Studie 16.Vijfde rode draad: Profetieën over Jezus Christus
Hosea 11:1b. 1b uit Egypte heb ik mijn zoon weggeroepen.
Matteüs 2:15. 15 Daar bleef hij tot de dood van Herodes, en zo ging
in vervulling wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd:
‘Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen.’
Jesaja 49:3,6. 3 Hij heeft me gezegd: ‘Mijn dienaar ben jij.
6 Hij zei: ‘Dat je mijn dienaar bent
Jeremia 31:15. 15 Dit zegt de H E E R :
Matteüs 2:17-18. 17 Zo ging in vervulling wat gezegd is door de
profeet Jeremia: 18 ‘Er klonk een stem in Rama, luid wenend en
klagend. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet worden
getroost, want ze zijn er niet meer.’
Ezechiël 34:11-16a. 11 Dit zegt God, de H E E R : Ik zal zelf naar
mijn schapen omzien en zelf voor ze zorgen. 12 Zoals een herder
naar zijn kudde op zoek gaat als zijn dieren verstrooid zijn geraakt, zo
zal ik naar mijn schapen op zoek gaan en ze redden, uit alle plaatsen
waarheen ze zijn verdreven op een dag van dreigende, donkere wolken. 13 Ik zal ze uit alle volken terughalen en uit alle landen bijeen-
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brengen, ik zal ze naar hun eigen land laten terugkeren. Op de bergen van Israël en bij de waterstromen zal ik ze weiden, overal in het
land waar mensen wonen. 14 Ik zal ze laten grazen op een goede weide, ook hoog in de bergen van Israël zullen ze gras vinden; op Israëls
bergen zullen ze rusten op groen grasland en in een grazige weide.
15 Ikzelf zal mijn schapen weiden en ze laten rusten – spreekt God,
de H E E R . 16 Ik zal naar verdwaalde dieren op zoek gaan, verjaagde
dieren terughalen, gewonde dieren verbinden, zieke dieren gezond
maken – maar de vette en sterke dieren zal ik doden. Ik zal ze weiden
zoals het moet.
Johannes 10:11-14.11 Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft
zijn leven voor de schapen. 12 Een huurling, iemand die geen herder
is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de
steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf
valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; 13 de man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen. 14 Ik ben de goede
herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij,

A.Profetieën over Jezus’ geboorte
2 Koningen 16:7-9. 7 Achaz stuurde gezanten naar koning
Tiglatpileser van Assyrië, met de boodschap: ‘Ik ben uw dienaar en
uw zoon. Trek op en verlos mij uit de greep van de koning van Aram
en de koning van Israël, die zich tegen mij hebben gekeerd.’ 8 Hij
zette zijn verzoek kracht bij door het goud en zilver uit de tempel van
de H E E R en de schatkamers van het koninklijk paleis aan de
koning van Assyrië te laten overhandigen. 9 De koning van Assyrië
gaf gehoor aan Achaz’ verzoek. Hij trok op tegen Damascus en nam
de stad in. De bevolking voerde hij als ballingen naar Kir, en Resin
liet hij ter dood brengen.
Johannes 1:1-14. 1 In het begin was het Woord, het Woord was bij
God en het Woord was God. 2 Het was in het begin bij God. 3 Alles
is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat.
4 In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.
5 Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in
haar macht gekregen.
6 Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes.
7 Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen
door hem zou geloven. 8 Hij was niet zelf het licht, maar hij was er
om te getuigen van het licht: 9 het ware licht, dat ieder mens verlicht
en naar de wereld kwam. 10 Het Woord was in de wereld, de wereld
is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11 Hij
kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem
niet ontvangen. 12 Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven,
heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden.
13 Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk
verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.
14 Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van
goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de
grootheid van de enige Zoon van de Vader.
Filippenzen 2:5-72:5
2:52:5 -7 . 5 Laat onder u de gezindheid heersen die
Christus Jezus had. 6 Hij die de gestalte van God had, hield zijn
gelijkheid aan God niet vast, 7 maar deed er afstand van. Hij nam de
gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens
verschenen,
Matteüs 1:23. 23 ‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en
men zal hem de naam Immanuel geven,’ wat in onze taal betekent
‘God met ons’.

Jezus is God die de menselijke natuur aanneemt
Jesaja 7:14-20. 14 Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de
jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem
Immanuel noemen.15 Boter en honing zal hij eten, totdat hij in staat
is om het kwade te verwerpen en het goede te kiezen. 16 Want
voordat de jongen in staat is om het kwade te verwerpen en het
goede te kiezen, zal het land van de beide koningen die u zo veel
angst inboezemen, ontvolkt zijn. 17 En voor u, uw volk en uw
koningshuis zal de H E E R een tijd laten aanbreken zoals men niet
meer heeft meegemaakt sinds Efraïm zich van Juda afscheidde: de
heerschappij van Assyrië.’
18 Op die dag zal de H E E R de vliegen van de verste waterstromen
van Egypte bijeenfluiten, en uit Assyrië een zwerm bijen. 19 Ze
zullen allemaal komen en neerstrijken in steile rivierdalen en in
rotsspleten, bij iedere drinkplaats en op elke doornstruik. 20 Op die
dag zal de Heer met een aan de overkant van de Eufraat gehuurd
scheermes – de koning van Assyrië – alle haren van hoofd en baard
en zelfs het schaamhaar afscheren.
Matteüs 1:18-23. 18 De afkomst van Jezus Christus was als volgt.
Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog
niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest.
19 Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet
in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten.
20 Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel
van de Heer. De engel zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je
vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt
door de heilige Geest. 21 Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam
Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’ 22 Dit alles
is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet
door de Heer is gezegd:
23 ‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem
de naam Immanuel geven, ’ wat in onze taal betekent ‘God met ons’.
2 Koningen 15:29. 29 In de tijd van koning Pekach van Israël viel
koning Tiglatpileser van Assyrië het land binnen. Hij veroverde
Ijjon, Abel-Bet-Maächa, Janoach, Kedes en Hasor, Gilead en Galilea
inclusief het gebied van Naftali, en voerde de inwoners van die
steden en gebieden als ballingen naar Assyrië mee.
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Jezus werd in Betlehem geboren
Micha 5:1. 1 Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s
geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over
Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de
dagen van weleer
Matteüs 2:1-6. 1 Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea,
tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten
in Jeruzalem aan. 2 Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van
de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn
gekomen om hem eer te bewijzen.’ 3 Koning Herodes schrok hevig
toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. 4 Hij riep alle
hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te
vragen waar de messias geboren zou worden. 5 ‘In Betlehem in
Judea, ’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat het geschreven bij de
profeet: 6 “En jij, Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de
minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort
die mijn volk Israël zal hoeden.”’

