KONINKRIJK. SUPPLEMENT 5
[DE GELIJKENISSEN VAN JEZUS]
1. DE KINDEREN DIE OP DE MARKT ZITTEN,
2. DE TEKENEN VAN HET WEER
en 3. HET VISNET
“De gelijkenis van de kinderen die op de markt zitten” in Matteüs 11:16-19,
“de gelijkenis van de tekenen van het weer” in Matteüs 16:1-4
en “de gelijkenis van het visnet” in Matteüs 13:47-50 zijn gelijkenissen over
DE VERANTWOORDELIJKHEID OM IN TE GAAN IN GODS KONINKRIJK.
A. DE KINDEREN DIE OP DE MARKT ZITTEN
Lees Matteüs 11:16-19 en Lukas 7:31-32.
1. Begrijp het natuurlijke verhaal van de gelijkenis.

Introductie. De gelijkenis wordt met figuurlijke woorden verteld en de geestelijke betekenis van de gelijkenis wordt
hierop gebaseerd. Daarom bestuderen wij eerst de woorden en de culturele en historische feiten van de achtergrond van
het verhaal.
Bespreek. Wat zijn de levensechte elementen van het verhaal?
Aantekeningen.
De plaatsen op de markt.

Op dagen wanneer er geen markt gehouden wordt, spelen de kleine kinderen op de markt.
Dit gebeurt overal in de wereld.
Het spelletje en de ruzie.

In het verhaal van de gelijkenis proberen een groep kinderen met elkaar samen te spelen,
maar zonder succes. Er zijn altijd kinderen die een voorstel om een of ander spel te spelen blokkeren! Als iemand een
voorstel doet om een vrolijk spel te spelen als bijvoorbeeld fluit spelen en dansen, dan is een andere groep kinderen het
daar niet mee eens. Als er een ander voorstel gedaan wordt bijvoorbeeld om een droevig spel te spelen en te huilen, dan
zijn anderen er weer tegen. Geen voorstel is goed genoeg voor iedereen. Ze blijven met elkaar kibbelen. En
beschuldigen elkaar van gebrek aan samenwerking.
2. Bestudeer het verband en bepaal de elementen van de gelijkenis.

Introductie. Het verband van het “verhaal” van de gelijkenis kan bestaan uit “de achtergrond” en “de uitleg of
toepassing” van de gelijkenis. De achtergrond van de gelijkenis verwijst naar de aanleiding om het verhaal te vertellen,
of beschrijft de omstandigheden toen het verhaal verteld werd. De aanleiding wordt gewoonlijk vóór het verhaal
gevonden en de uitleg of toepassing wordt gewoonlijk ná het verhaal gevonden.
Ontdek en bespreek. Wat is de aanleiding, het verhaal en de uitleg of toepassing van deze gelijkenis?
Aantekeningen.
(1) De aanleiding van de gelijkenis staat in Matteüs 11:7-15 of Lukas 7:24-30.

Jezus sprak over het belang van de taak van Johannes de Doper. De mensen kwamen van heinde en verre om naar
Johannes te luisteren en hij werd met enthousiasme door het gewone volk verwelkomd (Matteüs 3:5-7). Hij
verkondigde dat mensen zich moesten bekeren van hun slechte wegen en hun oprechtheid moesten tonen door goede
vruchten te dragen. Veel mensen waren het met hem eens en onderwierpen zich aan de gerechtigheid van God. Zij
toonden hun bijval met Gods gerechtigheid door zich te bekeren en de doop van Johannes met water te ondergaan. Maar
grote aantallen Farizeeën en Schriftgeleerden samen met hun volgelingen verwierpen het raadsbesluit van God met
betrekking tot zichzelf, omdat zij niet door Johannes gedoopt wilden worden (Lukas 7:29-30). Jezus vertelde deze
gelijkenis omdat de mensen zo wispelturig en veranderlijk waren.
(2) Het verhaal van de gelijkenis staat in Matteüs 11:16-17 en Lukas 7:31-32.
(3) De uitleg of toepassing van de gelijkenis staat in Matteüs 11:18-19 en Lukas 7:33-35.

3. Bepaal welke bijzonderheden in de gelijkenis relevant zijn.

Ontdek en bespreek. Welke bijzonderheden in het verhaal van deze gelijkenis zijn echt relevant?
Aantekeningen. Jezus geeft aan geen van de details enige bijzondere betekenis.
4. Bepaal de belangrijke boodschap van de gelijkenis.

