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Geliefde broeders en zusters, het geestelijk leven van een kind van God is een niet altijd
even gemakkelijke weg op een smal en kronkelend pad. Het is een pad vol met stenen,
waaraan we onze voeten kunnen stoten of waarover we kunnen struikelen en vallen. Het is
ook een lang pad naar omhoog en steeds zwaarder naarmate we vorderen. Het pad gaat
over bergen en door dalen en langs diepe ravijnen. Elk kind van God zal op dit pad wel eens
struikelen en vallen. Maar dan moeten we weer opstaan en onze weg vervolgen. Zélfs als er
twijfels in ons hart opkomen en we ons gaan afvragen of we nog wel het juiste pad volgen,
zullen we moeten volharden. Want het pad wordt niet lichter, maar eerder zwaarder.
Ook grote mannen Gods hebben wel eens twijfels in hun hart!
In Matt. 3:1-8,11-12 wil ik samen met u lezen over Johannes de Doper, die toch een prima
en waarachtig kind van God was: “En in die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in
de woestijn van Judea, En zeggende: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij
gekomen. Want deze is het, van denwelken gesproken is door Jesaja, den profeet, zeggende: De stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des Heeren, maakt Zijn paden
recht! En dezelve Johannes had zijn kleding van kemelshaar, en een lederen gordel om zijn
lenden; en zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honig. Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea, en het gehele land rondom de Jordaan; En werden van hem gedoopt
in de Jordaan, belijdende hun zonden. Hij dan, ziende velen van de Farizeën en Sadduceën
tot zijn doop komen, sprak tot hen: Gij adderengebroedsels! wie heeft u aangewezen te
vlieden van den toekomenden toorn? Brengt dan vruchten voort, der bekering waardig.
…………………………………………………………………………………. Ik doop u wel met
water tot bekering; maar Die na mij komt, is sterker dan ik, Wiens schoenen ik niet waardig
ben Hem na te dragen; Die zal u met den Heiligen Geest en met vuur dopen. Wiens wan in
Zijn hand is, en Hij zal Zijn dorsvloer doorzuiveren, en Zijn tarwe in Zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden.”
Johannes de Doper niet zo maar iemand. Hij was een grote prediker van het Evangelie tot
bekering van zonden, de geprofeteerde wegbereider van Jezus. Johannes had afscheid
genomen van al de mogelijke materiële verleidingen en genietingen in zijn leven en hij
geloofde vast in Jezus, de Zoon van God. Hij geloofde dat Jezus met de Heilige Geest zou
dopen en hijzelf was reeds vervuld met de Heilige Geest, toen hij nog in het lichaam van zijn
moeder Elizabeth was.
Luk. 1:13-17,41 – “Maar de engel zeide tot hem: Vrees niet, Zacharias! want uw gebed is
verhoord, en uw vrouw Elizabet zal u een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Johannes.
En u zal blijdschap en verheuging zijn, en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden.
Want hij zal groot zijn voor den Heere; noch wijn, noch sterken drank zal hij drinken, en hij
zal met den Heiligen Geest vervuld worden, ook van zijner moeders lijf aan. En hij zal velen
der kinderen Israëls bekeren tot den Heere, hun God. En hij zal voor Hem heengaan, in den
geest en de kracht van Elias, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen, en de
ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om den Heere te bereiden een
toegerust volk. ……………………………………………………………………………………..
En het geschiedde, als Elizabet de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindeken op in
haar buik; en Elizabet werd vervuld met den Heiligen Geest;”
Johannes de Doper wist en geloofde, dat Jezus de Messias was en het goddelijke Offerlam,
dat de zonden der wereld zou wegnemen door Zijn eigen Bloed te geven.
Joh. 1:26-34 – “Johannes antwoordde hun, zeggende: Ik doop met water, maar Hij staat
midden onder ulieden, Dien gij niet kent; Dezelve is het, Die na mij komt, Welke voor mij
geworden is, Wien ik niet waardig ben, dat ik Zijn schoenriem zou ontbinden. Deze dingen
zijn geschied in Bethabara, over de Jordaan, waar Johannes was dopende. Des anderen
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daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam Gods, Dat de zonde der
wereld wegneemt! Deze is het, van Welken ik gezegd heb: Na mij komt een Man, Die voor
mij geworden is, want Hij was eer dan ik. En ik kende Hem niet; maar opdat Hij aan Israël
zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, dopende met het water. En Johannes
getuigde, zeggende: Ik heb den Geest zien nederdalen uit den hemel, gelijk een duif, en
bleef op Hem. En ik kende Hem niet; maar Die mij gezonden heeft, om te dopen met water,
Die had mij gezegd: Op Welken gij den Geest zult zien nederdalen, en op Hem blijven, Deze
is het, Die met den Heiligen Geest doopt. En ik heb gezien, en heb getuigd, dat Deze de
Zoon van God is.”
