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LEZEN: Matteüs 11:11, 12; Openbaring 5:5; Matteüs 12:25–29; Jesaja 27:1; 
Matteüs 11:1–12; Hebreeën 2:14. 
 
KERNTEKST: ‘Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het koninkrijk van de 
hemel door geweld bedreigd en proberen sommigen er zelfs met geweld beslag op 
te leggen.’ Matteüs 11:12

DE ZICHTBARE EN
ONZICHTBARE OORLOG
Dagelijks nemen we belangrijke beslissingen op het vlak van onze leefstijl, relaties, carrière, 
prioriteiten, amusement en vrienden. Om het gewicht van deze keuzes echt te begrijpen 
moeten we er zeker van zijn dat we weten waar ze over gaan. We moeten het onzichtbare 
onthullen, want de Bijbel leert ons dat er een onzichtbare werkelijkheid is die een grote 
impact heeft op het zichtbare.

In het tijdperk van de wetenschap zou het niet moeilijk voor ons moeten zijn om in een 
onzichtbare werkelijkheid te geloven. We weten van röntgenstralen en radiogolven. 
Draadloze communicatie doet ons zonder moeite geloven in wat we niet kunnen zien. Met 
elk mobiele gesprek en alles wat we via satellieten volgen, gaan we uit van de onzichtbare 
realiteiten die deze zichtbare (en hoorbare) ervaringen mogelijk maken.

De grote strijd tussen Christus en Satan vormt de onzichtbare achtergrond van de zichtbare 
wereld die we elke dag meemaken. Deze week zullen we teksten uit Matteüs (en andere 
boeken) bestuderen, die ons helpen om deze onzichtbare machten te onthullen. We zullen 
zien hoe deze machten ons leven en onze keuzes beïnvloeden.
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De Bijbel is het Woord van God waarin het verlossingsplan duidelijk wordt gemaakt. 
Toch kunnen sommige verzen moeilijk te begrijpen zijn. Dit zou ons echter niet moeten 
verassen. We vinden immers in elk aspect van het natuurlijke leven dingen die moeilijk te 
begrijpen zijn. Het spreekt daarom voor zich dat dit des te meer opgaat voor het Woord 
van God, dat geestelijke en bovennatuurlijke waarheden en realiteiten aan ons openbaart.

Ellen G. White verwoordt deze gedachte heel goed: ‘De eenvoudigste levensvormen 
geven een probleem, dat door de grootste denkers niet kan worden verklaard. Overal 
zijn wonderen, die ons verstand te boven gaan. Moet het ons dan verbazen, dat er op het 
geestelijk vlak geheimen zijn, die we niet kunnen verstaan? Het probleem is gelegen in de 
zwakheid en bekrompenheid van het menselijk brein. God heeft ons in de Bijbel genoeg 
bewijzen gegeven om in de goddelijke aard ervan te kunnen geloven. Wij moeten zijn 
Woord niet in twijfel trekken, omdat wij niet alle geheimen van zijn voorzienigheid vatten.’1

Een van de meest moeilijke teksten in de hele Bijbel is bijvoorbeeld Matteüs 11:11, 12: ‘Ik 
verzeker jullie: er is onder allen die uit een vrouw geboren zijn nooit iemand opgetreden die 
groter was dan Johannes de Doper; maar in het koninkrijk van de hemel is de kleinste nog 
groter dan hij. Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het koninkrijk van de hemel 
door geweld bedreigd en proberen sommigen er zelfs met geweld beslag op te leggen.’

Lees deze verzen door. Wat is te begrijpen en wat niet?

In andere vertalingen van vers 12 staat: ‘Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu 
toe breekt het Koninkrijk der hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen 
ernaar.’2 Of: ‘En van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe, wordt het Koninkrijk der 
hemelen geweld aangedaan, en de geweldigers nemen het met geweld.’3

Wat zegt Jezus hier?

Welke dingen, zelfs in het leven van alledag, blijven voor ons een mysterie? 
Geloven we bijvoorbeeld niet langer in het bestaan van de zon, alleen omdat 
we de vele mysteries eromheen niet begrijpen? Hoe is dit dan van toepassing 
op vragen over het geloof en het Woord van God?