Jezus was een onbeduidend persoon
Profetie in algemene oudtestamentische zin.
Matteüs 2:23. 23 Hij ging wonen in de stad Nazaret, en zo ging in
vervulling wat gezegd is door de profeten: ‘Hij zal Nazoreeër
genoemd worden.
Psalm 22:7-9. 7 Maar ik ben een worm en geen mens, door iedereen
versmaad, bij het volk veracht.
8 Allen die mij zien, bespotten mij, ze schudden meewarig het hoofd:
9 ‘Wend je tot de H E E R ! Laat hij je verlossen, laat hij je bevrijden,
hij houdt toch van je?’
Psalm 69:8-10,20-21. 8 Om u moet ik smaad verduren en bedekt het
schaamrood mijn gezicht. 9 Ik ben voor mijn broers een vreemde
geworden, een onbekende voor de zonen van mijn moeder.
10 De hartstocht voor uw huis heeft mij verteerd, de smaad van wie
u smaadt, is op mij neergekomen. 20 U kent mijn smaad, mijn
schande, mijn schaamte, al mijn belagers staan voor u. 21 Smaad
heeft mijn hart gebroken, ik ben radeloos, ik hoopte op mededogen
– vergeefs; op troost – die ik niet vond.
Jesaja 9:1. 1 Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend
licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht
beschenen.
Jesaja 11:1. 1 Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut
van zijn wortels komt tot bloei.
Jesaja 53:2-4,9. 2 Als een loot schoot hij op onder Gods ogen,
als een wortel die uitloopt in dorre grond. Onopvallend was zijn
uiterlijk, hij miste iedere schoonheid, zijn aanblik kon ons niet
bekoren. 3 Hij werd veracht, door mensen gemeden, hij was een
man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was, een man die
zijn gelaat voor ons verborg, veracht, door ons verguisd en
geminacht. 4 Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden
op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God
geslagen en vernederd.
9 Hij kreeg een graf bij misdadigers, zijn laatste rustplaats was bij de
rijken; toch had hij nooit enig onrecht begaan, nooit bedrieglijke taal
gesproken.

Koning Herodus probeerde Jezus te vermoorden
Jeremia 31:15. 15 Dit zegt de HEER: In Rama hoort men klagen,
bitter treuren. Rachel beweent haar zonen, zij wil niet worden
getroost. Haar kinderen zijn er niet meer.
Matteüs 2:17-18. 17 Zo ging in vervulling wat gezegd is door de
profeet Jeremia: 18 ‘Er klonk een stem in Rama, luid wenend en
klagend. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet worden
getroost, want ze zijn er niet meer.’
Jezus bleef in Egypte tot de dood van koning Herodus
Hosea 11:1. 1 Toen Israël nog een kind was, had ik het lief; uit
Egypte heb ik mijn zoon weggeroepen.
Matteüs 2:14-15. 14 Jozef stond op en week nog diezelfde nacht
met het kind en zijn moeder uit naar Egypte. 15 Daar bleef hij tot de
dood van Herodes, en zo ging in vervulling wat bij monde van de
profeet door de Heer is gezegd: ‘Uit Egypte heb ik mijn zoon
geroepen.’
B.Profetieën over Jezus’ leven

verzoenen met hun ouders. Anders zou ik het land volledig moeten
vernietigen
Matteüs 3:1-3. 1 In die tijd trad Johannes de Doper op in de
woestijn van Judea. Hij verkondigde: 2 ‘Kom tot inkeer, want het
koninkrijk van de hemel is nabij!’ 3 Dit was de man over wie de
profeet Jesaja sprak toen hij zei: ‘Luid klinkt een stem in de woestijn:
“Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden.”’
Matteüs 11:7-14. 7 Toen ze weer vertrokken, begon Jezus met de
mensen over Johannes te spreken: ‘Waar zijn jullie in de woestijn
naar gaan kijken? Naar het wuiven van het riet in de wind? 8 Wat
zijn jullie dan gaan zien? Een mens die rijk gekleed ging? Welnee,
wie rijk gekleed is, verkeert in koninklijke kringen.
9 Maar wat zijn jullie dan wel gaan zien? Een profeet? Jazeker, zeg ik
jullie, en zelfs meer dan een profeet. 10 Hij is degene over wie
geschreven staat: “Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een
weg voor je banen.”
11 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.
12 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. 13 Want de profetieën van alle profeten
en van de wet reiken tot de dagen van Johannes. 14 En voor wie het
wil aannemen: hij is Elia die komen zou.

Jezus is de HEER (Hebreeuws: JaHWeH) en Johannes de Doper
baande voor Hem de weg
Jesaja 40:3,9-11. 3 Hoor, een stem roept: ‘Baan voor de HEER een
weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God.
9 Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion, verhef je stem met
kracht, vreugdebode Jeruzalem, verhef je stem, vrees niet. Zeg tegen
de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’
10 Ziehier God, de HEER! Hij komt met kracht, zijn arm zal
heersen. Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit.
11 Als een herder weidt hij zijn kudde: zijn arm brengt de lammeren
bijeen, hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien.
Maleachi 3:1-3,23-24 (NBG 4:5-6). 1 Let op, ik zal mijn bode
zenden; hij zal de weg voor mij effenen. Opeens zal hij naar zijn
tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien, de engel van het
verbond naar wie jullie verlangen. Komen zal hij – zegt de HEER
van de hemelse machten. 2 Wie zal die dag kunnen doorstaan? Wie
zal overeind blijven wanneer hij verschijnt? Hij is als het vuur van
een smid, als het loog van een wolwasser. 3 Hij zal zitting houden als
iemand die zilver smelt en het zuivert; de zonen van Levi zal hij
zuiveren en zeven als goud en zilver, en dan zullen ze op de juiste
wijze offeren aan de HEER.
23 Voordat de dag van de HEER aanbreekt, die groot is en
ontzagwekkend, stuur ik jullie de profeet Elia, 24 en hij zal ervoor
zorgen dat ouders zich verzoenen met hun kinderen en kinderen zich
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Matteüs 17:10-13. 10 De leerlingen vroegen hem: ‘Waarom zeggen
de schriftgeleerden toch dat Elia eerst moet komen?’ 11 Hij
antwoordde: ‘Elia zou inderdaad komen en alles herstellen. 12 Maar
ik zeg jullie dat Elia al gekomen is, ze hebben hem alleen niet
herkend, en ze hebben met hem gedaan wat ze wilden. Zo zal ook de
Mensenzoon door hun toedoen moeten lijden.’ 13 Toen begrepen de
leerlingen dat hij op Johannes de Doper doelde.

Jezus werd door de duivel op de proef gesteld
Deuteronomium 8:3a. 3a U hébt zijn macht leren kennen: hij liet
u honger lijden en gaf u toen manna te eten, voedsel dat u nooit
eerder had gezien en uw voorouders evenmin.
Matteüs 4:4. 4 Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat
geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder
woord dat klinkt uit de mond van God.”’

Jezus groeide op in Galilea en begint daar zijn bediening
Jesaja 9:1. 1 Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een
schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een
helder licht beschenen.
Matteüs 3:13. 13 Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan
om door Johannes gedoopt te worden.
Matteüs 4:12-17. 12 Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangengenomen was, week hij uit naar Galilea. 13 Hij liet Nazaret achter
zich en ging wonen in Kafarnaüm, aan het Meer van Galilea, in het
gebied van Zebulon en Naftali.
14 Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja:
15 ‘Land van Zebulon en Naftali, gebied aan de weg naar zee en aan
de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen, luister: 16 Het
volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht, en zij die
woonden in de schaduw van de dood werden door het licht
beschenen.’ 17 Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging.
‘Kom tot inkeer, ’ zei hij, ‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’
Lucas 4:14-21. 14 Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar
Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek.
15 Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen geprezen.
16 Hij kwam ook in Nazaret, waar hij was opgegroeid, en volgens
zijn gewoonte ging hij op sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond
om voor te lezen, 17 werd hem de boekrol van de profeet Jesaja
overhandigd, en hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat:
18 ‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden
het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven,
19 om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’ 20 Hij rolde de
boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de
ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht.
21 Hij zei tegen hen: ‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in
vervulling horen gaan.’

