw hart te geven, door ervoor te kiezen  
Hem als Heere aan te nemen en Hem te volgen waar Hij u leidt?   

Antwoord: ____________________ 

  


