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Het leven van Christus 
Hoofdstuk 1/16: Achtergrond van het leven van Christus 

Bron: http://www.middletownbiblechurch.org/  
NL-vertaling: http://www.verhoevenmarc.be/levenchristus.htm  

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV of 1977) 
Vertaling/bewerking en plaatjes door M.V. Update 15-12-2015 (versie zonder invulvragen) 

 
Geografie: 
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Zie op deze kaart: 
 

Steden 
Bethanië (Johannes 11:1,18) 
Bethlehem (Mattheüs 2:1-6) 

Bethsaïda (Markus 8:22) 
Caesarea Filippi (Mattheüs 16:13) 

Kana (Johannes 2:1) 
Kapernaüm (Mattheüs 4:13) 

Jericho (Lukas 10:30) 
Jeruzalem (Mattheüs 16:21) 
Nazareth (Lukas 1:26; 2:4) 

Sidon (Lukas 6:17) 
Sichar (Johannes 4:5) 
Tyrus (Markus 7:24) 

Provincies 
Galilea (Lukas 1:26; 2:4) 

Judea (Lukas 2:4; 3:1) 
Samaria (Johannes 4:3-5) 

Noot:  In Johannes 4:3-4 worden alle drie provincies genoemd 

Waterlichamen 
De Grote Zee of Middellandse Zee (Numeri 34:6-7) 

De Dode Zee of Zoutzee* 
Het Meer van Galilea (Mattheüs 4:18) 

De Jordaan (Mattheüs 3:5-6) 
*De Dode Zee of Zoutzee is zes keer zouter dan de oceaan. De vissen 

die daarin komen via de Jordaan sterven binnen enkele minuten! 

 

Geestelijke toepassing met betrekking tot de waterlichamen: 
Het Meer van Galilea ontvangt vanuit het noorden een verse hoeveelheid water en lost zijn wateren in het 
zuiden, de Jordaan in. Vissen gedijen goed in het verse water van het Meer van Galilea (zie Lukas 5:4-9). 
De Dode Zee ontvangt vers water vanuit de Jordaan, maar lost zelf geen water. Deze zee heeft een inlaat 
maar geen uitlaat. De vissen van de Jordaan gaan snel dood als ze de Dode Zee binnenkomen. Wanneer 
God ons leert uit Zijn Woord, en wanneer Gods waarheid in onze levens vloeit, dan zouden wij als het 
Meer van Galilea moeten zijn dat niet enkel neemt maar ook geeft door wat eruit vloeit. Wij zouden niet 
moeten zijn zoals de Dode Zee die geen uitlaat heeft (Matt. 28:19-20; 2 Tim.2:2; enz.). Waarheid moet 
onze levens binnenkomen door God en Zijn Woord, en daarna moet waarheid uit onze levens vloeien als 
we het delen met anderen. 

Politiek 
Welke overheid bestuurde de wereld in de tijd van Christus? (Johannes 11:48; Mattheüs 22:17-21)? Het 
Romeinse Rijk. Wie bestuurde in werkelijkheid de wereld? (1 Kronieken 29:10-13; 2 Kronieken 20:6; 
Psalm 103:19)? God. Wie was de Roomse keizer die regeerde in de tijd van Christus (Lukas 2:1)? Keizer 
Augustus (Hij regeerde tot 14 na Chr.). Wie was de Romeinse keizer die regeerde in de tweede helft van 
Jezus’ aardse leven (Lukas 3:1)? Dat was keizer Tiberius (Hij regeerde in 14-37 na Chr.). 

Het land Israël in Jezus’ tijd was aanvankelijk een KONINKRIJK (één koning) en daarna een TETRAR-
CHIE (een bestuur van viervorsten: Israël werd bestuurd door 4 mannen – zie Lukas 3:1) 

Zie hier de nieuwtestamentische regeerders: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/NT-regeerders.pdf  
Zie hier de Romeinse keizers: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Romeinse-keizers.pdf  

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/NT-regeerders.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Romeinse-keizers.pdf
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Het koninkrijk onder Herodes de Grote 
Herodes de Grote (die een Edomiet was) bestuurde van 37 vóór Chr. Tot aan zijn dood in 4 voor Chr. In 
Lukas 1:5 wordt hij genoemd de koning van Judea. Wie werd er geboren in de laatste dagen van Hero-
des’ bestuur (Mattheüs 2:1-11)? Jezus Christus. Herodes stierf in 4 voor Chr. Deze datum is een goed 
bevestigd historisch feit. Werd Christus geboren vóór of nadat Herodes stierf (vergelijk Mattheüs 
2:7,16,19-21)? Vóór Herodes stierf, en dit betekent dat Christus moet geboren zijn vóór Herodes’ dood. 
Wat leren we over Herodes’ karakter in Mattheüs 2:3,13,16? Hij beval de kindermoord in Bethlehem van 
de jongetjes tot 2 jaar. Hij was een monster van een man. 