De taakomschrijving van Jezus: Hij geeft hoop aan gebroken
mensen en twist niet met zijn vijanden
Jesaja 42:1-4. 1 Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen, hij is mijn
uitverkorene, in hem vind ik vreugde, ik heb hem met mijn geest
vervuld. Hij zal alle volken het recht doen kennen. 2 Hij schreeuwt
niet, hij verheft zijn stem niet, hij roept niet luidkeels in het
openbaar; 3 het geknakte riet breekt hij niet af, de kwijnende vlam
zal hij niet doven. Het recht zal hij zuiver doen kennen.
4 Ongebroken en vol vuur zal hij het recht op aarde vestigen; de
eilanden zien naar zijn onderricht uit.
Matteüs 12:18-21. 18 ‘Hier is de dienaar die ik mij gekozen heb,
die ik liefheb en in wie ik vreugde vind. Ik zal hem vervullen met mijn
geest, aan alle volken zal hij het recht verkondigen. 19 Hij zal geen
woordenstrijd aangaan en op straat zijn stem niet verheffen. 20 Het
geknakte riet breekt hij niet af, noch dooft hij de kwijnende vlam,
totdat het recht dankzij hem overwint. 21 Op zijn naam zullen alle
volken hun hoop vestigen.’
1 Korintiërs 15:24-28. 24 En dan komt het einde en draagt hij het
koningschap over aan God, de Vader, nadat hij alle heerschappij en
elke macht en kracht vernietigd heeft. 25 Want hij moet koning zijn
totdat ‘God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd’. 26 De laatste
vijand die vernietigd wordt is de dood, 27 want er staat: ‘Hij heeft
alles aan zijn voeten gelegd.’ Wanneer er ‘alles’ staat, is dat natuurlijk
uitgezonderd degene die alles aan hem onderwerpt. 28 En op het
moment dat alles aan hem onderworpen is, zal de Zoon zichzelf
onderwerpen aan hem die alles aan hem onderworpen heeft, opdat
God over alles en allen zal regeren.
Jesaja 42:18,20. 18 Doven, luister! Blinden, open je ogen en zie!
20 Het ziet veel, maar onthoudt niets, het heeft zijn oren open, maar
hoort niets.
Jesaja 43:8. 8 Laat dit volk naar voren treden, een blind volk, ook al
heeft het ogen, doof, ook al heeft het oren.
Johannes 17:4. 4 Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk
te volbrengen dat u mij opgedragen hebt.
Jesaja 49:7. 7 Dit zegt de HEER, de bevrijder, de Heilige van Israël,
tegen hem die smadelijk veracht wordt, die door vreemde volken
wordt verafschuwd, die dienaar is van vreemde heersers: Koningen
zullen dit zien en opstaan, vorsten buigen diep voorover, omwille van
de HEER, die betrouwbaar is, de Heilige van Israël, die jou heeft
uitgekozen.
Jesaja 50:6. 6 Ik heb mijn rug blootgesteld aan mijn folteraars, wie mij
de baard uittrokken, bood ik mijn wangen aan. Ik heb mijn gezicht
niet verborgen toen ze mij beschimpten en bespuwden.
Jesaja 53:5. 5 Om onze zonden werd hij doorboord, om onze
wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn
striemen brachten ons genezing.
Johannes 9:39-41. 39 Jezus zei: ‘Ik ben in de wereld gekomen om het
oordeel te vellen. Dan zullen zij die niet zien, zien en zij die zien,
zullen blind worden.’ 40 Een paar farizeeën die bij hem stonden en
dat hoorden, zeiden: ‘Wij zijn toch zeker niet blind!’ 41 ‘Was u maar
blind, ’ zei Jezus, ‘dan zou u zonder zonde zijn. Maar u beweert dat u
kunt zien, en dus blijft uw zonde.’

Jezus is de Zoon van God, de uitverkoren geliefde
Psalm 2:7. 7 Het besluit van de H E E R wil ik bekendmaken.
Hij sprak tot mij: ‘Jij bent mijn zoon,
ik heb je vandaag verwekt.
Jesaja 42:1. 1 Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen,
hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde,
ik heb hem met mijn geest vervuld.
Hij zal alle volken het recht doen kennen.
Hebreeën 1:5. 5 Tegen wie van de engelen heeft God immers ooit
gezegd: ‘Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt’? Of: ‘Ik zal
een vader voor hem zijn, en hij voor mij een zoon’?
Matteüs 3:16-17. 16 Zodra Jezus gedoopt was en uit het water
omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de
Geest van God als een duif op hem neerdaalde. 17 En uit de hemel
klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’
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Lucas 4:18-19. 18 ‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij
heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft
hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te
maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten
hun vrijheid te geven, 19 om een genadejaar van de Heer uit te
roepen.’

Johannes 8:30-36. 30 Toen hij deze dingen zei, kwamen velen tot
geloof in hem. 31 En tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus:
‘Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen.
32 U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’
33 Ze zeiden: ‘Wij zijn nakomelingen van Abraham en we zijn nooit
iemands slaaf geweest – hoe kunt u dan zeggen dat wij bevrijd zullen
worden?’ 34 Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: iedereen
die zondigt is een slaaf van de zonde. 35 Nu blijft een slaaf niet voor
eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig. 36 Dus
wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.
Matteüs 10:5-7. 5 Deze twaalf zond Jezus uit, en hij gaf hun de
volgende instructies: ‘Sla niet de weg naar de heidenen in en bezoek
geen Samaritaanse stad. 6 Ga liever op zoek naar de verloren schapen
van het volk van Israël.
7 Ga op weg en verkondig: “Het koninkrijk van de hemel is nabij.”
Marcus 16:15. 15 En hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond en
maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend.
Matteüs 28:18-20. 18 Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle
macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19 Ga dus op weg en
maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam
van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat
ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En
houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de
voltooiing van deze wereld.’
Lucas 1:1-4. 1 Nadat reeds velen zich tot taak hebben gesteld om een
verslag te schrijven over de gebeurtenissen die zich in ons midden
hebben voltrokken, 2 en die ons zijn overgeleverd door degenen die
vanaf het begin ooggetuigen zijn geweest en dienaren van het Woord
zijn geworden, 3 leek het ook mij goed om alles van de aanvang af
nauwkeurig na te gaan en deze gebeurtenissen in ordelijke vorm voor
u, hooggeachte Theofilus, op schrift te stellen, 4 om u te overtuigen
van de betrouwbaarheid van de zaken waarin u onderricht bent.
Handelingen 1:1-8. 1 In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden
en het onderricht van Jezus beschreven, 2 vanaf het begin tot aan de
dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de apostelen
die hij door de heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun
opdracht was.
3 Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij
leefde; gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen en
sprak hij met hen over het koninkrijk van God.
4 Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: ‘Ga niet weg uit
Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader,
waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan.
5 Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie
gedoopt met de heilige Geest.’
6 Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem: ‘Heer, gaat u dan
binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?’ 7 Hij
antwoordde: ‘Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn
macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze
gebeurtenissen zullen plaatsvinden. 8 Maar wanneer de heilige Geest
over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen
in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de
aarde.’