Broeders en zusters, Johannes de Doper had dus de juiste blik op Jezus en Zijn Verlossingswerk, als de Zoon van God, Die de mensen van hun zonden zou vrijmaken en hen met de
Heilige Geest zou dopen.
Johannes kende zelfs zijn eigen door God gegeven roeping, taak en bestemming, hetgeen
helaas bij veel kinderen Gods niet zo is. In Jes. 40:3-5 werd geprofeteerd over deze roeping.
Joh. 1:23 – “Hij zeide: Ik ben de stem des roependen in de woestijn: Maakt den weg des
Heeren recht, gelijk Jesaja, de profeet, gesproken heeft.”
Wat een geweldig geloof had Johannes de Doper. Maar dat was toen hij nog vól vertrouwen
was. Dat was toen, ………………., toen hij nog in Bethabara was. Joh. 1:28 – “Deze dingen
zijn geschied in Bethabara, over de Jordaan, waar Johannes was dopende.”
“Bethabara” ( hrbe tyb ) betekent volgens sommigen “huis van vertrouwen”. Anderen
zeggen dat het “huis van de doorwaadbare plaats” betekent. Hoe het ook zij, er was een tijd
dat Johannes nog vol vertrouwen was om zijn pad te vervolgen en zelfs grote obstakel als de
rivier de Jordaan wist te overwinnen en over te steken.
Maar er kwam een ander moment in zijn leven. Dat was nadat hij door koning Herodes in de
gevangenis was geworpen. Dat was toen hij in de kerker zuchtte en geen uitweg meer zag.
Het verblijf in gevangenissen in die tijd, broeders en zusters, was beslist geen pretje. En daar
in de gevangenis begon Johannes te twijfelen en verloor hij een moment de juiste blik op
Jezus. Hij begon zich in die uiterst moeilijke omstandigheden af te vragen: “Is Jezus wel de
Messias, is Hij wel de Zoon van God?” Hij begon dus te twijfelen.
Maar omdat Johannes een echt kind van God was, nam hij de juiste beslissing. Hij ging niet
te rade bij andere mensen, neen, hij ging te rade bij Jezus Zelf. Hij stuurde twee van zijn
volgelingen naar Jezus toe met zijn vragen.
Matt. 11:2-3 – “En Johannes, in de gevangenis gehoord hebbende de werken van Christus,
zond twee van zijn discipelen; En zeide tot hem: Zijt Gij Degene, Die komen zou, of
verwachten wij een anderen?”
Het Woordenboek omschrijft twijfel als “onzekerheid, besluiteloosheid, niet overtuigd zijn”.
We mogen in de context van deze prediking dus aannemen dat twijfel een toestand is,
waarin de juiste geloofsblik op Jezus is verloren. Twijfel is dus niet een onschuldig iets.
Twijfel in ons geestelijk leven betekent gevaar. Want uit Jezus’ woorden in Matt. 21:21 blijkt
ook dat twijfel ongeloof is: “Doch Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Voorwaar zeg Ik u:
Indien gij geloof hadt, en niet twijfeldet, gij zoudt niet alleenlijk doen, hetgeen den vijgeboom
is geschied; maar indien gij ook tot dezen berg zeidet: Word opgeheven en in de zee
geworpen! het zou geschieden.”
Twijfel kan zich in ons geestelijk leven op vele manieren voordoen en kan zich in vele vragen
uiten. Enkele voorbeelden:
“Het duurt zó lang voordat Jezus terugkomt. Is het nu echt wel waar, dat Hij Gods Zoon is?”
“Mijn situatie is zo hopeloos en er gebeurt niets, hoewel ik maar blijf bidden. Is Jezus wel
Gods Zoon?”
“Ik ben zo’n grote zondaar en ik word maar niet van mijn banden verlost. Kan Jezus mij
eigenlijk wel verlossen?”