Bespreek. Wat is de belangrijke boodschap van deze gelijkenis?
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Aantekeningen.
De gelijkenis van de kinderen die op de markt zitten in Matteüs 11:16-19 en Lukas 7:31-32 leren over “de
verantwoordelijkheid om in te gaan in Gods Koninkrijk.”
De boodschap van deze gelijkenis is de volgende: “Een mens moet ophouden zich kinderachtig te gedragen en
leren verantwoordelijkheid voor zijn eigen woorden en daden te nemen.”
Terwijl Jezus mensen aanspoort “als kinderen” te worden in Matteüs 18:1-5, veroordeelt Hij mensen voor hun
“kinderachtige gedrag” in Matteüs 11:16-19. Een intolerante houding en constant kritiek spuien wanneer zij de wijze
onderwijzingen van God (Jezus) verwerpen, is kinderachtig en verschrikkelijk dwaas.
Het gewone volk (en zelfs de slechte mensen) erkenden dat Gods weg (van vergeving voor mensen die zich bekeerden
en geloofden in de Verlosser) de juiste was en lieten zich daarom door Johannes met water dopen. Maar de Joodse
godsdienstige leiders verwierpen Gods doel en plan (van verlossing door bekering en geloof in Jezus Christus) voor
zichzelf en lieten zich daarom niet met water dopen (Lukas 7:29-30).
Persoonlijke verantwoordelijkheid is één van de fundamentele kenmerken van Gods Koninkrijk. De ware burgers in
Gods Koninkrijk zijn opgehouden zich kinderachtig te gedragen en nemen persoonlijke verantwoordelijkheid zich te
bekeren, in Jezus Christus te geloven en Gods Koninkrijk in te gaan (zie Markus 1:15).
5. Vergelijk de gelijkenis met vergelijkbare Bijbelgedeelten.

Introductie. Sommige gelijkenissen hebben overeenkomsten met elkaar en kunnen vergeleken worden. Maar de
waarheid in alle gelijkenissen hebben vergelijkbare waarheden die in andere Bijbelgedeelten geleerd worden. Probeer
belangrijkste verwijzingen in de Bijbel te vinden die je helpen om de gelijkenis uit te leggen. Vergelijk altijd de uitleg
van een gelijkenis met het directe en duidelijke onderricht van de Bijbel.
Lees. 1 Korintiërs 3:1-4; Hebreeën 5:11 tot 6:3.
Ontdek en bespreek. Hoe vergelijkt wat deze Bijbelgedeelten leren met wat deze gelijkenis leert?
Aantekeningen. Beide Bijbelgedeelten hebben het over de gevolgen van onvolwassen gedrag. Kinderlijk gedrag wordt
gekenmerkt door:
• ruzie maken over geloofsovertuigingen die gebaseerd zijn op menselijke meningen en kerkelijke tradities en niet op
de gezonde leer van de Bijbel
• opbreken in verschillende kerkgenootschappen in plaats van verenigd te blijven in het ene Lichaam van Christus
• zich gedragen als onveranderde mensen in de wereld
• afhankelijk blijven van geestelijke leiders (voorgangers, dominees, pastoren, enz.) voor hun geestelijke voedsel in
plaats van leren om zichzelf geestelijk te voeden
• geen onderscheid kunnen maken tussen recht en verkeerd, goed en slecht, waarheid en leugen
In deze twee Bijbelgedeelten hadden de Korinthische en Hebreeuwse christenen nog geen verantwoordelijkheid
genomen voor hun eigen leven, besluiten, keuzes, geestelijke groei en gedrag!
6. Maak een samenvatting van de belangrijkste leerstellingen in deze gelijkenis.

Bespreek. Wat zijn de belangrijkste onderwijzingen of boodschappen (lessen) van deze gelijkenis? Wat leerde Jezus
Christus ons te weten, te geloven, te zijn en te doen?
Aantekeningen.
(1) Onverantwoordelijk en inconsequent (strijdig) gedrag wordt veroordeeld.