De tetrarchie onder de zonen van Herodes 
1) Archelaüs was de tetrarch (viervorst) van JUDEA en Samaria en Idumea. Hij was de oudste zoon van 
Herodes de Grote, en het belangrijkste deel van het koninkrijk werd aan hem gegeven. Wat leren we van 
zijn karakter in Mattheüs 2:22? Hij maakte zich gehaat bij de Joodse bevolking (zo vader, zo zoon!). Hij 
bestuurde niet lang. In 6 na Chr. werd hij afgezet door keizer Augustus. Vanaf die tijd stuurde Rome 
mannen om Judea te besturen. Een van dezen was Pontius Pilatus (Lukas 3:1) die zijn bestuur begon in 
26 na Chr. en die zo’n grote rol speelde in de berechting en kruisdood van Christus. 
2) Herodes Antipas was de tetrarch (viervorst) van GALILEA en Perea. Hij was een andere zoon van 
Herodes de Grote en bestuurde van 4 voor Chr. tot 39 na Chr. (zie Lukas 3:1). Hoe noemde de Heer deze 
listige en sluwe heerser (Lukas 13:32)? “Die vos”! Welke grote godsman werd onthoofd in opdracht van 
Herodes Antipas (Mattheüs 14:1-12)? Johannes de Doper. Waarom werden Herodes en Pilatus, die eens 
bittere vijanden waren, zulke goede vrienden (Lukas 23:6-12)? Hij bespotte Jezus en stuurde hem in een 
siergewaad naar Pilatus. 
 

 
 
NOOT: verwar Herodes Antipas niet met Herodes Agrippa I die Jakobus, de broer van Johannes ver-
moordde (Handelingen 12; of met Herodes Agrippa II die door Paulus bijna overtuigd werd om christen 
te worden (Handelingen 25-26; zie 26:28). Zie schema “Familieboom van Herodes de Grote” verderop.  
3) Filippus II was de tetrarch (viervorst) van ITUREA en TRACHONITIS (zie kaartje boven) – zie Lu-
kas 3:1. De stad Caesarea Filippi (Mattheüs 16:13) werd genoemd naar Filippus (en ook naar Caesar, de 
keizer). Anders dan de andere zonen van Herodes, was hij een rechtvaardige en geliefde heerser. Hij 
huwde Salome, de dochter van Herodias (Markus 6:22).  
NOOT: verwar deze Filippus niet met Herodes Filippus I, genoemd in Markus 6:17. 
4) Lysanias was “de viervorst over Abilene” (Lukas 3:1), een klein district ten noorden van het Meer van 
Galilea, tussen de berg Hermon en Damascus (oriënteer u op de kaart helemaal vooraan). NOOT: Hij 
was geen zoon van Herodes de Grote. 
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Familieboom van Herodes de Grote: 

 

*     *     *     *     *     *     *     * 
Het was in deze tijd en politieke situatie dat God de geschiedenis binnenkwam als “de Zaligmaker van de 
wereld” (1 Johannes 4:14). 