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“Ik ben al zo lang ziek en ik bid al zo lang. Kan of wil Jezus mij wel genezen?”
“Ik zoek al zo lang naar de vervulling met de Heilige Geest. Kan Jezus mij wel met de Heilige
Geest dopen?”
“Moet ik Jezus wel 100% dienen? Wat blijft er dan van mijn privéleven over?”
“Moet ik wel geven en offeren? Ik heb zelf al zo weinig.”
Broeders en zusters, ik ben er van overtuigd dat u deze lijst met vragen moeiteloos zult
kunnen aanvullen.
Laten we eens Jak. 1:6-7 lezen over hetgeen er gebeurt als we van God iets willen ontvangen, maar twijfelen en geen geloof hebben: “Maar dat hij ze begere in geloof, niet twijfelende; want die twijfelt, is een baar der zee gelijk, die van den wind gedreven en op geworpen
en nedergeworpen wordt. Want die mens mene niet, dat hij iets ontvangen zal van den
Heere.”
Jakobus zegt dat als wij twijfelen, wij een speelbal van de elementen, dus van de omstandigheden, zullen worden. En gelooft u mij, dat de demonen zeker hun negatieve invloed op die
omstandigheden zullen proberen uit te oefenen. En door dat ongeloof, dat in feite gebrek aan
vertrouwen (wantrouwen) in de Heer is, zullen wij niets van Hem kunnen ontvangen. Met
andere woorden, dan bevinden wij ons in een vrijwel hopeloze situatie. We worden heen en
weer geslingerd tussen de ene golf en weer de volgende golf. Er komt geen einde aan, daar
zal satan wel voor zorgen.
Leest u wat het antwoord van Jezus aan de twee discipelen van Johannes de Doper was.
Matt. 11:4-6 – “En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Gaat heen en boodschapt Johannes
weder, hetgeen gij hoort en ziet: De blinden worden ziende, en de kreupelen wandelen; de
melaatsen worden gereinigd, en de doven horen; de doden worden opgewekt, en den armen
wordt het Evangelie verkondigd. En zalig is hij, die aan Mij niet zal geërgerd worden.”
Oh, hoe wondervol en lief is Jezus toch. Hij was niet boos op of teleurgesteld in Johannes.
Neen! Maar middels Zijn antwoord herinnerde Jezus Johannes indirekt aan zijn roeping en
bediening, waarover in Jes. 40:3-5 staat geschreven: “Een stem des roependen in de
woestijn: Bereidt den weg des HEEREN, maakt recht in de wildernis een baan voor onzen
God! Alle dalen zullen verhoogd worden, en alle bergen en heuvelen zullen vernederd
worden; en wat krom is, dat zal recht, en wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt
worden. En de heerlijkheid des HEEREN zal geopenbaard worden; en alle vlees te gelijk zal
zien, dat het de mond des HEEREN gesproken heeft.”
Mijn lieve broeders en zusters, twijfelt u op dit moment? Herinnert u zich toch uw door God
gegeven bestemming. Denk terug aan uw roeping waarbij Jezus u uit de duisternis trok en u
bestemde voor Zijn Koninkrijk van Liefde. Denk terug aan die taak, die God juist aan u gaf.
Aan niemand anders dan aan u.
God riep Johannes de Doper om de mensen te wijzen op de heerlijkheid des Heeren, Die in
Jezus zou worden geopenbaard. Door de bediening van Johannes zou de weg van Jezus
worden gebaand en zouden alle mensen de waarheid van Gods Woord gaan zien.
Maar in Zijn antwoord wees Jezus Johannes ook direkt op Zijn eigen bediening, geprofeteerd
in Jes. 61:1-3. Want Johannes zelf had immers getuigd, dat de Heilige Geest op Jezus was.
Jezus zei dat (onder Zijn bediening) de blinden zagen, de kreupelen weer liepen, de
melaatsen werden gereinigd, de doven weer hoorden, de doden werden opgewekt en aan de
armen het Evangelie werd verkondigd.
Jes. 61:1-3 – “De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft,
om een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om te
verbinden de gebrokenen van harte, om den gevangenen vrijheid uit te roepen, en den
gebondenen opening der gevangenis; Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des
HEEREN, en den dag der wraak onzes Gods; om alle treurigen te troosten; Om den
treurigen Sions te beschikken dat hun gegeven worde sieraad voor as, vreugdeolie voor
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treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwden geest; opdat zij genaamd worden
eikebomen der gerechtigheid, een planting des HEEREN, opdat Hij verheerlijkt worde.”