Jezus zei dat Zijn critici, de Farizeeën en Schriftgeleerden kinderachtig bleven. Zij waren beuzelachtig en gedroegen
zich onverantwoordelijk en inconsequent. Zij konden nooit positief of tevreden over iets zijn. Eerst waren zij
enthousiast over Johannes de Doper en hadden geen bezwaar tegen zijn soberheid, verlaging van zijn levensstandaard
en oproep tot bekering.
Maar dan sloegen zij om en beschuldigden hem dat hij ongenaakbaar was, zijn boodschap was te streng en hij was
bezeten door een boze geest. Zij zeiden dat Johannes asociaal was, maar veroordeelden Jezus dat Hij te sociaal was,
omdat zij Hem beschouwden als “een drinker en een vriend van tollenaars en zondaars” (Lukas 7:33-34). Maar Jezus
zei dat dergelijke onbillijke en bittere kritiek en onverdraagzaamheid niets bereikt, omdat uiteindelijk Gods waarheid
zal zegevieren!
(2) Wijsheid krijgt gelijk door haar daden.

Matteüs zegt letterlijk (in het Grieks): “De wijsheid is gerechtvaardigd door haar daden” (Matteüs 11:19) en Lukas zegt,
“De Wijsheid is gerechtvaardigd door al Haar kinderen” (Lukas 7:35). Deze uitdrukkingen betekenen hetzelfde en
zeggen: “De wijsheid van alle handelingen (“haar daden”) wordt als juist bewezen door wat het tot stand brengt in de
harten en levens van mensen (“haar kinderen”) die zich door deze wijsheid laten leiden.” Matteüs benadrukt
“handelingen die wijs zijn” en Lukas benadrukt “mensen die zich door deze wijsheid laten leiden”.
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Matteüs zegt dat de wijsheid van Johannes de Doper was dat hij stond op bekering en het voortbrengen van vruchten die
bij de bekering passen (Matteüs 3:2,8). En de wijsheid van Jezus was dat Hij de hoop (verwachting) op verlossing
aanbood aan ieder die het evangelie hoorde (Matteüs 11:4-6). De wijsheid in deze handelingen kan gezien worden in de
resultaten die deze handelingen in de levens van mensen hadden. De daden (taken) van Johannes en Jezus waren
volkomen gerechtvaardigd door wat zij in de harten en levens van “al haar kinderen” teweeg brachten, dat wil zeggen,
van alle mensen die toelieten om door deze wijsheid geleid te worden!
Omdat de Joodse godsdienstige leiders (de Farizeeën en Schriftgeleerden) ruzie maakten over de betekenis van de
Joodse ceremoniële Wet (met de 613 toevoegingen van de rabbi’s): de sabbat, vasten, besnijdenis, openbaar gebed,
voedsel regels, tienden, enz.) gaven zij geen reactie op de prediking van Johannes de Doper en Jezus Christus over
bekering van zonden en een verandering van hoe zij leefden. Daarom gingen zij Gods Koninkrijk niet binnen (zij
faalden gered, verlost, behouden te worden).
Maar omdat de gewone mensen als tollenaars en zondaars wel reageerden op de prediking van Johannes de Doper en
van Jezus Christus, gingen zij Gods Koninkrijk in grote getallen binnen (Lukas 7:29-30).
B. DE TEKENEN VAN HET WEER
Lees Matteüs 16:1-4 en Lukas 12:54-56.
1. Begrijp het natuurlijke verhaal van de gelijkenis.

Bespreek. Wat zijn de levensechte elementen van het verhaal?
Aantekeningen. Het verhaal is heel algemeen. Overal hebben mensen een mening over het weer door te kijken naar de
lucht: zou het vandaag gaan regenen of gaat de zon schijnen. In Israël konden de Farizeeën en Schriftgeleerden het weer
behoorlijk goed voorspellen. Zij wisten dat wanneer de lucht helder rood scheen in de late middag, het betekende dat de
wolken naar de Middellandse Zee in het westen bewogen en dat het de volgende dag mooi weer zou zijn. Zij wisten ook
dat wanneer de lucht rood was gemengd met donkere wolken in de vroege ochtend, dat de wolken vanaf de
Middellandse Zee uit het westen kwamen en dat het waarschijnlijk ging regenen.
2. Bestudeer het verband en bepaal de elementen van de gelijkenis.

Ontdek en bespreek. Wat is de aanleiding, het verhaal en de uitleg of toepassing van deze gelijkenis?
Aantekeningen.
(1) De aanleiding van de gelijkenis staat in Matteüs 16:1.