1 Ellen G. White, Schreden naar Christus,
 blz. 99–100
2 Matteüs 11:12 (NBG)
3 Matteüs 11:12 (Statenvertaling, 1977)

MATTEÜS 11:11,12

ZONDAG 24 APRIL | BIJBELLES  

Matteüs 11:11,12
Welke belofte en welk feit be-

spreekt Jezus?
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Bijbelgeleerden in alle eeuwen hebben geworsteld met Matteüs 11:12, omdat de woorden 
die het koninkrijk en de mensen beschrijven zowel een positieve als een negatieve betekenis 
kunnen hebben. Het Griekse werkwoord biazoo betekent of ‘met geweld oprukken’ of 
‘geweld aangedaan worden’. En het Griekse woord biastes betekent ‘krachtige of vurige 
man’ of ‘geweldenaar’.

Betekent dit vers dan dat het zachtmoedige en milde koninkrijk van de hemel geweld 
wordt aangedaan, dat gewelddadige personen het aanvallen? Of is het koninkrijk van de 
hemel op een positieve manier met geweld aan het oprukken en zijn de krachtige mannen 
die er beslag op leggen eigenlijk de volgelingen van Christus?

Is het mogelijk dat de volgelingen van Christus zo strijdlustig en krachtig zijn in het 
nastreven van het koninkrijk?

Lees de volgende teksten. Hoe werpen deze teksten een licht op de vraag hierboven?

Matteüs 10:34

Openbaring 5:5

Micha 2:13

Sommigen betogen dat de meest aannemelijke interpretatie van Matteüs 11:12 de toepassing 
is van het meest voorkomende gebruik van biazoo (meestal positief) en biastes (meestal 
negatief). Hieruit volgt deze uitleg: het koninkrijk van de hemel rukt op met ‘een heilige 
kracht en een overweldigende energie, die de grenzen van de duisternis terugdringt’. 
En terwijl dit aan de gang is ‘proberen gewelddadige en roofzuchtige mannen het te 
plunderen’.4

Deze interpretatie lijkt te kloppen met de rest van het evangelie van Matteüs. Deze lezing 
houdt in feite ook rekening met het grotere geheel, dat van de strijd tussen het licht en 
de duisternis, tussen Christus en Satan. Een thema dat in de hele Bijbel aanwezig is, maar 
helder naar voren komt in het Nieuwe Testament. Er woedt inderdaad een zichtbare en 
onzichtbare oorlog, waarbij we allemaal betrokken zijn, waarin we allemaal een kant 
kiezen. We ervaren deze oorlog elke dag, of we nu veel of weinig begrijpen van wat er 
gaande is. Dit is wat het betekent om te midden van de grote strijd te leven.

4 D.A. Carson, The Expositor’s Bible Commentary
 with the New International Version: Matthew, 
 (Grand Rapids: Zondervan, 1995), blz. 266, 267.

DE GRENZEN
VAN DE DUISTERNIS

Matteüs 10:34, Openbaring 5:5, 
Micha 2:13

Wat zou mij hoop moeten geven?
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Wat de definitieve betekenis van Matteüs 11:12 ook mag zijn, het vers helpt wel om de 
realiteit van de grote strijd aan te tonen, zoals we gisteren zagen. Het beeldt een strijd 
uit, een veldslag. Zoals we uit andere bijbelverzen weten, woedt deze strijd in essentie 
tussen Christus en Satan. 

Wat vertellen de volgende verzen ons over de realiteit van de grote strijd?

Matteüs 12:25–29

Jesaja 27:1

1 Johannes 5:19

Romeinen 16:20

Genesis 3:14–19

Efeziërs 2:2; 6:10–13

Dit zijn slechts enkele van vele verzen, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament, die 
verwijzen naar wat een hedendaagse (niet–adventistische) theoloog het ‘wereldbeeld van 
oorlog’ heeft genoemd. Het idee, dat er een strijd gaande is tussen de bovennatuurlijke 
krachten van de kosmos. Een oorlog, waarbij wij allemaal op de een of andere manier 
betrokken zijn. Dit is natuurlijk geen nieuw inzicht voor zevendedagsadventisten. Het 
maakt al vanaf de begindagen van onze kerk deel uit van onze theologie. Sterker nog, 
onze pioniers waren er al van overtuigd voordat de kerk zelf officieel bestond. 