Jezus brengt hulp aan verdrukten en zieken
 Jesaja 53:4. 4 Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons
lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door
God geslagen en vernederd.
Matteüs 8:14-17. 14 Toen Jezus het huis van Petrus was
binnengegaan, zag hij diens schoonmoeder met koorts in bed liggen.
15 Hij raakte haar hand aan en de koorts verdween. Ze stond op en
begon voor hem te zorgen.
16 Bij het vallen van de avond brachten ze vele bezetenen bij hem.
Met een enkel bevel dreef hij de geesten uit, en allen die ziek waren
genas hij, 17 opdat in vervulling ging wat gezegd is door de profeet
Jesaja: ‘Hij was het die onze ziekten wegnam en onze kwalen op zich
heeft genomen.’
Jezus sprak de boodschap van verlossing in gelijkenissen
Jesaja 6:9-10. 9 Toen zei hij: ‘Ga en profeteer het volgende tegen
dit volk: “Luister goed, maar begrijpen zul je het niet; kijk goed,
maar inzien zul je het niet.” 10 Maak het hart van het volk
ongevoelig, stop hun oren toe, smeer hun ogen dicht. Dan kunnen
ze met hun ogen niet zien, met hun oren niet luisteren, en tot hun
hart zal het niet doordringen. Ze zullen niet naar mij terugkeren en
geen herstel vinden.’
Psalm 78:2 HSV. 2 Ik wil mijn mond met spreuken opendoen en
van aloude verborgenheden doen overvloeien,
Matteüs 13:10-17,34-35. 10 De leerlingen kwamen naar hem toe
en vroegen: ‘Waarom spreekt u in gelijkenissen tot hen?’ 11 Hij
antwoordde: ‘Jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van de
hemel kennen, hun is dat niet gegeven. 12 Want wie heeft zal nog
meer krijgen, en het zal overvloedig zijn; maar wie niets heeft zal zelfs
het laatste worden ontnomen. 13 Dit is de reden waarom ik in
gelijkenissen tot hen spreek: omdat zij ziende blind en horende doof
zijn en niets begrijpen. 14 In hen komt deze profetie van Jesaja tot
vervulling: “Jullie zullen goed luisteren maar niets begrijpen, en jullie
zullen goed kijken maar geen inzicht hebben. 15 Want het hart van
dit volk is afgestompt, hun oren zijn doof en hun ogen houden zij
gesloten. Met hun ogen willen ze niets zien, met hun oren niets
horen, met hun hart niets begrijpen. Want anders zouden ze tot
inkeer komen en zou ik hen genezen.” 16 Gelukkig jullie ogen
omdat ze zien, en jullie oren omdat ze horen! 17 Want ik verzeker
jullie: vele profeten en rechtvaardigen hebben ernaar verlangd te zien
wat jullie zien, maar ze kregen het niet te zien, en te horen wat jullie
horen, maar ze kregen het niet te horen.
34 Al deze dingen zei Jezus in gelijkenissen tot de menigte; hij sprak
uitsluitend in gelijkenissen tot hen. 35 Zo ging in vervulling wat
gezegd is door de profeet: ‘Ik zal het woord nemen en spreken in
gelijkenissen; ik zal bekendmaken wat sinds de grondvesting van de
wereld verborgen was.’

Nog een taakomschrijving van Jezus
Jesaja 61:1-2a. 1 De geest van God, de HEER, rust op mij, want de
HEER heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te
brengen heeft hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te
bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan
geketenden hun bevrijding, 2 om een genadejaar van de HEER uit te
roepen en een dag van wraak voor onze God, om allen die treuren te
troosten,
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Jezus maakte Gods naam bekend aan zijn broeders
Psalm 22:23. 23 Ik zal uw naam bekendmaken,
u loven in de kring van mijn volk.
Hebreeën 2:12. 12 wanneer hij zegt: ‘Ik zal uw naam bekendmaken
aan mijn broeders en zusters, u loven in de kring van mijn volk.’
Jezus is begaan met de lot van mensen
Jesaja 8:17-18. 17 Ik stel mijn vertrouwen in de H E E R , hoewel
hij zich voor het volk van Jakob verborgen houdt; ik heb mijn hoop
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Johannes 10:11-14. 11 Ik ben de goede herder. Een goede herder
geeft zijn leven voor de schapen. 12 Een huurling, iemand die geen
herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in
de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De
wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; 13 de man is een
huurling en de schapen kunnen hem niets schelen. 14 Ik ben de
goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij,

op hem gevestigd. 18 Ik ben, met de kinderen die de H E E R mij
heeft gegeven, een teken voor Israël, een zinnebeeld van de H E E R
van de hemelse machten, die op de Sion woont.
Hebreeën 2:13. 13 Zo zegt hij ook: ‘Ik zal steeds op hem
vertrouwen,’ en verder: ‘Hier sta ik met de kinderen die God mij
gegeven heeft.’
Jezus is de Goede Herder
Ezechiël 34:11-16a. 11 Dit zegt God, de H E E R : Ik zal zelf naar
mijn schapen omzien en zelf voor ze zorgen. 12 Zoals een herder
naar zijn kudde op zoek gaat als zijn dieren verstrooid zijn geraakt, zo
zal ik naar mijn schapen op zoek gaan en ze redden, uit alle plaatsen
waarheen ze zijn verdreven op een dag van dreigende, donkere
wolken. 13 Ik zal ze uit alle volken terughalen en uit alle landen
bijeenbrengen, ik zal ze naar hun eigen land laten terugkeren. Op de
bergen van Israël en bij de waterstromen zal ik ze weiden, overal in
het land waar mensen wonen. 14 Ik zal ze laten grazen op een goede
weide, ook hoog in de bergen van Israël zullen ze gras vinden; op
Israëls bergen zullen ze rusten op groen grasland en in een grazige
weide. 15 Ikzelf zal mijn schapen weiden en ze laten rusten – spreekt
God, de H E E R . 16a Ik zal naar verdwaalde dieren op zoek gaan,
verjaagde dieren terughalen, gewonde dieren verbinden, zieke dieren
gezond maken

Jezus werd door velen als een koning in Jeruzalem binnengehaald
Zacharia 9:9. 9 Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van
vreugde! Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege.
Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het
jong van een ezelin.
Psalm 118:26. 26 Gezegend wie komt met de naam van de HEER.
Wij zegenen u vanuit het huis van de HEER.
Matteüs 21:4-5,9. 4 Dit is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat
gezegd is door de profeet: 5 ‘Zeg tegen Sion: “Kijk, je koning is in
aantocht, hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen,
het jong van een lastdier.”’
9 De talloze mensen die voor hem uit liepen en achter hem aan
kwamen, riepen luidkeels: ‘Hosanna voor de Zoon van David!
Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de
hemel!’
Matteüs 23:39. 39 Ik verzeker jullie: vanaf nu zullen jullie mij niet
meer zien, tot de tijd dat je zult zeggen: “Gezegend hij die komt in
de naam van de Heer!”

C.Profetieën over Jezus’ lijden en dood
Johannes 1:45-46. 45 Hij kwam Natanaël tegen en zei tegen hem:
‘We hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven
heeft en over wie ook de profeten spreken: Jezus, de zoon van Jozef,
uit Nazaret!’ 46 ‘Uit Nazaret?’ zei Natanaël. ‘Kan daar iets goeds
vandaan komen?’ ‘Ga zelf maar kijken, ’ zei Filippus.
Johannes 7:41-42. 41 Anderen beweerden: ‘Het is de messias, ’
maar er werd ook gezegd: ‘De messias komt toch niet uit Galilea?
42 De Schrift zegt toch dat de messias uit het nageslacht van David
komt en uit Betlehem, waar David woonde?’

Jezus’ eigen huisgenoten werden vijanden
Micha 7:6. 6 De zoon veracht zijn vader, de dochter verzet zich
tegen haar moeder, de schoondochter tegen haar schoonmoeder, en
huisgenoten blijken vijanden.
Matteüs 10:35-36. 35 Want ik kom een wig drijven tussen een man
en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder en tussen een
schoondochter en haar schoonmoeder; 36 de vijanden van de
mensen zijn hun eigen huisgenoten!
Marcus 6:4. 4 Jezus zei tegen hen: ‘Nergens wordt een profeet zo
miskend als in zijn eigen stad, onder zijn verwanten en huisgenoten.’
Johannes 7:5. 5 Ook zijn broers geloofden namelijk niet in hem.