De godsdienstige en politieke leiders in Israël waren steeds meer gekant tegen Jezus en Zijn taak. Jezus was bezig om
het evangelie te verkondigen en mensen te genezen, niet alleen in Israël, maar ook in de aangrenzende heidense
gebieden als Tyrus en Sidon (Matteüs 15:21-22). De godsdienstige leiders kwamen naar Jezus om hem op de proef te
stellen. Hun doel was om Jezus op Zijn woorden te vangen en zo iets te hebben om Hem te beschuldigen en in de ogen
van mensen ongeloofwaardig te maken. Zij hadden waarschijnlijk gehoord over zijn wonderen (tekenen), hoe Hij een
hongerige schare mensen met brood en vis gevoed had en hoe Hij een verlamde aan de oostzijde van de Zee van Galilea
genezen had (Matteüs 15:29-39).
Het vereisen van een teken uit de hemel.

Evenals in Matteüs 12:38 geloofden zij niet dat de wonderen van Jezus
“tekenen waren dat Hij door God gezonden was”. Zij konden zijn wondertekenen niet ontkennen, maar zij probeerden
heel hard zichzelf te overtuigen dat dit een soort zwarte magie was, dat Jezus deze wondertekenen deed door de kracht
van de satan. Zij beschouwden deze wondertekenen van Jezus als “tekenen op de aarde”. Wat zij wilden zien was “een
teken uit de hemel”! Als een voorbeeld van zulke tekenen uit de hemel, konden zij denken aan:
• het manna dat Mozes in hun ogen uit de hemel deed neerdalen (Johannes 6:30-32)
• of de zon en de maan die stilstonden op het gebed van Jozua (Jozua 10:12-14)
• of de sterren die voor Israël vochten in de dagen van Deborah en Barak (Richteren 5:20)
• of de grote donderbui die de Filistijnen in paniek bracht in de dagen van Samuël (1 Samuël 7:10)
• of het vuur dat uit de hemel neerdaalde en het offer, inclusief het hout, water, de stenen van het altaar en de aarde
eromheen verteerde in de dagen van Elia (1 Koningen 18:30-40).
In de ogen van deze vijanden had Jezus nog nooit een dergelijk “teken uit de hemel” laten zien.
(2) Het verhaal van de gelijkenis staat in Matteüs 16:2-3.
(3) De uitleg of toepassing van de gelijkenis staat in Matteüs 16:3-4.

Jezus wees hen erop dat zij veel meer letten op “de tekenen van het weer” (de veranderlijke
toestanden van het weer) dan “de tekenen van de tijden”. “Tijden” worden hier niet gebruikt in de zin van een tijdsduur
in het verleden, heden of toekomst, maar in de zin van het begin van een nieuw era in de geschiedenis die
onderscheiden wordt door speciale gebeurtenissen! De leiders in Israël maakten minder belangrijke zaken tot de
belangrijkste zaken en omgekeerd. Zij konden je alles vertellen over de onbelangrijke tekenen van het weer, maar
De tekenen van de tijden.
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begrepen niets van de cruciale tekenen van de tijden! De tekenen van de tijden zijn speciale gebeurtenissen die het
begin van een nieuwe era in Gods heilsgeschiedenis met de mensheid aanduiden! De tekenen der tijden zijn:
• De oudtestamentische “periode van schaduwen” in de Wet en de Profeten werd door de nieuwtestamentische
“periode van werkelijkheden” vervuld (Kolossenzen 2:16-17)
• “De Messiaanse profetieën” in het Oude Testament werden door “de komst van de langverwachte Messias” (Jezus
Christus) in het Nieuwe Testament vervuld.
• “De Messiaanse Era” begint met “de tijden van verkwikkingen” met de eerste komst van Jezus Christus en gaat door
tot “de tijden waarin alle dingen worden hersteld” met de wederkomst van Jezus Christus (Handelingen 3:19-21)!
• “De onnozele regels van de Wet” zoals uitgelegd door de Joodse godsdienstige leiders werden vervangen door “de
waarheid van de openbaring en de kracht van de genade (Johannes 1:17)
De tekenen van de tijden bestonden dus uit Jezus Christus Zelf Die gekomen was om met liefde, genade en waarheid
verloren mensen te zoeken en te vinden. Met kracht deed Hij allerlei wondertekenen. De godsdienstige leiders in Israël
herkenden “het handschrift op de muur” niet (zie Daniël 5:5,24-28). Zij begrepen niet dat de dagen van ruzie maken
over de betekenis van door mensen gemaakte en dikwijls onbeduidende regels (de ceremoniële wetten zoals uitgelegd
door de Joodse godsdienstige leiders) verstreken was en dat de tijd aangebroken was waarin het evangelie over de hele
aarde zou worden verspreid (Jesaja 11:9; Jeremia 31:34)!
Het enige teken dat Jezus aan het volk van Israël gaf, was “het teken van Jona”. Matteüs 12:3842 legt dit teken uit. “Zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de zoon des mensen
drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn.” De Joodse en Romeinse overheden zouden Jezus Christus
kruisigen, maar op de derde dag zou Hij tot eeuwigdurende verbijstering van alle overheden en allen die hen volgden
uit de dood opstaan! Het enige teken dat Jezus aan het volk van Israël gaf was het feit van Zijn dood en Zijn opstanding!
Het teken van Jona.

