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Yeshua said that John the Immerser was the 
greatest of the prophets but that the least in the 
kingdom is greater than him. Does this mean that 
the worst Christian is better than the best Jew? 
 

The least will be greater  
than John 

 
This teaching is adapted from the Jesus, My Rabbi lesson 
enjoyed by thousands of students in Torah Clubs around the 
world. A study in the Gospels from a Messianic Jewish 
perspective. Every week Club members encounter Yeshua of 
Nazareth in his Jewish, historical, and cultural context. 
 
While discussing the role of John the Immerser, 
Yeshua said to His disciples, “Truly, I say to you, 
among those born of women there has arisen no 
one greater than John the Baptist. Yet the one 
who is least in the kingdom of heaven is greater 
than he” (Matthew 11:11). What is that 
supposed to men? Many readers assume it 
means that the era of the Old Testament and the 
Law ended with John and that a believer in the 
New Testament dispensation of grace is greater 
than John, because while John belonged to the 
old and obsolete covenant, the Christian belongs 
to the new covenant. The short way of saying 
this is simply, “Even the worst Christian is better 
than the best Jew.” 
This interpretation raises several difficulties. It 
requires us to accept a form of replacement 
theology, in which believers in Yeshua (those in 
the kingdom) replace the Jews of the Old 
Testament era. That's what replacement 
theology is. It's the idea that Christians replace 
Jews as the people of God. The interpretation 
also implies that John will not be in the 
Messianic Era (i.e., the kingdom). Why would 
John be so specifically excluded? Wasn’t he also 
a believer in Yeshua, just like the Twelve and so 
many others? Also puzzling, the saying would 
also seem to indicate that John is greater than 
Yeshua, since both of them can be described as 
being “among those born of women.” 
A better interpretation understands the cryptic 
saying as a contrast between this current age 
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Yeshua zei dat Johannes de Onderdompelaar de 
grootste van de profeten was, maar dat de minste 
in het koninkrijk groter is dan hij. Betekent dit dat 
de slechtste Christen beter is dan de beste Jood? 
 

De geringste zal groter zijn  
dan Johannes 

 
Dit onderwijs is overgenomen uit de ''Jezus, Mijn Rabbijn'' les die 
duizenden studenten in Torah Clubs over de hele wereld hebben 
gehad. Een studie in de Evangeliën vanuit een Messiaans-Joods 
perspectief. Elke week ontmoeten de leden van de Club Yeshua 
van Nazareth in zijn Joodse, historische en culturele context.  
 
Tijdens het bespreken van de rol van Johannes de 
Doper, zei Yeshua tegen Zijn discipelen: "Waarlijk, Ik 
zeg u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is er 
niemand opgestaan die groter is dan Johannes de 
Doper. Maar hij, die de minste is in het Koninkrijk der 
hemelen, is groter dan hij" (Mattheüs 11:11). Wat 
wordt daarmee bedoeld? Veel lezers nemen aan dat 
het betekent dat het tijdperk van het Oude 
Testament en de Wet eindigde met Johannes en dat 
een gelovige in de nieuwtestamentische bedeling van 
genade groter is dan Johannes, want terwijl Johannes 
behoorde tot het oude en verouderde verbond, 
behoort de christen tot het nieuwe verbond. In het 
kort komt dit hierop neer: "Zelfs de slechtste christen 
is beter dan de beste jood." 
Deze interpretatie brengt verschillende moeilijkheden 
met zich mee. Het vereist van ons dat we een vorm van 
vervangingstheologie accepteren, waarin gelovigen in 
Yeshua (zij die in het koninkrijk zijn) de Joden van het 
tijdperk van het Oude Testament vervangen. Dat is wat 
vervangingstheologie is. Het is het idee dat christenen 
de Joden vervangen als het volk van God. Die interpre-
tatie houdt ook in dat Johannes niet in het Messiaanse 
Tijdperk (d.w.z., het koninkrijk) zal zijn. Waarom zou 
Johannes zo specifiek worden uitgesloten? Was hij niet 
ook een gelovige in Yeshua, net als de Twaalf en zovele 
anderen? Ook raadselachtig is dat het gezegde ook lijkt 
aan te geven dat Johannes groter is dan Yeshua, omdat 
beiden kunnen worden beschreven als zijnde "onder 
hen die uit vrouwen geboren zijn". 
Een betere interpretatie begrijpt het cryptische 
gezegde als een contrast tussen het huidige tijdperk en 