Jezus’ hartstocht voor de tempel zou Hem verteren
Psalm 69:10. 10 De hartstocht voor uw huis heeft mij verteerd, de
smaad van wie u smaadt, is op mij neergekomen.
Johannes 2:17. 17 Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven
staat: ‘De hartstocht voor uw huis zal mij verteren.’

Jezus werd door de godsdienstige leiders verworpen
Psalm 118:22. 22 De steen die de bouwers afkeurden
is een hoeksteen geworden.
Matteüs 21:42. 42 Daarop zei Jezus tegen hen: ‘Hebt u dit nooit in
de Schriften gelezen: “De steen die de bouwers afkeurden is de
hoeksteen geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd, wonderbaarlijk
is het om te zien.”

Jezus werd zonder reden gehaat
Psalm 69:5. 5 Talrijker dan de haren op mijn hoofd zijn zij die mij
haten zonder reden, met velen zijn mijn belagers, mijn vijanden die
mij bedriegen: teruggeven moet ik wat ik niet heb geroofd.
Johannes 15:25. 25 Zo ging in vervulling wat in hun wet
geschreven staat: “Ze hebben mij zonder reden gehaat.”

Jezus werd ook door velen veracht als een Galileeër.
(Galileeër is een buitenlander)
Jesaja 49:7. 7 Dit zegt de HEER, de bevrijder, de Heilige van Israël,
tegen hem die smadelijk veracht wordt, die door vreemde volken
wordt verafschuwd, die dienaar is van vreemde heersers: Koningen
zullen dit zien en opstaan, vorsten buigen diep voorover, omwille van
de HEER, die betrouwbaar is, de Heilige van Israël, die jou heeft
uitgekozen.
Jesaja 53:2-3. 2 Als een loot schoot hij op onder Gods ogen, als een
wortel die uitloopt in dorre grond. Onopvallend was zijn uiterlijk,
hij miste iedere schoonheid, zijn aanblik kon ons niet bekoren. 3 Hij
werd veracht, door mensen gemeden, hij was een man die het lijden
kende en met ziekte vertrouwd was, een man die zijn gelaat voor ons
verborg, veracht, door ons verguisd en geminacht.
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Jezus werd overgeleverd voor 30 zilverstukken, waarmee later de
akker van de pottenbakker gekocht werd
Zacharia 11:12-13. 12 Ik zei tegen hen: ‘Als u tevreden bent, keer
me dan mijn loon uit; zo niet, laat het dan maar.’ En ze betaalden
mij mijn loon uit, dertig sjekel zilver. 13 Toen zei de H E E R tegen
mij: ‘Breng het maar naar de smelter, dat vorstelijke loon dat zij me
waard vinden.’ Dus smeet ik dat zilver bij de smelter in de tempel
neer,
Matteüs 26:14-16. 14 Daarop ging een van de twaalf, die met de
naam Judas Iskariot, naar de hogepriesters 15 en zei: ‘Wat krijg ik
van u als ik hem aan u uitlever?’ Ze betaalden hem dertig
zilverstukken. 16 Vanaf dat moment zocht hij een gunstige
gelegenheid om hem uit te leveren.
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Matteüs 27:3-10. 3 Toen Judas, die hem had uitgeleverd, zag dat
Jezus ter dood veroordeeld was, kreeg hij berouw. Hij bracht de
dertig zilverstukken naar de hogepriesters en oudsten terug 4 en zei:
‘Ik heb een zonde begaan door een onschuldige uit te leveren.’ Maar
zij zeiden: ‘Wat gaat ons dat aan? Zie dat zelf maar op te lossen!’
5 Toen smeet hij de zilverstukken de tempel in, vluchtte weg en
verhing zich. 6 De hogepriesters verzamelden de zilverstukken en
zeiden tegen elkaar: ‘We mogen ze niet bij de tempelschat voegen,
aangezien het bloedgeld is.’ 7 Na ampel beraad kochten ze er de
akker van de pottenbakker mee, die dan als begraafplaats voor
vreemdelingen kon dienen. 8 Daarom heet die akker tot op de dag
van vandaag de Bloedakker. 9 Zo ging in vervulling wat gezegd is
door de profeet Jeremia: ‘En ze verzamelden de dertig zilverstukken,
het bedrag waarop hij geschat was en dat ze hadden bepaald met de
zonen van Israël, 10 en ze betaalden er de akker van de pottenbakker
mee, zoals de Heer mij had opgedragen.’
Jeremia 32:6-9. 6 Jeremia zei: ‘De H E E R richtte zich tot mij met de
woorden: 7 “Chanamel, de zoon van je oom Sallum, is naar je
onderweg om je te vragen zijn akker in Anatot van hem te kopen,
omdat jij als losser de plicht hebt die in de familie te houden.” 8 Het
gebeurde zoals de H E E R had gezegd. Mijn neef Chanamel kwam
naar het kwartier van de paleiswacht en vroeg mij: “Koop alsjeblieft
mijn akker in Anatot, in het gebied van Benjamin. Jij hebt als losser
het recht van eerste koop, jij kunt hem in de familie houden.” Ik
begreep dat dit een opdracht van de H E E R was 9-10 en kocht de
akker van mijn neef Chanamel uit Anatot. Ik stelde een
koopcontract op, verzegelde dat in aanwezigheid van getuigen en
betaalde Chanamel zeventien sjekel zilver, die ik afwoog in een
weegschaal.

Jezus gaf zijn lichaam als zoenoffer
Psalm 40:7-9. 7 Offers en gaven verlangt u niet, brand- en
reinigingsoffers vraagt u niet. Nee, u hebt mijn oren voor u geopend
8 en nu kan ik zeggen: ‘Hier ben ik, over mij is in de boekrol
geschreven.’ 9 Uw wil te doen, mijn God, verlang ik, diep in mij
koester ik uw wet.
Hebreeën 10:5-7. 5 Daarom zegt Christus bij zijn komst in de
wereld: ‘Offers en gaven hebt u niet verlangd, maar u hebt mij een
lichaam gegeven; 6 brand- en reinigingsoffers behaagden u niet.
7 Toen heb ik gezegd: “Hier ben ik,” want dit staat in de boekrol
over mij geschreven: “Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen.”
Jezus werd gekruisigd
Jesaja 53:5. 5 Om onze zonden werd hij doorboord, om onze
wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn
striemen brachten ons genezing.
Johannes 19:18. 18 Daar kruisigden ze hem, met twee anderen, aan
weerskanten één, en Jezus in het midden.
Jezus werd gekruisigd (handen en voeten doorboord)
Psalm 22:17. 17 Honden staan om mij heen,
een woeste bende sluit mij in,
zij hebben mijn handen en voeten doorboord.
Johannes 20:25. 25 Toen de andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij
hebben de Heer gezien!’ zei hij: ‘Alleen als ik de wonden van de
spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik
mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.’
Jezus kreeg wijn vermengd met gal te drinken
Psalm 69:22. 22 Nee, ze mengden gif door mijn eten
en lesten mijn dorst met azijn.
Matteüs 27:34. 34 Ze gaven Jezus met gal vermengde wijn, maar
toen hij die geproefd had, weigerde hij ervan te drinken.

Jezus werd verraden door zijn vriend die met Hem at
Psalm 41:10. 10 Zelfs mijn beste vriend, op wie ik vertrouwde, die
at van mijn brood, heeft zich tegen mij gekeerd.
Johannes 13:18. 18 Ik doel niet op jullie allemaal: ik weet wie ik
heb uitgekozen. Wat in de Schrift staat zal in vervulling gaan: “Hij
die at van mijn brood heeft zich tegen mij gekeerd.