De Bijbel openbaart niet hoe wij deze drie dagen en drie nachten moeten berekenen. Sommige christenen proberen
hieruit te bewijzen dat Jezus Christus drie dagen van 24 uur dood was en dat Hij dus op donderdag en niet op vrijdag
gekruisigd werd. Maar deze theorie is fout.
• Ten eerste leert de Bijbel heel duidelijk dat Jezus niet op donderdag, maar op vrijdag gekruisigd werd en in de
middag stierf en dat Hij op zondag ochtend vroeg uit de dood opstond. Het Griekse woord “paraskeué”, betekent “de
voorbereiding” voor de Sabbat (op vrijdag) voor de Joodse Sabbat (op zaterdag).
• Ten tweede zou “drie hele dagen” betekenen dat Jezus pas op zondag middag uit de dood opstond. Jezus Christus
stond echter op zondag ochtend vroeg uit de dood op.
• Ten derde kunnen de woorden “drie dagen, nacht en dag” in Esther 4:16 en 5:1 niet drie hele dagen van 24 uur
betekenen. De uitdrukking: “een dag en een nacht” is een tijdseenheid die een deel van de dag of een deel van de
nacht kunnen betekenen. De Joden rekenden een deel van een dag of een nacht als een hele dag en nacht. Conclusie:
In overeenstemming van het Joodse gebruik van uitdrukkingen, betekende het dat Jezus Christus begraven was voor
een deel van de eerste dag (Vrijdag), de hele tweede dag (Zaterdag) en voor een deel van de derde dag (Zondag).
Later profeteerde Jezus bij herhaling dat Hij “op de derde dag” uit de dood zou opstaan (Matteüs 16:21; 17:22-23;
20:18-19)!
3. Bepaal welke bijzonderheden in de gelijkenis relevant zijn.

Ontdek en bespreek. Welke bijzonderheden in het verhaal van deze gelijkenis zijn echt relevant?
Aantekeningen. Het verhaal is alleen een introductie tot de toepassing, dat eigenlijk de enige essentiële of relevante
detail in de gelijkenis is (Matteüs 16:4).
4. Bepaal de belangrijke boodschap van de gelijkenis.

Bespreek. Wat is de belangrijke boodschap van deze gelijkenis?
Aantekeningen.
“De gelijkenis van de tekenen van het weer” in Matteüs 16:1-4 is over “de verantwoordelijkheid in te gaan in
Gods Koninkrijk.”
De belangrijke boodschap van deze gelijkenis is de volgende: “Een mens moet ophouden alleen maar te letten op
de tekenen van het weer en moet gaan letten op de tekenen van de tijden die het begin van een nieuw era in Gods
heilsgeschiedenis met de mensheid aanduidt! Dié tekenen zijn: de (eerste) komst van Jezus Christus waarin Hij
de oudtestamentische profetieën vervulde, de werkelijkheden bracht waarop de schaduwen in het Oude
Testament duidden en op de derde dag uit de dood opstond. Met deze tekenen van de tijden luidde Hij de
nieuwtestamentische periode in.” De grote gebeurtenissen rondom Jezus, vooral Zijn dood en opstanding, zijn
zulke grote en belangrijke tekenen dat mensen erop moeten letten en erop moeten reageren!
Persoonlijke verantwoordelijkheid is één van de fundamentele kenmerken van Gods Koninkrijk. De ware burgers van
God Koninkrijk zijn gestopt met alleen maar letten op onbelangrijke tekenen (oorlogen, hongersnoden, aardbevingen,
vervolgingen, haat van de volken, afval van het geloof, vele valse profeten/godsdiensten, toename van de criminaliteit,
het verkillen van de liefde en de verkondiging van het evangelie van het koningschap van Christus aan alle volken)
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(Matteüs 24:3-14). Integendeel letten zij op de belangrijkste tekenen in de wereldgeschiedenis (de eerste komst van
Jezus Christus waarin Hij de profetieën vervulde en de werkelijkheden bracht waarop de schaduwen duidden en Zijn
dood en opstanding op de derde dag als bewijs dat God Zijn zoenoffer aan het kruis heeft aangenomen – kortom: de
voltooiing van Zijn verlossingswerk in onze plaats).
5. Vergelijk de gelijkenis met parallelle en contrasterende Bijbelgedeelten.