and the Messianic Age. In the Messianic Era, all 
mankind will know God on a level even higher 
than that of Moses (the greatest of the 
prophets). In the kingdom of heaven, the LORD 
will pour out his Spirit on all mankind so that 
everyone will prophesy, dream dreams, and see 
visions. Even the lowly servants—the least in the 
kingdom—will receive a generous portion of the 
prophetic spirit (Joel 3:1-2 [2:28-29]). When 
Yeshua said that the “least in the kingdom of 
heaven” will surpass even John the Immerser 
(the greatest prophet born of women), he 
alluded directly to “the least of them” in 
Jeremiah’s prophecy about the Messianic Age:
 

“For they shall all know me, from the least 
of them to the greatest,” declares the LORD
(Jeremiah 31:34) 

 
According to this interpretation, it's not about 
replacement theology at all. Instead, Yeshua says 
that the least and most insignificant person in the 
Messianic Era will attain a level of prophecy and 
apprehension of God that surpasses even the 
greatest prophet of His current era: John the 
Immerser. The following paraphrase helps clarify the 
intended meaning: 
 

Among those born of women in this 
era there has not arisen any prophet 
greater than John the Immerser. Yet he 
who is least among the prophets in the 
Messianic Era will be greater than he
(Matthew 11:11) 
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Among those born of women in this 
era there has not arisen any prophet 
greater than John the Immerser. Yet he 
who is least among the prophets in the 
Messianic Era will be greater than he. 

het Messiaanse Tijdperk. In het Messiaanse Tijdperk zal 
de gehele mensheid God kennen op een niveau dat
nog hoger is dan dat van Mozes (de grootste der 
profeten). In het Koninkrijk der hemelen zal de HEERE 
Zijn Geest uitstorten over de gehele mensheid, zodat 
iedereen zal profeteren, dromen dromen en visioenen 
zien. Zelfs de nederige dienaren 
koninkrijk - zullen een royale portie van de profetische 
geest ontvangen (Joël 3:1-2 [2:28
dat de "geringsten in het koninkrijk der hemelen" zelfs 
Johannes de Dompelaar (de grootste profeet geboren 
uit vrouwen) zullen overtreffen, zinspeelde hij 
rechtstreeks op "de geringsten van hen" in Jeremia's 
profetie over het Messiaanse Tijdperk:
 

"Want zij allen zullen Mij kennen, van de 
geringsten tot de groten", verklaart de 
HEERE. (Jeremia 31:34)

 
Volgens deze interpretatie, gaat het hel
vervangingstheologie. Yeshua zegt daarentegen dat de 
geringste en meest onbetekenende persoon in het 
Messiaanse Tijdperk een niveau van profetie en begrip 
van God zal bereiken dat zelfs de grootste profeet van 
Zijn huidige tijd overtreft: Johannes de onderdom
pelaar. De volgende parafrase helpt de bedoelde 
betekenis te verduidelijken: 
 

Onder hen die in dit tijdperk uit vrouwen 
geboren zijn, is geen grotere profeet 
opgestaan dan Johannes de onderdompelaar. 
Maar wie onder de profeten in het Mes
Tijdperk de geringste is, zal groter zijn dan hij
(Mattheüs 11:11) 
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Volgens deze interpretatie, gaat het helemaal niet over 
vervangingstheologie. Yeshua zegt daarentegen dat de 
geringste en meest onbetekenende persoon in het 
Messiaanse Tijdperk een niveau van profetie en begrip 
van God zal bereiken dat zelfs de grootste profeet van 

ohannes de onderdom-
pelaar. De volgende parafrase helpt de bedoelde 

Onder hen die in dit tijdperk uit vrouwen 
geboren zijn, is geen grotere profeet 
opgestaan dan Johannes de onderdompelaar. 
Maar wie onder de profeten in het Messiaanse 
Tijdperk de geringste is, zal groter zijn dan hij. 