Jezus werd naakt gekruisigd en zijn kleren werden verdeeld
Psalm 22:18-19. 18 Ik kan al mijn beenderen tellen.
Zij kijken vol leedvermaak toe, 19 verdelen mijn kleren onder elkaar
en werpen het lot om mijn mantel.
Matteüs 27:35. 35 Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze
zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen,

Jezus werd verstoten door zijn discipelen en gearresteerd door zijn
vijanden
Zacharia 13:7-9. 7 Zwaard, ontwaak! Verhef je tegen mijn herder,
tegen de man met wie ik mij verbonden heb – spreekt de HEER van
de hemelse machten. Dood de herder, zodat de schapen verdwalen.
Weerloos als ze zijn zal ik ze treffen. 8 In heel het land – spreekt de
HEER – zal twee derde worden uitgeroeid en omkomen; slechts een
derde deel zal worden gespaard. 9 Dat deel zal ik louteren in het
vuur: ik zal hen smelten als zilver en zuiveren als goud. Zij zullen
mijn naam aanroepen en ik zal antwoorden. Ik zal zeggen: ‘Dit is
mijn volk, ’ en zij zullen zeggen: ‘De HEER is onze God.’
Matteüs 26:31. 31 Onderweg zei Jezus tegen hen: ‘Jullie zullen mij
deze nacht allemaal afvallen, want er staat geschreven: “Ik zal de
herder doden, en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven
worden.”

Jezus werd bespot door mensen
Psalm 22:7-9. 7 Maar ik ben een worm en geen mens,
door iedereen versmaad, bij het volk veracht.
8 Allen die mij zien, bespotten mij, ze schudden meewarig het hoofd:
9 ‘Wend je tot de H E E R ! Laat hij je verlossen, laat hij je bevrijden,
hij houdt toch van je?’
Matteüs 27:39-44. 39 De voorbijgangers keken hoofdschuddend
toe en dreven de spot met hem: 40 ‘Jij was toch de man die de
tempel kon afbreken en in drie dagen weer opbouwen? Als je de
Zoon van God bent, red jezelf dan maar en kom van dat kruis af!’
41 Ook de hogepriesters, de schriftgeleerden en de oudsten maakten
zulke spottende opmerkingen: 42 ‘Anderen heeft hij gered, maar
zichzelf redden kan hij niet. Hij is toch koning van Israël, laat hij dan
nu van het kruis afkomen, dan zullen we in hem geloven. 43 Hij
heeft zijn vertrouwen in God gesteld, laat die hem nu dan redden, als
hij hem tenminste goedgezind is. Hij heeft immers gezegd: “Ik ben
de Zoon van God.”’ 44 Precies zo beschimpten hem de misdadigers
die samen met hem gekruisigd waren.

Jezus werd geslagen en bespuwd door mensen
Jesaja 50:6. 6 Ik heb mijn rug blootgesteld aan mijn folteraars, wie
mij de baard uittrokken, bood ik mijn wangen aan. Ik heb mijn
gezicht niet verborgen toen ze mij beschimpten en bespuwden.
Matteüs 26:67-68 67 Daarop spuwden ze hem in het gezicht en
sloegen hem. Anderen stompten hem 68 en zeiden: ‘Profeteer dan
maar eens voor ons, messias, wie is het die je geslagen heeft?’
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Jezus werd door God verlaten

Matteüs 27:46. 46 Aan het einde daarvan, in het negende uur, gaf
Jezus een schreeuw en riep luid: ‘Eli, Eli, lema sabachtani?’ Dat wil
zeggen: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’

Psalm 22:2. 2 Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?
U blijft ver weg en redt mij niet, ook al schreeuw ik het uit.
D.Profetieën over Jezus’ opstanding

Jesaja 55:3. 3 Leen mij je oor en kom bij mij, luister, en je zult leven.
Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond, als bevestiging van
mijn liefde voor David.
Habakuk 1:5. 5 Kijk naar de volken, let goed op, jullie zullen verbaasd
zijn en verbijsterd!
Er gebeurt iets, nog tijdens jullie leven, iets zo uitzonderlijks dat je
het niet zult geloven als het je wordt verteld.

Jezus is uit de dood opgewekt
Psalm 16:10. 10 U levert mij niet over aan het dodenrijk en laat uw
trouwe dienaar het graf niet zien.
Handelingen 2:23-32. 23 Deze Jezus, die overeenkomstig Gods
bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen laten
kruisigen en doden. 24 God heeft hem echter tot leven gewekt en de
last van de dood van hem afgenomen, want de dood kon zijn macht
over hem niet behouden. 25 David zegt immers over hem: “Steeds
houd ik de Heer voor ogen, hij is aan mijn zijde, ik wankel niet.
26 Daarom verheugt zich mijn hart en jubelt mijn tong van
blijdschap. Ja, mijn lichaam zal behouden blijven, 27 want u zult mij
niet overleveren aan het dodenrijk en het lichaam van uw trouwe
dienaar zal niet tot ontbinding overgaan. 28 U hebt mij de weg naar
het leven getoond, uw nabijheid zal mij vervullen met vreugde.”
29 Broeders en zusters, u zult mij wel toestaan dat ik over de
aartsvader David zeg dat hij gestorven en begraven is; zijn graf
bevindt zich immers nog steeds hier. 30 Maar omdat hij een profeet
was en wist dat God hem onder ede beloofd had dat een van zijn
nakomelingen zijn troon zou bestijgen, 31 heeft hij de opstanding
van de messias voorzien en gezegd dat deze niet aan het dodenrijk
zou worden overgeleverd en dat zijn lichaam niet tot ontbinding zou
overgaan. 32 Jezus is door God tot leven gewekt, daarvan getuigen
wij allen.
Handelingen 13:30-37.30 Maar God heeft hem opgewekt uit de
dood; 31 gedurende ettelijke dagen is hij verschenen aan degenen die
met hem van Galilea naar Jeruzalem waren getrokken en die nu
onder het volk van hem getuigen.
32 Wij verkondigen u het goede nieuws dat God zijn belofte aan
onze voorouders 33 in vervulling heeft doen gaan ten behoeve van
hun kinderen – ten behoeve van ons – doordat hij Jezus tot leven
heeft gewekt. Daarover staat in de tweede psalm geschreven: “Jij bent
mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt.” 34 Dat hij Jezus uit de dood
heeft doen opstaan en hem niet weer aan de ontbinding zal
prijsgeven, heeft hij aangekondigd met deze woorden: “Ik zal jullie
schenken wat ik David plechtig beloofd heb.” 35 In verband hiermee
wordt in een andere psalm gezegd: “Het lichaam van uw trouwe
dienaar zal niet tot ontbinding overgaan.” 36 Wat David betreft, hij
is, nadat hij de mensen uit zijn eigen tijd had gediend, overeenkomstig Gods wil gestorven en met zijn voorouders verenigd; hij is
tot ontbinding overgegaan, 37 maar hij die door God tot leven is
gewekt, is niet tot ontbinding overgegaan.