Ontdek en bespreek. Hoe kunnen we wat deze Bijbelgedeelten leren vergelijken met wat deze gelijkenis leert?
(1) Kijk naar de God van de levende patriarchen.

Lees Matteüs 22:23-33. De Sadduceeën geloofden niet in de opstanding uit de dood. Daarom verwierpen zij ook de
voorspelling van Jezus Christus dat Hij op de derde dag zou opstaan uit de dood. Maar in Matteüs 22 bewijst Jezus
Christus op een ander wijze dat de opstanding uit de dood definitief zou plaatsvinden. Hoewel Abraham, Izak en Jakob
al heel veel jaren gestorven waren, noemde God Zich nog steeds “de God van Abraham, Izak en Jakob”. En omdat God
“de God van de levenden en niet van de doden” is, bewijst dit dat niet alleen de geesten (zielen) van gestorven
Abraham, Izak en Jakob leefden in de tegenwoordigheid van God, maar dat ook hun gestorven lichamen in de toekomst
uit de dood opgewekt zouden worden!
(2) Kijk naar de Messias in de Schriften.

Lees Johannes 5:39-47. De Joden bestudeerden de oudtestamentische Schriften ijverig, omdat zij denken daardoor
eeuwig leven te hebben. Maar niet het bestuderen van de Schriften, maar gehoorzaamheid aan de Schriften zal tot het
eeuwige leven leiden. De Schriften spreken over Jezus Christus en over tot Hem te komen om het eeuwige leven te
ontvangen. Op de laatste oordeelsdag zullen Mozes en de andere profeten de Joden beschuldigen dat zij de Schriften
niet geloofden en ook niet gehoorzaamden!
6. Maak een samenvatting van de belangrijkste leerstellingen in deze gelijkenis.

Bespreek. Wat zijn de belangrijkste onderwijzingen of boodschappen (lessen) van deze gelijkenis? Wat leerde Jezus
Christus ons te weten, te geloven, te zijn en te doen?
Aantekeningen. De dood en opstanding van Jezus Christus is de allergrootste en belangrijkste gebeurtenis in de
menselijke geschiedenis! Deze ene gebeurtenis verdeelt de menselijke geschiedenis in twee: het beëindigt de
oudtestamentische periode en begint de nieuwtestamentische periode. Deze gebeurtenis geeft Jezus Christus als enige
teken aan de Farizeeën die Zijn dood planden en Zijn opstanding niet geloofden! En Hij geeft deze gebeurtenis als enige
teken aan de Sadduceeën die niet eens in de opstanding van het lichaam geloofden.
C. HET VISNET
Lees Matteüs 13:47-50.
1. Begrijp het natuurlijke verhaal van de gelijkenis.

Bespreek. Wat zijn de levensechte elementen van het verhaal?
Aantekeningen. Het verhaal is bekend overal waar mensen vissen. Een visnet vangt altijd tegelijk goede en slechte
vissen. Maar als het net aan land getrokken wordt, worden de slechte vissen van de goede gescheiden.
2. Bestudeer het verband en bepaal de elementen van de gelijkenis.

Ontdek en bespreek. Wat is de aanleiding, het verhaal en de uitleg of toepassing van deze gelijkenis?
Aantekeningen.
(1) De aanleiding van de gelijkenis staat in Matteüs 13:36-51.

De achtergrond is dezelfde als die van de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe, de gelijkenis van de verborgen
schat in de akker en de gelijkenis van de parel van grote waarde, die allen alleen aan de discipelen werden verteld en
niet aan de grote schare.
(2) Het verhaal van de gelijkenis staat in Matteüs 13:47-48.
(3) De uitleg of toepassing van de gelijkenis staat in Matteüs 13:49-50.