Op welke manieren komt de realiteit van deze strijd in uw eigen leven tot uitdruk-
king? Hoe blijkt hij uit de keuzes die u moet maken en de verleidingen waarmee u 
wordt geconfronteerd? Hoe kan uw begrip van deze strijd u helpen om de juiste 
keuzes te maken en de verleidingen te weerstaan?

HET WERELDBEELD 
VAN OORLOG

DINSDAG 26 APRIL | BIJBELLES  

Matteüs 12:25–29; Jesaja 27:1; 1 
Johannes 5:19

Wat wordt er over de grote
strijd gezegd?
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Zoals we al hebben gezien, laten de woorden van Jezus in Matteüs 11:12 zien dat Gods 
koninkrijk er niet zonder slag of stoot zal komen. We begrijpen dat dit gevecht de grote 
strijd is, die heeft gewoed en nog steeds woedt. Hij zal ook blijven woeden tot het moment 
van de totale vernietiging van de zonde, Satan en de verlorenen. 

In de context van Jezus’ woorden in Matteüs 11:12 kunnen we de realiteit zien van de 
grote strijd en hoe akelig deze kan worden.

Lees Matteüs 11:1–12. Hoe zien we dat de realiteit van de grote strijd zich op 
meerdere niveaus afspeelt? Met andere woorden, hoe helpt de grote strijd ons 
om te begrijpen wat er hier gaande is?

Om te beginnen, wie heeft de leiders ertoe aangezet om Johannes in de gevangenis te 
gooien? Hier zien we Satans poging om niet alleen Johannes af te remmen, maar ook om 
het geloof in Jezus te ontmoedigen. Immers, als Johannes, de voorloper van Jezus, zo’n 
lot onderging, wat zou Jezus zelf dan niet te wachten staan?

Dan bestaat er ook geen twijfel over dat Satan de volgelingen van Jezus en Johannes de 
volgende vraag zou hebben kunnen ingeven: Als deze Jezus van Nazaret zoveel geweldige 
dingen kan doen en zoveel macht heeft, waarom laat hij dan zo’n trouwe en goede man als 
Johannes, zijn neef, wegrotten in de gevangenis?

Wie heeft bovendien de twijfels bij Johannes aangewakkerd? Waarom ben ik hier? Waarom 
bevrijdt hij me niet? Het is daarom niet zo raar dat hij vraagt: ‘Bent u degene die komen 
zou of moeten we een ander verwachten?’5 Onthoud dat dit dezelfde Johannes is die 
Jezus gedoopt heeft, die zag ‘hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde’6 
en die een stem uit de hemel hoorde zeggen: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik 
vreugde.’7 Maar op dit moment, na alles wat er gebeurd is, zit hij vol twijfels. De situatie 
van Johannes, die al slecht is, zal natuurlijk alleen nog maar erger worden (ten minste 
op de korte termijn).8

Misschien is er iets waardoor u op dit moment twijfelt. Waarop kunt u zich concen-
treren, en wat zou u kunnen overdenken en bidden om uw twijfels te verdrijven? 
Wat kan u helpen om u bewust te worden van alle geweldige redenen die er zijn 
om te vertrouwen op de goedheid van God?

5 Matteüs 11:3
6 Matteüs 3:16
7 Matteüs 3:17
8 Marcus 6:25–28

WANNEER DE STRIJD 
UIT DE HAND LOOPT

Matteüs 3:16,17
Welke bevestiging over Jezus 

hebben wij?
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EEN VERLOREN ZAAK