Jezus is na 3 dagen uit de dood opgewekt
Marcus 8:31. 31 Hij begon hun te leren dat de Mensenzoon veel
zou moeten lijden en door de oudsten van het volk, de hogepriesters
en de schriftgeleerden verworpen zou worden, en dat hij gedood zou
worden, maar drie dagen later zou opstaan;
Marcus 9:31. 31 want hij was bezig zijn leerlingen onderricht te
geven. Hij zei tegen hen: ‘De Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de
mensen. Die zullen hem doden, maar na drie dagen zal hij uit de
dood opstaan.’
Marcus 10:32-34. 32 Ze waren onderweg naar Jeruzalem en Jezus
liep voor hen uit; de leerlingen waren ongerust en ook de mensen die
hen volgden waren bang. Hij nam de twaalf weer apart en vertelde
hun wat hem zou overkomen: 33 ‘We zijn nu op weg naar
Jeruzalem, waar de Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de
hogepriesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen
veroordelen en hem zullen uitleveren aan de heidenen. 34 Ze zullen
de spot met hem drijven en hem bespuwen en hem geselen en
doden, maar na drie dagen zal hij opstaan.’
Marcus 16:1-7. 1 Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit
Magdala en Maria de moeder van Jakobus, en Salome geurige olie
om hem te balsemen. 2 Op de eerste dag van de week gingen ze heel
vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. 3 Ze zeiden
tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf
wegrollen?’ 4 Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was
weggerold; het was een heel grote steen. 5 Toen ze het graf
binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jongeman
zitten. Ze schrokken vreselijk. 6 Maar hij zei tegen hen: ‘Wees niet
bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret die gekruisigd is. Hij is
opgewekt uit de dood, hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar hij
was neergelegd. 7 Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen
Petrus: “Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie hem zien,
zoals hij jullie heeft gezegd.”’

E.Profetieën over Jezus’ hemelvaart en troonsbestijging
Hebreeën 1:8-9. 8 Maar tegen de Zoon zegt hij:
‘God, uw troon houdt stand tot in alle eeuwigheid,
en de scepter van het recht is de scepter van uw koningschap.
9 Gerechtigheid hebt u liefgehad en onrecht gehaat;
daarom, God, heeft uw God u gezalfd
met vreugdeolie, als geen van uw gelijken.’
Hebreeën 1: 10-12. 10 En ook:
‘In het begin hebt u, Heer, de aarde gegrondvest,
en de hemel is het werk van uw handen.
11 Zij zullen vergaan, maar u houdt stand, ze zullen als een gewaad
verslijten, 12 als een mantel zult u ze oprollen, als een gewaad zullen
ze worden verwisseld; maar u blijft dezelfde, en uw jaren zullen geen
einde nemen.’

Jezus als God-Schepper werd tot eeuwige Koning gezalfd
Psalm 45:7-8. 7 Uw troon is voor eeuwig en altijd, o god, de scepter
van het recht is uw koningsscepter, 8 u hebt gerechtigheid lief en
haat het kwaad. Daarom heeft God, uw God, u gezalfd met
vreugdeolie, als geen van uw gelijken.
Psalm 102:26-28. 26 Vóór alle tijden hebt u de aarde gegrondvest,
de hemel is het werk van uw handen.
27 Zij zullen vergaan, maar u houdt stand, zij zullen als kleren
verslijten, u verwisselt ze als een gewaad en zij verdwijnen,
28 maar u blijft dezelfde, uw jaren nemen geen einde.
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Jezus besteeg de hemelse troon en regeert
Psalm 110:1. 1 Van David, een psalm. De HEER spreekt tot mijn
heer: ‘Neem plaats aan mijn rechterhand, ik maak van je vijanden
een bank voor je voeten.’
Handelingen 2:33-36. 33 Hij is door God verheven, zit aan zijn
rechterhand, en heeft van de Vader de heilige Geest, die ons beloofd
is, ontvangen. Die Geest heeft hij op ons doen neerdalen, en dat is
wat u ziet en hoort. 34 David is weliswaar niet naar de hemel
opgestegen, maar toch zegt hij: “De Heer sprak tot mijn Heer:
‘Neem plaats aan mijn rechterhand, 35 tot ik je vijanden onder je
voeten heb gelegd.’” 36 Laat het hele volk van Israël er daarom zeker
van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en
messias is aangesteld.’
Matteüs 22:44-45. 44 “De Heer sprak tot mijn Heer: ‘Neem plaats
aan mijn rechterhand, tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd.’”
45 Als David hem dus Heer noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn?’
Matteüs 26:64. 64 Jezus antwoordde: ‘U zegt het. Maar ik zeg tegen u
allen hier: vanaf nu zult u de Mensenzoon zien zitten aan de
rechterhand van de Machtige en hem zien komen op de wolken van
de hemel.’
1 Korintiërs 15:25. 25 Want hij moet koning zijn totdat ‘God alle
vijanden aan zijn voeten heeft gelegd’.
Efeziërs 1:20-22. 20 Die macht was ook werkzaam in Christus toen
God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats
gaf aan zijn rechterhand, 21 hoog boven alle hemelse vorsten en

heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt,
niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige. 22 Hij heeft
alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld,
voor de kerk,
Hebreeën 1:13. 13 Tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd:
‘Neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik van je vijanden een bank
voor je voeten heb gemaakt’?
Jezus onderwerpt zijn vijanden aan zijn voeten
Psalm 8:5-7. 5 wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt,
het mensenkind dat u naar hem omziet?
6 U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en
glorie, 7 hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn
voeten gelegd:
Hebreeën 2:5-8. 5 Welnu, de komende wereld, waarover wij hier
spreken, heeft hij niet onder het gezag van engelen gesteld. 6 Veeleer
geldt dit getuigenis, ooit door iemand afgelegd:
‘Wat is de mens dat u aan hem denkt,
het mensenkind dat u naar hem omziet?
7 U hebt hem voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst;
u hebt hem met eer en luister gekroond,
8 alles hebt u aan hem onderworpen.’
Doordat hij alles aan hem onderworpen heeft, rest er niets dat niet
onder zijn gezag is gesteld. Dat alles aan hem onderworpen is, zien
wij echter nu nog niet;

F.Profetieën over Jezus’ verlossingswerk
Deuteronomium 18:15-19 GNB. 15 Jullie moeten luisteren naar de
profeet die hij zal sturen, iemand van je eigen volk, een bemiddelaar
zoals ik. 16 Zo iemand was toch je eigen wens. Toen jullie bij de
berg Horeb bijeen waren, zei je immers: ‘Wij willen de stem van de
Heer, onze God, niet meer horen, dat laaiende vuur niet langer zien.
Het wordt anders onze dood.’ 17 Toen zei de Heer tegen mij: ‘Zij
hebben gelijk. 18 Ik zal hun een profeet sturen, iemand uit hun eigen
volk, een bemiddelaar zoals jij. Ik zal hem meedelen wat hij tegen
hen moet zeggen. Ik geef hem volmacht namens mij te spreken.
19 Wie hem niet als mijn woordvoerder aanvaardt, zal ik ter
verantwoording roepen.
Matteüs 11:13. 13 Want de profetieën van alle profeten en van de wet
reiken tot de dagen van Johannes.
Johannes 1:1,14-18. 1 In het begin was het Woord, het Woord was
bij God en het Woord was God.
14 Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van
goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de
grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15 Van hem getuigde
Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij
komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16 Uit zijn
overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17 De wet is door
Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus
gekomen. 18 Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon,
die zelf God is, die aanhet hart van de Vader rust, heeft hem doen
kennen.
Hebreeën 1:1-2. 1 Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft
God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten,
2 maar nu de tijd ten einde loopt heeft hij tot ons gesproken door
zijn Zoon, die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie
hij de wereld heeft geschapen.
Matteüs 7:24-29. 24 Wie deze woorden van mij hoort en ernaar
handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn
huis bouwde op een rots. 25 Toen het begon te regenen en de
bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en het huis van alle
kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op