De gelijkenis spreekt over het gemengde karakter van het Koninkrijk van God in de tegenwoordige tijd. De oprechte
christenen moeten met de onoprechte christenen samen leven en werken tot op de laatste oordeelsdag. Bij de
wederkomst van Christus zal Christus Zijn engelen uitzenden om de ongelovigen van de gelovigen, de
onrechtvaardigen van de rechtvaardigen, de naamchristenen van de wedergeboren christenen te scheiden. De
ongelovigen en onrechtvaardigen zullen in de hel geworpen worden waar zij straf zullen ondergaan.
3. Bepaal welke bijzonderheden in de gelijkenis relevant zijn.

Ontdek en bespreek. Welke bijzonderheden in het verhaal van deze gelijkenis zijn echt relevant?
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Aantekeningen. Jezus geeft geen detail van de gelijkenis enige bijzondere betekenis. “Het net” dat de vissen vangt
wordt niet uitgelegd, maar is een beeld van de discipelen die mensen vangen (Lukas 5:10). “Het uitsorteren” van de
vissen aan land is een beeld van het laatste oordeel, zoals Jezus dat in Matteüs 13:50 uitlegt.
4. Bepaal de belangrijke boodschap van de gelijkenis.

Bespreek. Wat is de belangrijke boodschap van deze gelijkenis?
Aantekeningen.
De gelijkenis van het visnet in Matteüs 13:47-50 is een gelijkenis over “twee soorten mensen in Gods Koninkrijk”
en ook over “de verantwoordelijkheid in te gaan in Gods Koninkrijk.”
De belangrijke boodschap van deze gelijkenis is de volgende: “Ieder mens moet zich realiseren dat het laatste
oordeel onherroepbaar beslissend is. Daar zullen de goede en slechte mensen van elkaar gescheiden worden.”
De belangrijkste boodschap van deze gelijkenis is verwant aan de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe. In Matteüs
13:41-43. Daar ligt de nadruk op geduld hebben met betrekking tot de vermenging van ware christenen met
naamchristenen binnen Gods Koninkrijk in zijn huidige fase tot het laatste oordeel. Hier ligt de nadruk op de absolute
zekerheid en onherroepbare beslistheid van het laatste oordeel waarin de naamchristenen definitief van de ware
christenen gescheiden zullen worden!
Jezus Christus leert Zijn discipelen om mensen te waarschuwen tegen het komende laatste oordeel. In het licht van het
feit dat het laatste oordeel onomkeerbaar beslissend is, moeten zij mensen op het hart drukken hoe kostbaar de schat van
Gods Koninkrijk is en hoe noodzakelijk het is om die hier en nu in bezit te nemen!
De persoonlijke verantwoordelijkheid is één van de fundamentele kenmerken van Gods Koninkrijk. In het licht van de
zekere en beslissende komst van het laatste oordeel, zetten serieuze mensen alle uitstel aan de kant en nemen een
persoonlijk en verantwoordelijk besluit om Gods Koninkrijk in te gaan.
5. Vergelijk de gelijkenis met parallelle en contrasterende Bijbelgedeelten.

Onderricht. Vooral de uitleg of toepassing van de gelijkenis van het visnet komt overeen met die van de gelijkenis van
het onkruid tussen de tarwe. Zowel goede als slechte mensen zijn met elkaar vermengd in Gods Koninkrijk in zijn
huidige fase. Zij zullen van elkaar gescheiden worden op de laatste oordeelsdag.
6. Maak een samenvatting van de belangrijkste leerstellingen in deze gelijkenis.

Bespreek. Wat zijn de belangrijkste onderwijzingen of boodschappen (lessen) van deze gelijkenis? Wat leerde Jezus
Christus ons te weten, te geloven, te zijn en te doen?
Aantekeningen. Het laatste oordeel is onomkeerbaar en onvermijdelijk! Jezus Christus legt telkens weer de nadruk op
de finaliteit van Gods uitspraak op het laatste oordeel als het eenmaal uitgesproken is (Matteüs 8:12; 13:4; 13:50; 25:10;
25:30; 25:46; Lukas 17:26-37). Daarom spoort Hij overal mensen aan om zich te bekeren (Matteüs 4:17; 9:13) en
vermaant Hij hen om voortdurend alert te blijven (Matteüs 25:13). Tegelijk stemt dit overeen met de sympathieke
houding van Jezus Christus tegenover alle soorten mensen (Matteüs 9:35-38; 11:28-30; 14:13-18; 15:32; 23:37).
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