DONDERDAG 28 APRIL | BIJBELLES  

In de hele geschiedenis hebben de mensen zich beziggehouden met oorlogsvoering. Iets 
in de menselijke natuur zorgt ervoor dat de mensen van de ene groep een andere groep 
willen plunderen en afslachten. In een boek over haar vader, de Britse filosoof Bertrand 
Russell, schreef Katherine Tait dat hij zich tijdens het uitbreken van de Eerste Wereld 
Oorlog zorgen maakte over de vreugde in de straten van Engeland bij het vooruitzicht op 
een oorlog met Duitsland. ‘Hij was opgegroeid met een optimistisch Victoriaans geloof 
in automatische vooruitgang. Met het vertrouwen dat de hele wereld, op zijn tijd, de 
verstandige koers van de Engelsen zou volgen van eeuwenoude wreedheid tot beschaafd 
zelfbestuur. Toen, opeens, zag hij zijn eigen geliefde landgenoten in de straten dansen 
bij het vooruitzicht om grote aantallen van hun medemensen af te slachten, omdat die 
toevallig Duits spraken.’9 Breidt deze gedachte uit naar de hele geschiedenis en vrijwel 
alle volken en we zien de realiteit van de zondige menselijke natuur in een van zijn meest 
schadelijke en tragische gedaanten.

In de meeste menselijke oorlogen wist niemand de uitkomst van tevoren. Mensen trokken 
ten strijde zonder te weten of ze aan de winnende of verliezende kant zouden staan.

In het ‘wereldbeeld van oorlog’ van onze kosmos hebben we een groot voordeel: we 
weten al welke kant er gewonnen heeft. Christus heeft de beslissende overwinning voor 
ons behaald. Na het kruis bestaat er geen twijfel over wie de overwinnaar is en wie mag 
delen in de vruchten van die overwinning. De kwestie Satan is een verloren zaak.

Lees Hebreeën 2:14; 1 Korintiërs 15:20–27; Openbaring 12:12; 20:10. Wat zeggen 
deze verzen over de uitkomst van de grote strijd?

Net zoals Satan de oorlog in de hemel heeft verloren, heeft hij ook de oorlog op aarde 
verloren. Maar uit haat en wraak probeert hij nog steeds iedereen te verslinden die hij 
kan.10 Ook al is de overwinning van Christus volledig, de strijd woedt nog voort en we 
vinden alleen bescherming door onszelf, lichamelijk en geestelijk, aan de winnende kant 
te scharen. Dat doen we door middel van onze keuzes van elke dag. Maken we keuzes die 
ons aan de winnende kant scharen, waar we verzekerd zijn van de overwinning, of aan 
de verliezende kant, waar de nederlaag wacht? Ons eeuwig lot hangt van het antwoord 
op deze vraag af.

9 Katherine Tait, My Father Bertrand Russell 
 (Verenigd Koninkrijk: Thoemmess Press, 
 1997), blz. 45.
10 Zie 1 Petrus 5:8

Hebreeën 2:14, 1 Korintiërs 
15:20–27, Openbaring 12:12; 20:10

Wat is de uitkomst van de
grote strijd?
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Wie van ons heeft geen kennis van de 
realiteit van de grote strijd? We weten 
van deze oorlog omdat we hem dage-
lijks in onszelf voelen. We leven in een 
gebroken wereld, die vervloekt is met 
angst en pijn. Een wereld waar een slang 
niet beperkt is tot één boom midden 
in de tuin, maar waar de hele tuin is 
ingenomen door slangen. Een wereld 
die vol zit met subtiele verleidingen die 
zich op allerlei manieren voordoen en 
die zo gemakkelijk hen in de val lok-
ken die niet ijverig geloven en bidden. 
Daarom zij Jezus: ‘Blijf wakker en bid.’11 
opdat we niet verstrikt raken in de val-
strikken die ons te wachten staan. Van 
alle valstrikken is misschien wel de meest 
gevaarlijke degene die zegt: ‘Als je hebt 
toegegeven aan de verleiding, kun je 
nooit meer terug. Er is geen God van ge-
nade die je weer welkom zal heten in zijn 
armen.’ Wie heeft deze stem nooit in zijn 
of haar oren horen fluisteren? In zekere 
zin klopt dat gevoel: wanneer je bezwijkt 
voor de verleiding, zelfs al is het maar 
eenmalig, dan ben je te ver gegaan 
om jezelf ooit weer op te waarderen. 
Dat is precies de reden waarom Jezus 
is gekomen, voor ons de overwinning 
heeft behaald toen wij allen faalden 
en ons vervolgens zijn zege aanbiedt. 
Dit is waar het hele evangelie over gaat. 
Jezus die in de grote strijd voor ons doet 
wat wij nooit voor onszelf kunnen doen. 
Maar tegelijkertijd moeten wij elke dag, 
elk uur en elk moment ervoor kiezen 
om aan zijn kant te staan. Wij doen dat 
door zijn Woord te gehoorzamen; door 
aanspraak te maken op de beloften van 
de overwinning die hij aan ons heeft 
gegarandeerd; door ten allen tijde op 
zijn verdiensten te vertrouwen als on-
derpand voor onze verlossing. 