Met andere woorden, Johannes mocht zelf de conclusie trekken. Hij wist immers uit Gods
Woord, uit het boek Jesaja, dat de bediening van de Messias, waarvan hij de wegbereider
was, met grote wonderen van herstel en genezing gepaard zou gaan, omdat de zalving en
de kracht van de Heilige Geest vol op Hem zou rusten. En nu gebeurden al deze geweldige,
wonderbaarlijke dingen onder de bediening van Jezus.
Johannes mocht zelf 1 + 1 bij elkaar optellen. Een eenvoudige optelsom en dus ook een
eenvoudige conclusie. Jezus was en is de Messias, de Gezalfde des Heren, de Heiland.
Omdat dit sommetje zó eenvoudig was, moest Jezus Johannes toch ook nog corrigeren.
Uit Liefde en Ontferming!
Jezus zei: “En zalig is hij, die aan Mij niet zal geërgerd worden.” (Matt. 11:6). Met andere
woorden: “Lieve Johannes, wordt aan Mij niet geërgerd, want je twijfel zou hierin kunnen
resulteren.”
Jezus, de goede Herder, wilde Johannnes waarschuwen: “Johannes, pas op! Laat jouw
twijfel niet tot ergernis worden, als het leven van honger en dorst, pijn en eenzaamheid in de
gevangenis jou te zwaar wordt. Als de onzekerheid en de verdrukkingen haast te zwaar
worden. Als je het waarom niet begrijpt en je gaat afvragen: Waarom toch, Heer? Waarom?
Ik diende U toch trouw?”
Oh, broeders en zusters, het is dus blijkbaar heel erg belangrijk om te onderzoeken wat er
met ergeren eigenlijk bedoeld wordt.
Het woord “ergeren” in Matt. 11:6 komt van het Griekse werkwoord “skanda’lizo”, hetwelk
zelf weer van “skandalon” is afgeleid. “Skandalon” betekent letterlijk “een gelegenheid of een
aanleiding om te ergeren of te vallen, of te struikelen, of aanstoot aan te nemen”. Het
Nederlandse woord “schandaal” stamt af van “skandalon”.
Wat betekent dan “skanda’lizo”? In verband met de context van Matt. 11:6 betekent het
“aanstoot aan Jezus nemen, struikelen over Jezus, boos zijn over Jezus, gekwetst zijn door
Jezus, geraakt zijn door Jezus, geërgerd zijn over Jezus, teruggeslagen zijn door Jezus,
verontwaardigd zijn over Jezus, tot zonde verleid zijn door Jezus, wantrouwend zijn over
Jezus, afvallig worden door Jezus” .
Als wij dit eens op ons in laten werken, dan zou Jezus dus het “skandalon”, het schandaal
zijn en daardoor de aanleiding zijn tot “skanda’lizo”, dus tot het nemen van aanstoot en tot
ergernissen. Dit is de kern van Zijn waarschuwing! “Johannes, pas op voor “skanda’lizo”, pas
op voor die afschuwelijke kwalificaties over Mij, jouw Heer en Heiland, als schandaal en bron
van ergernis.”
“Skanda’lizo” omvat kwalificaties, die nooit, maar dan ook nooit terecht aan onze lieve
Heiland kunnen worden toegerekend. Onze Jezus, de Heer en Bruidegom, Die met een van
ontferming en van liefde overvloeiend hart schuldloos en zondeloos in onze plaats aan het
kruis stierf. Achter de pijn en de verdrukkingen die Hij soms in onze levens moet toelaten,
staat een voortdurend van ontferming brandend hart.
Neen, mijn broeders en zusters, al deze vreselijke kwalificaties van “skanda’lizo” zullen ons
overkomen, als wij Zijn Liefde afwijzen en niet in Zijn Raadsplan en in Zijn Woord willen
instappen. Het is dan ook overduidelijk, dat wij dan de Waarheid van het Woord van God niet
zullen en kunnen zien, waarna wij op dwaalwegen terecht zullen komen.
