
PR.   Het gaat Jezus altijd om de mensen
Hij is aanwezig in vertwijfeling, ontmoediging en 
teleurstelling.
Genk 15 nov

Mattheus 11:2
Johannes zit gevangen na een aantal jaren bediening, verkondiging, en 
velen die zich bekeerden en lieten dopen tot vergeving, door hem en zijn 
discipelen.

Hij had zelfs een paar disc. (Andreas en Johannes) overgedragen aan 
Jezus. Hij had Jezus gedoopt, herkent, de hg zien neerdalen op hem in 
gestalte van een duif en een stem gehoord die sprak dat dit zijn geliefde 
zoon was in wie hij een welbehagen had.
Luke 3:22 (HSV)
“22 en dat de Heilige Geest op Hem neerdaalde in lichamelijke gedaante 
als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei: U bent Mijn 
geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen!”

Het was een man van groot geloof, juist deze morgen dacht ik aan dit vers 
en dacht dat Jezus het gesproken had:
Luke 3:8 (HSV)
“8 Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering, en 
begin niet bij uzelf te zeggen: Wij hebben Abraham als vader; want ik zeg 
u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken.”

En dan slaat twijfel toe. 
Geen verwijt van Jezus.
Integendeel.

Het beste wat je kunt doen als je vertwijfeld bent of ontmoedigd, onzeker 
over de toekomst, of je afvraagt wat er nu eigenlijk voor vrucht is in je 
leven is:
Naar Jezus gaan en hem vragen stellen.

Johannes HOORDE van de werken die Jezus deed en toch stelde hij de 
vraag of HIJ het was die komen zou....DE MESSIAS DUS.
VERTWIJFELING of alles wel goed was geweest, of hij wel het goede had 
gedaan.
Was het het allemaal waard of zat ik fout en verwachten we een ander...



Matthew 11:4-6 (HSV)
“4 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: 
Ga heen en bericht Johannes wat u hoort en ziet:
5 blinden worden ziende en 
kreupelen kunnen lopen; 
melaatsen worden gereinigd en 
doven kunnen horen; 
doden worden opgewekt en 
aan armen wordt het Evangelie verkondigd;
6 en (moet zijn: DUS) gezegend is hij die aan Mij geen aanstoot neemt.”

Je wordt gezegend als je geen aanstoot neemt.

HOE BEWIJST EN BEVESTIGT JEZUS DAT HIJ DE MESSIAS 
IS?
door zijn daden en woorden aan MENSEN!! 
Zijn daden waren in het begrip van de religieuzen ook de daden die de 
messias zou doen. 

Lees Matth. 11:7-12

KIJK NAAR DE COMPLIMENTEN VAN JEZUS OVER JOHANNES. VOOR 
EEUWIG OPGETEKEND IN DE BIJBEL.
Zo jij ook... houd stand, geef niet op, fixeer je ogen op Jezus. Doe wat je is 
opgedragen in geloof, stel hem vragen. Laat hem het grote werk doen.

De dood van johannes
Matthew 13:57-58 (NBG1951)
“57 En zij namen aanstoot aan Hem. Maar Jezus zeide tot hen: Een profeet 
is alleen in zijn vaderstad en in zijn huis ongeëerd. 58 En Hij deed daar niet 
vele krachten wegens hun ongeloof.”

Aanstoot nemen is Jezus niet willen zien om wie Hij is. Je verkleint 
hem naar je eigen beeld, sterfelijk, faalbaar mens.

Matth. 14 Johannes wordt gedood.

Jezus reactie:

Matthew 14:13-21 (NBG1951)



De eerste wonderbare spijziging
14:13-21
13 Toen Jezus dit hoorde, trok Hij Zich vandaar in een schip terug naar 
een eenzame plaats, alleen. 

Niet alleen rouw, maar ook eerbetoon om zijn geloof .’’’(annick}

En toen de scharen dit hoorden, volgden zij Hem te voet uit de steden.
14 En toen Hij uit het schip ging, zag Hij een grote schare, en Hij werd met 
ontferming over hen bewogen en genas hun zieken. 15 Bij het vallen van 
de avond kwamen de discipelen tot Hem en zeiden: De plaats (hier) is 
eenzaam en de tijd is reeds verstreken; zend dan de scharen weg, dan 
kunnen zij naar de dorpen gaan om spijzen voor zich te kopen. 16 Maar 
Jezus zeide tot hen: Zij behoeven niet weg te gaan, geeft gij hun te eten. 
17 Zij zeiden tot Hem: Wij hebben hier niets dan vijf broden en twee 
vissen. 18 Hij zeide: Brengt Mij die hier. 19 En Hij beval de scharen, dat zij 
in het gras zouden gaan zitten, nam de vijf broden en de twee vissen, en 
Hij zag op naar de hemel, sprak de zegen uit, brak de broden en gaf ze 
aan zijn discipelen en de discipelen gaven ze aan de scharen. 20 En zij 
aten allen en werden verzadigd en zij raapten het overschot der brokken 
op, twaalf manden vol. 21 Zij, die gegeten hadden, waren ongeveer 
vijfduizend mannen, vrouwen en kinderen niet medegerekend.