11 Matteüs 26:41

VERDERE 
STUDIE

GESPREKSVRAGEN

 Welke andere voor ons 
onwaarneembare fysieke 
werkelijkheden zijn er nog meer 
om ons heen? Helpt dit u om open 
te staan voor het bestaan van 
geestelijke krachten en machten 
die we ook niet kunnen zien? Hoe 
beïnvloedt dit besef uw begrip van 
de grote strijd? 

  Veel christenen geloven niet 
of hebben geen notie van het 
wereldbeeld van de grote strijd. 
Welke redenen zouden zij kunnen 
hebben om deze niet te zien? Als 
u iemand over de grote strijd zou 
onderwijzen, welke bijbelverzen 
zou u dan gebruiken?  

 Hoe gaat u om met de vraag 
waarom wij hier nog steeds zijn, zo 
lang nadat Jezus de overwinning 
aan het kruis heeft behaald? 
Waarom is Jezus niet gewoon 
teruggekomen na zijn dood, 
opstanding en hemelvaart om de 
duivel voorgoed te vernietigen? 
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Matteüs 26:41
Waar moeten wij om bidden?
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Matteüs 12:22–30
De onzichtbare oorlog

IJSBREKERVRAAG 
Bent u er wel eens van beschuldigd dat u iets hebt gedaan, terwijl u juist het tegenover-
gestelde deed? Hoe voelde u zich bij een dergelijke beschuldiging?

IK VERKEN
De verhouding tussen Jezus en de Farizeeën raakt steeds meer gespannen. Enkele verzen 
eerder vertelt Matteüs ons dat de Farizeeën hem kwijt willen zien te raken, nadat hij iemand 
op de sabbat heeft genezen. In dit tekstgedeelte vinden we een nieuwe confrontatie 
tussen Jezus en de Farizeeën, die hem proberen te beschuldigen en in diskrediet willen 
brengen bij de menigte.

IK BESTUDEER
Verzen 22–24

 Vergelijk deze verzen met Matteüs 9:27–34. Let op het soort oorlogsvoering, op de 
reactie van de menigte en die van de Farizeeën. Welke overeenkomsten ziet u tussen 
de twee verhalen?
 Hoe zag het leven van deze man eruit voordat hij werd genezen? Waarom werd hij 
gezien als een bezetene? In welk opzicht zal de genezing zijn leven veranderen?
 Hoe kwam het dat de menigte ‘versteld stond’ vanwege dit wonder? De Griekse term 
die hun verbazing verwoordt geeft aan dat zij buiten zichzelf waren (dezelfde wortel 
als het woord ‘extase’).
 Welke vraag heeft de menigte over Jezus’ identiteit? Hoe reageren de Farizeeën op de 
menigte? Waarom komen zij nu met een zware beschuldiging? Wat drijft hen daartoe?

Verzen 25–27
 Naar welk koninkrijk, welke stad of welk huis verwijst de beeldspraak in vers 25? (zie 
ook de verzen 28 en 29 waarin deze termen opnieuw worden gebruikt.)
 Hoe brengen de twee vragen van Jezus aan de Farizeeën hun verkeerde bedoelingen 
aan het licht?

Vers 29
 Wat zeggen de genezingen van Jezus over de Satan? Welk verband is er tussen deze 
tekst en Matteüs 16:19 en 18:18? Welke onzichtbare strijd levert Jezus door middel van 
deze zichtbare genezing?