Religie 
De religieuze partijen: 
1) De Farizeeën 
Het Nieuwe Testament heeft veel te zeggen over deze religieuze sekte. De Farizeeën waren erg “religi-
eus” – zij baden, vastten, gaven tienden (een tiende), gaven aalmoezen aan de armen, enz. (Lukas 18:12; 
Mattheüs 6:1-5). Door dit te doen dachten zij dat zij rechtvaardig waren (Lukas 18:9) en dat zij beter 
waren dan de andere mensen (Lukas 18:11) en zij hielden ervan door de mensen gezien te worden (Mat-
theüs 6:5). 
Betreffende hun leringen waren zij orthodox, geloofden de Bijbel. Waar geloofden ze in volgens Hande-
lingen 23:7-8? In de opstanding, en in engelen en geesten. Zij geloofden in het bovennatuurlijke en zij 
geloofden in de onsterfelijkheid van de ziel (de ziel sterft nooit maar ze gaat ofwel naar een plaats van 
bestraffing ofwel naar een plaats van geluk). 
De Farizeeën waren patriottische Joden die hoopten dat zij op een dag bevrijd zouden worden van het 
Romeinse bestuur. Zij waren erg populair bij de meerderheid van het Joodse volk en zij wonnen de steun 
van de menigten. Zij keken uit naar een “Messias” die een politieke bevrijder zou zijn. Jezus echter 
kwam met een boodschap van geestelijke bevrijding (Mattheüs 1:21) en een boodschap van bevrijding 
van zonde (Johannes 8:32-36) en Hij werd afgewezen. 
Een andere groep die dikwijls genoemd wordt in verband met de Farizeeën waren de wetgeleerden en de 
rechtsgeleerden. In feite waren de meeste schriftgeleerden en wetgeleerden Farizeeën. De schriftgeleer-
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den en wetgeleerden waren de “experten” in de wet. Hun taak was de wet te leren, interpreteren en on-
derwijzen en ze toe te passen in elke situatie van het leven. Niet alleen verklaarden zij de geschreven wet 
(de wet van Mozes en andere delen van het Oude Testament), maar zij interpreteerden ook de mondelin-
ge wet - zij noemden dat “de overlevering van de ouden” in Markus 7:5. Dus zij voegden aan de Bijbel 
hun eigen traditie en geboden toe (Markus 7:3, 5, 7, 8, 9, 13). 
Hoe noemde de Heer de schriftgeleerden en Farizeeërs in Mattheüs 23:13, 15, 23, 25, 27, 29?  Huiche-
laars. Dit woord betekent dat de persoon een masker draagt om te verbergen wat werkelijk vanbinnen 
zit. Datgene wat aan de buitenkant wordt gezien geeft een valse indruk van wat in werkelijkheid binnenin 
zit – zie de illustraties die Jezus gebruikte in Mattheüs 23:25-28. Denkt u dat de schriftgeleerden en Fari-
zeeën opgetogen waren toen zij deze pijnlijke boodschap van de Heer Jezus hoorden, zoals weergegeven 
staat in Mattheüs 23:13-36? De Farizeeën zochten Jezus te doden (Markus 3:6)! In de dagen van de 
vroege kerk trachtte Paulus, samen met de Farizeeën, de discipelen van Christus te doden (Handelingen 
8:1, 3; 9:1, 21). 
Een andere “beroemde” Farizeeër heette Nicodemus (Johannes 3:1). De grote nood bij alle Farizeeën, 
zoals Nicodemus, was opnieuw geboren te worden (Johannes 3:3)! 
Kunt u vandaag denken aan een religieuze groep die gelijkt op de Farizeeën? Denk eraan: de Farizeeën 
waren religieus, orthodox, zelfrechtvaardig, hypocriet en zij voegden hun eigen tradities toe aan het 
Woord van God. Zij trachtten ook de ware volgelingen van Christus te verwoesten. 

2) De Sadduceeën 
De Sadduceeën waren niet zo talrijk als de Farizeeën maar in veel opzichten machtiger. Zij bestuurden de 
tempel, het priesterschap en het sanhedrin (de besturende raad van de Joden, bestaande uit 70 leden, 
waarvan de meesten Sadduceeën waren). Wanneer het Evangelie melding maakt van “overpriesters” 
verwijst dit meestal naar Sadduceeën. 
De Sadduceeën waren lang niet zo populair als de Farizeeën in de ogen van het gewone volk. Zij waren 
minder patriottisch en waren Rome gunstiger gezind. Zij waren meer bezorgd in het behagen van Rome 
dan het behagen van God. 
De Sadduceeën waren in veel opzichten onorthodox in hun geloof. Welke belangrijke leringen ontkenden 
zij (Mattheüs 22:23; Hand. 23:7-8)? Zij ontkenden opstanding, engel of geest. 
Dus, zij ontkenden het bovennatuurlijke en zij geloofden dat “zielen sterven in hun lichamen”. Dit is een 
ontkenning van de onsterfelijkheid van de ziel. Zij geloofden ook niet in de hel of eeuwige bestraffing. 
De Sadduceeën verwierpen de traditie (overlevering) van de Farizeeën en stonden erop dat de Schriften 
alleen gezaghebbend zijn. Josephus, de Joodse historicus, schreef: “Nu wil ik alleen uitleggen dat de Fa-
rizeeën het volk enkele wettelijke voorschriften hadden gegeven die door hun voorvaderen waren over-
geleverd en niet waren opgetekend in de wetten van Mozes. Om die reden werden ze verworpen door de 
school van de Sadduceeën, die stelden dat alleen de voorschriften die waren opgetekend moesten worden 
nageleefd, maar dat de bepalingen die mondeling door de voorvaderen waren overgeleverd niet gevolgd 
moesten worden. Over die zaken nu bestaan tussen beide scholen controverses en grote meningsverschil-
len, waarbij de Sadduceeën alleen de welgestelden aan hun zijde vinden maar geen aanhang hebben on-
der het volk, terwijl de Farizeeën juist de steun van het volk genieten”. (Ant. XIII, 10, 6 in de versie Am-
bo/Amsterdam-Kritak/Leuven, 1997). 
Zou u vandaag kunnen denken aan religieuze groepen die gelijken op de Sadduceeën? Denk eraan: de 
Sadduceeën verwierpen traditie en accepteerden wel de Bijbel maar zij verwierpen de realiteit van hel, 
opstanding en engelen, enz. 