In Mark. 6:3 en Matt. 13:57 lezen we dat de bewoners van het stadje Nazareth aan Jezus
werden geërgerd, nadat Hij daar het Woord had verkondigd. In Luk. 4:16-32 staat het
verhaal uitvoerig beschreven. Het was een geweldige boodschap geweest, waarin Jezus had
gewezen op de geweldige taak van de Messias, welke nu in Hem tot vervulling was
gekomen. Dat was teveel voor de toehoorders. Jezus, die timmermanszoon uit hun eigen
stadje, de zoon van Jozef, zou de langverwachte Messias zijn? Onmogelijk! En zij begonnen
aanstoot aan Hem te nemen en Hem af te wijzen. Hoewel zij van de wonderbaarlijke daden
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van Jezus moesten hebben gehoord, over de genezingen en verlossingen van demonen,
konden zij Zijn autoriteit niet accepteren. Zij verwierpen Hem. Hun harten vulden zich met
ergernis en met toorn en tenslotte wilden zij Hem vermoorden door Hem vanaf een berg in
een ravijn te gooien. Vreselijk!
Geliefde broeders en zusters, laten wij attent zijn. Een gewaarschuwd man telt voor twee.
Als er momenten van twijfel en diepe dalen in ons leven zijn, zullen we moeten oppassen dat
er in ons hart geen ergernis over Jezus binnen sluipt.
Ik wil graag een profetisch schriftgedeelte met u lezen, dat zich in de eindtijd vlak voor Jezus’
Wederkomst zal voordoen. Jezus zei in Matt. 24:9-12: “Alsdan zullen zij u overleveren in
verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams
wil. En dan zullen er velen geërgerd worden, en zullen elkander overleveren, en elkander
haten. En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden. En omdat de
ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden.”
Ergernissen zijn niet onschuldig. Wilden de mensen van Nazareth Jezus uit ergernis en
boosheid doden, in de tijden van de verdrukkingen (zelfs nog vóór de grote Verdrukking)
zullen velen van de kinderen Gods geërgerd worden aan Jezus en aan elkaar. Zij zullen de
zware tijden niet kunnen verdragen, omdat zij Jezus bij voorbaat niet willen vereenzelvigen
met moeite en pijn. Het leven in Christus behoort volgens hen alleen maar zonneschijn te
zijn. Maar zij vergeten dat Jezus de dood moest smaken om ons vrij te kopen en dat wij
bereid moeten zijn om Hem op dezelfde weg te volgen. En zij zullen Jezus verloochenen en
verraden. Ter wille van hun eigen hachje zullen zij ook hun broeders en zusters in de
gevangenis overleveren.
En de diepe oorzaak van dit alles? De liefde Gods (“achapé” – Matt. 24:12) is uit hun harten
verdwenen, doordat zij de zonden en ongerechtigheid in hun harten hebben toegelaten.
Het Woord van Jezus kan soms zo scherp zijn als het mes van een chirurg, broeders en
zusters. Maar de hemelse Chirurg hanteert het met uiterste precisie en met een diepe
ontferming in Zijn hart. Hij wil niet dat er ook maar één van Zijn kinderen van het geloof zal
afvallen. Hij wil dat wij allemaal meer en meer gereinigd zullen worden, zodat wij tot Zijn
reine, heilige, onberispelijke Bruid kunnen behoren (Efez. 5:26-27).
Jezus veroordeelde Johannes de Doper niet, maar Hij waarschuwde hem wel.
In Matt. 11:11-12 had Jezus op de hoge positie van Johannes gewezen, maar deze positie
kon door het toelaten van ergernis over Hem op het spel worden gezet.
Matt. 11:11-12 – “Voorwaar zeg Ik u: onder degenen, die van vrouwen geboren zijn, is
niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper; doch die de minste is in het Koninkrijk
der hemelen, is meerder dan hij. En van de dagen van Johannes den Doper tot nu toe, wordt
het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en de geweldigers nemen hetzelve met
geweld.”
Geweldenaren nemen het Koninkrijk van God met geweld in. Zij zetten alles op alles en doen
zichzelf geweld aan. Als zij verdrukt worden en in grote moeiten, zorgen en verdrukkingen
terecht komen, laten zij ondanks eventuele twijfel geen ergernis in het hart toe. Zij zetten op
zeker moment hun twijfel aan de kant en blijven in geloof en vol hoop op hun Heiland Jezus
Christus bouwen. Totdat Hij komt.
Het is mijn verlangen dat u allen in Jezus zult worden gezegend. Amen.