1 Petrus 5:8–11
Van wie komt mijn kracht?



DIALOOG / 2E KWARTAAL 2016  61

VERDIEPING | SABBAT 30 APRIL

IK PAS TOE
 Ervaren we wel eens dat we in ons persoonlijk leven, in ons gezin of in de kerk ‘in onszelf 
verdeeld’ zijn?
 Ben ik mij bewust van de onzichtbare strijd die gevoerd moet worden tegen de Satan?1

 Hoe kan ik door mijn daden, samen met mijn gebeden, de macht van de Satan weerstaan? 
Hoe kan ik aanspraak maken op de beloften van Matteüs 16:19 en 18:18 om mij ook zelf 
in te zetten voor het rijk van God?
 Hoe kunnen we elkaar bemoedigen in deze geestelijke strijd en hoe kunnen we daarbij 
samenwerken?

1 Zie ook de ervaring van de knecht van Elisa; 2 Koningen 6:15–17.

IK BID …
Heer, geef mij het inzicht dat ik mag zien welk 
onzichtbaar werk u ook in onze tijd wilt doen. Leer mij 
te ontdekken wat daarbij van u moet komen. Maar 
ik wil me bij u aansluiten om samen met uw volk te 
bestrijden wat van de vijand komt en te verwelkomen 
wat van u afkomstig is. Geeft mij het inzicht en het 
woord, zodat ik de dingen met uw ogen mag zien en 
anderen over uw wonderen kan vertellen.
Amen.
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DE ZICHTBARE EN ONZICHTBARE OORLOG 

Openingsvraag
Heb je iemand deze week geholpen. Hoe was het om ook voor die persoon te 
bidden? Deel met de groep.
Lees samen Matteüs 11:12-19

IJsbrekervraag
Wat doe je als mensen kritiek hebben op wat je gelooft? Bespreek met elkaar.

Inspiratie
‘Maar zodra hij met zijn werk begon, zijn er vijanden tegen hem in actie gekomen. 
Zij proberen de nieuwe wereld met geweld tegen te houden.’1

Behandel de tekst
 Zondag: vers 12. Deze tekst is moeilijk te vertalen.2 Een paar elementen komen 
naar voren: het koninkrijk van God en geweld. Aan de ene kant, zei Jezus, was 
Gods rijk niet te stoppen, aan de andere kant probeerden krachten het te 
ondermijnen. Waarom gebeurde dat, denk je? 
 Maandag: vers 13-14. De profeten hebben over de tijd van Jezus geschreven. 
Jezus verwijst speciaal naar Maleachi 3:23. Wat was zijn taak van Elia volgens 
Maleachi? Waarom was dat zo belangrijk?
 Dinsdag: vers 16-17. Wat probeerde Jezus duidelijk te maken over de mensen 
van zijn tijd? Wat begrijp je van vers 17? Leg in eigen woorden uit wat Jezus 
bedoelde. Waarom gaf hij dit voorbeeld?
 Woensdag: vers 18-19. ‘Het is ook nooit goed’, zei Jezus. Wat je ook doet, mensen 
hebben vinden er altijd iets van als een excuus om niet te hoeven luisteren. Zet 
de beschrijving van Johannes tegenover die van Jezus. Wat valt je op? Waarom 
zei Jezus dat? Wilde hij daar iets mee bereiken? Leg uit.

Toepassing 
 Donderdag. Is dat nu nog steeds zo dat kwade machten het koninkrijk van God 
proberen te dwarsbomen? Waaraan merk je dat?  Heeft Matteüs 28:20 hier iets 
mee te maken? Leg uit waarom?
 Vrijdag. Wat zijn de argumenten waarom mensen vandaag de dag niet naar 
de boodschap van Jezus willen luisteren? In welk opzicht lijkt dat op wat Jezus 
beschreef? In welk opzicht is het anders? Leg uit.
 Sabbat. Wat stimuleert jou om naar Jezus te luisteren en wat houdt jou tegen? 
Probeer te omschrijven welke gedachtenprocessen daaraan ten grondslag 
liggen. Zou je bereid zijn anders over dingen te gaan denken? Leg uit waarom 
of waarom niet.

Opdracht
Kijk deze week eens naar de TV of op internet welke krachten er vandaag spelen die 
het koninkrijk van God ondermijnen. Verzamel foto’s, filmpjes, of andere berichten 
om samen te bespreken aanstaande sabbat.

1 Matteüs 11:12-14, Bijbel in Gewone Taal
2 Lees de tekst ook in de Herziene Statenvertaling en de NBG

SABBAT 30 APRIL | JONGERENLES
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