Andere religieuze groepen die het vermelden waard zijn: 

1) De Herodianen 
Dit waren Joden die de dynastie (reeks heersers van dezelfde familie) van Herodes steunden. Hun naam 
is erg gepast want zij waren moordenaars zoals Herodes de Grote (Markus 3:6 en vergelijk Mattheüs 
2:16) en zij waren sluw en machtig zoals Herodes de viervorst (Mattheüs 22:16; Markus 12:13; vergelijk 
Lukas 13:32)! 
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2) De Zeloten 
Dit waren extreem patriottische Joden die bevrijd wilden worden van Rome zelfs als dit geweld vergde. 
Zij haatten de Romeinen en weigerden aan hen belastingen te betalen, enz. Barabbas zou een Zeloot kun-
nen geweest zijn (Lukas 23:18-19). Wie van de 12 discipelen was een voormalige Zeloot (Lukas 6:15; 
Handelingen 1:13)? “Simon die Zelotes genoemd werd”. Zie over hem in 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/12apostelen-7.pdf  
Een van de andere discipelen was Mattheüs, de tollenaar of belastinginner (Mattheüs 10:3), die eerder 
voor Rome werkte. Los van Christus zouden Simon Petrus en Mattheüs vijanden geweest zijn die elkaar 
naar de keel zouden grijpen! Maar de Heer is in staat om zulke mensen bij elkaar te brengen om een 
harmonieuze eenheid te vormen. Hij doet vandaag hetzelfde in het Lichaam van Christus! Vergelijk Efe-
ziërs 4:3. 

De religieuze instellingen: 

1) De Tempel 
De tempel van Zerubbabel werd herbouwd door Herodes de Grote, die gekend was voor zijn schitterende 
bouwprojecten. De Joden maakten melding van Herodes’ tempel in Johannes 2:20. Er was slechts één 
tempel en die was gelokaliseerd in Jeruzalem (Lukas 2:45-46). Dit was de enige aanvaardbare plaats 
waar geofferd werd. Herodes’ tempel werd door de Romeinen verwoest in 70 na Chr., onder generaal 
Titus. Sindsdien zijn de Joden zonder tempel geweest, zonder priesterschap en zonder dierlijke offers. 
Doorheen de geschiedenis van Israël was de tabernakel, en later de tempel, de centrale plaats van aanbid-
ding en de plaats waar God woonde te midden van Zijn volk. 

2) De Synagoge 
Het woord “synagoge” betekent een plaats waar mensen samen kunnen vergaderen voor een bepaald 
doel. De Joodse synagoge diende als een plaats waar de Schriften konden gelezen worden en gebeden 
konden geofferd worden. Het was fundamenteel een opleidingsinstituut opdat Joden onderricht konden 
worden in het Woord van God. 
Alhoewel er slechts één tempel was, waren er vele synagogen: “Want Mozes heeft van oude tijden af in 
elke stad mensen die hem prediken, want hij wordt elke sabbat [= zaterdag] in de synagogen voorgele-
zen” (Handelingen 15:21). 
Onze Heer bezocht frequent een synagoge en onderwees daar (zie Lukas 4:16-30). Toen Paulus tijdens 
zijn zendingsreizen in een nieuwe stad kwam, ging hij dikwijls naar de synagoge (Handelingen 17:1-4; 
18:4-6 enz.). 

Vandaag hoort de lokale vergadering van gelovigen zowel een tempel als een synagoge te zijn! Zoals de 
tempel is het een woonplaats van de levende God (1 Korinthiërs 3:16-17; Efeziërs 2:21-22). Zoals een 
synagoge is het een plaats waar gelovigen samenkomen voor aanbidding en lezing van de Schriften (Ja-
kobus 2:2 – “samenkomst” is in het Grieks letterlijk “synagoge”; Hebreeën 10:25 zegt letterlijk: het “sy-
nagogen” niet nalaten; 1 Timotheüs 4:13 – Blijf bezig met het “voorlezen”; enz.). Neemt u actief deel 
aan de lokale samenkomst van gelovigen? 
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