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How John Fulfilled Prophecy 
Learn Biblical Hebrew Online 
 
The Reappearance of Elijah 
Jesus was baptized by John the Baptist in very 
particular section of the River Jordan: the very same 
spot where 800 years earlier the prophet Elijah had 
ascended to heaven in a whirlwind. This was no 
coincidence. John the Baptist modeled his entire life on 
Elijah’s. He called people to turn from their sins and 
challenged royal authority. He wore the same clothing 
and ate the same food. But most of all, his name 
resembled Elijah’s. 
 
John & Elijah 
In the original Hebrew, the name Elijah is pronounced 
Eliyahu  ִֵלָּיהּוא   and is composed of two divine names: el 
(God) and yah (a shortened form of YHWH, the Lord) – 
meaning “my God is the Lord.” Similarly, John’s 
Hebrew name, pronounced Yohanan יֹוָחָנן  – is 
composed of two parts: yo (Lord) and hanan 
(gracious), meaning “the Lord is gracious.” Both these 
men were passionate about spreading the message of 
faith in the one and only Lord of Israel. 
 
Uncover the Ancient Jewish Roots 
Before John’s birth, an angel had told his father, 
“He will go on before the Lord, in the spirit and 
power of Elijah…to make ready a people prepared 
for the Lord” (Luke 1:17). Only when you read the 
Bible in its original Hebrew do you see that this 
prophecy was indeed fulfilled: John truly did grow 
up to become a reincarnation of the prophet 
Elijah. Enroll today in our live, online Biblical 
Hebrew course and uncover the ancient Jewish 
roots of Scripture. 
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Hoe Johannes de profetie vervulde 
Leer Bijbels Hebreeuws Online 
 
Het opnieuw verschijnen van Elia 
Jezus werd door Johannes de Doper gedoopt in een heel 
bijzonder gedeelte van de rivier de Jordaan: precies op de 
plek waar 800 jaar eerder de profeet Elia in een 
wervelwind naar de hemel was opgestegen. Dit was geen 
toeval. Johannes de Doper modelleerde zijn hele leven naar 
dat van Elia. Hij riep mensen op zich van hun zonden af te 
keren en tartte het koninklijk gezag. Hij droeg dezelfde 
kleding en at hetzelfde voedsel. Maar het meest van alles, 
leek zijn naam op die van Elia. 
 
Johannes & Elia 
In het oorspronkelijke Hebreeuws wordt de naam Elia 
uitgesproken als Eliyahu ֵּאִלָּיהו  en is samengesteld uit twee 
goddelijke namen: el (God) en yah (een verkorte vorm van 
YHWH, de Heer) - wat betekent "mijn God is de Heer". Ook 
de Hebreeuwse naam van Johannes, uitgesproken als 
Yohanan יֹוָחָנן - is samengesteld uit twee delen: yo (Heer) en 
hanan (genadig), wat betekent "de Heer is genadig". Deze 
beide mannen waren gepassioneerd over het verspreiden 
van de boodschap van geloof in de enige Heer van Israël. 
 
Ontdek de oude Joodse wortels 
Vóór Johannes' geboorte had een engel tegen zijn vader 
gezegd: "Hij zal voor het aangezicht des Heren voortgaan, 
in de geest en de kracht van Elia ... om een volk gereed te 
maken, dat voor de Here bereid is" (Lucas 1:17). Pas als je 
de Bijbel in zijn oorspronkelijke Hebreeuws leest, zie je dat 
deze profetie inderdaad in vervulling is gegaan: Johannes 
is werkelijk opgegroeid tot een reïncarnatie van de 
profeet Elia. Schrijf je vandaag nog in voor onze live, online 
cursus Bijbels Hebreeuws en ontdek de oude Joodse 
wortels van de Schrift. 
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