Jezus is de allergrootste Profeet
Deuteronomium 18:15-19. 15 Hij zal in uw midden profeten laten
opstaan, profeten zoals ik. Naar hen moet u luisteren. 16 U hebt de
HEER daar immers zelf om gevraagd, toen u bij de Horeb bijeen
was? U zei: ‘Wij kunnen het stemgeluid van de HEER, onze God, en
de aanblik van dit enorme vuur niet langer verdragen; dat overleven
we niet.’ 17 De HEER heeft toen tegen mij gezegd: ‘Zij hebben goed
gesproken. 18 Ik zal in hun midden profeten laten opstaan zoals jij.
Ik zal hun mijn woorden ingeven, en zij zullen het volk alles
overbrengen wat ik hun opdraag. 19 Wie niet wil luisteren naar de
woorden die zij in mijn naam spreken, zal ik ter verantwoording
roepen.
Handelingen 3:22-23. 22 Mozes heeft al gezegd: “De Heer, uw
God, zal in uw midden een profeet zoals ik laten opstaan; luister naar
hem en naar alles wat hij u zal zeggen. 23 Wie niet naar deze profeet
luistert, zal uit het volk gestoten worden.”
Johannes 1:1,14-18. 1 In het begin was het Woord, het Woord was
bij God en het Woord was God.
14 Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van
goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de
grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15 Van hem getuigde
Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij
komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16 Uit zijn
overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17 De wet is door
Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus
gekomen. 18 Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon,
die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen
kennen.
Hebreeën 1:1-2. 1 Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft
God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten,
2 maar nu de tijd ten einde loopt heeft hij tot ons gesproken door
zijn Zoon, die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie
hij de wereld heeft geschapen.
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een rots. 26 En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar
handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man, die zijn
huis bouwde op zand. 27 Toen het begon te regenen en de
bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en er van alle kanten
op het huis werd ingebeukt, stortte het in, en er bleef alleen een
ruïne over.’
28 Toen Jezus deze rede had uitgesproken, waren de mensen diep
onder de indruk van zijn onderricht, 29 want hij sprak hen toe als
iemand met gezag, en niet zoals hun schriftgeleerden.
Johannes 5:34-36. 34 Niet dat ik het getuigenis van een mens nodig
heb, maar ik zeg dit om u te redden. 35 Johannes was een lamp die
helder brandde, en u hebt zich een tijd in zijn licht verheugd.
36 Maar ik heb een belangrijker getuigenis dan Johannes: het werk
dat de Vader mij gegeven heeft om te volbrengen. Wat ik doe getuigt
ervan dat de Vader mij heeft gezonden.
Johannes 14:23-24. 23 Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand mij
liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem
liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem
wonen. 24 Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat ik
zeg, en wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de
woorden van de Vader door wie ik gezonden ben.
Johannes 5:23. 23 Dan zal iedereen de Zoon eer betuigen zoals men
de Vader eert. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet die hem
gezonden heeft.
Johannes 8:19,24. 19 Toen vroegen ze: ‘Waar is uw vader dan?’ ‘U
kent noch mij, noch mijn Vader, ’ antwoordde Jezus. ‘Als u mij zou
kennen zou u mijn Vader ook kennen.’
24 Ik heb tegen u gezegd dat u in uw zonden zult sterven, want als u
niet gelooft dat ik het ben, zult u inderdaad in uw zonden sterven.’
Johannes 12:44. 44 Jezus had luid en duidelijk gezegd: ‘Wie in mij
gelooft, gelooft niet in mij, maar in hem die mij gezonden heeft,
Lucas 10:16. 16 Wie naar jullie luistert, luistert naar mij, en wie jullie
afwijst, wijst mij af. En wie mij afwijst, wijst hem af die mij
gezonden heeft.’
Johannes 13:20. 20 Ik verzeker jullie: wie iemand ontvangt die door
mij gezonden is ontvangt mij, en wie mij ontvangt ontvangt hem die
mij gezonden heeft.’

26 Een hogepriester als hij hadden we ook nodig, iemand die heilig,
schuldeloos en zuiver is, van de zondaars afgescheiden en ver boven
de hemel verheven. 27 Hij hoeft niet, zoals de andere hogepriesters,
elke dag eerst offers op te dragen voor zijn eigen zonden en dan voor
die van het volk; dat heeft hij immers voor eens en altijd gedaan toen
hij het offer van zijn leven bracht. 28 De wet stelt mensen aan als
hogepriester, en mensen zijn behept met zwakheid, maar met de
bekrachtiging onder ede die later werd uitgesproken dan de wet, is de
Zoon aangesteld, die voor altijd de volmaaktheid heeft bereikt.
Hebreeën 9:6-14,25-26. 6 In het aldus ingerichte heiligdom gaan de
priesters voortdurend de voorste tent binnen om hun dienst te
vervullen, 7 maar in de tweede tent gaat alleen de hogepriester
binnen, slechts eenmaal per jaar en nooit zonder het bloed dat hij
offert voor zichzelf en voor de zonden die het volk uit onwetendheid
heeft begaan. 8 Hiermee maakt de heilige Geest duidelijk dat de weg
naar het hemelse heiligdom niet zichtbaar is zolang de eerste tent nog
dienstdoet. 9 Dit alles is een zinnebeeld voor de huidige tijd: er
worden daar gaven en offers gebracht die het geweten van degenen
die ze opdragen niet tot volmaakte zuiverheid kunnen brengen;
10 het gaat alleen om voedsel, drank en rituele wassingen, om bepalingen over uiterlijkheden die slechts gelden tot aan de nieuwe orde.
11 Christus daarentegen is aangetreden als hogepriester van al het
goede dat ons is toebedacht: hij is door een indrukwekkender en
volmaakter tent – die niet door mensenhanden gemaakt is en niet
behoort tot onze schepping – 12 voor eens en altijd het hemelse
heiligdom binnengegaan, en dan niet met bloed van bokken en jonge
stieren maar met zijn eigen bloed. Zo heeft hij een eeuwige verlossing
verworven. 13 Want als het lichaam van wie onrein is al wordt
gereinigd en geheiligd wanneer het besprenkeld wordt met het bloed
van bokken en stieren of bestrooid met de as van een jonge koe,
14 hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus, die dankzij
de eeuwige Geest zichzelf heeft kunnen opdragen als offer zonder
smet, ons geweten reinigen van daden die tot de dood leiden, en het
heiligen voor de dienst aan de levende God?
25 Hij brengt daar niet telkens opnieuw het offer van zijn leven; hij
is dus niet te vergelijken met de hogepriester die elk jaar het
heiligdom binnengaat, en dat met bloed dat niet het zijne is, 26 want
dan zou hij sinds de grondvesting van de wereld telkens opnieuw
hebben moeten lijden. Nee, hij heeft zich bij de voltooiing van de
tijden eenmaal geopenbaard, om met zijn offer de zonde teniet te
doen.
Hebreeën 7:15-25. 15 Nog duidelijker wordt het als we ons realiseren
dat deze nieuwe priester, het evenbeeld van Melchisedek, 16 geen
priester geworden is op grond van de in de wet vereiste menselijke
afstamming, maar door de kracht van zijn onvergankelijk leven.
17 Over hem wordt immers verklaard: ‘Jij zult voor eeuwig priester
zijn, zoals ook Melchisedek dat was.’ 18 Het eerder gegeven gebod
wordt ongeldig verklaard omdat het te beperkt is en niet voldoet
19 – de wet heeft trouwens in geen enkel opzicht de volmaaktheid
gebracht –, maar de hoop op iets beters treedt ervoor in de plaats,
waardoor wij weer dichter tot God kunnen naderen. 20 Bovendien is
er sprake van een bekrachtiging onder ede. De Levitische priesters
ontvingen het priesterschap zonder dat het door een eed bekrachtigd
werd, 21 Jezus daarentegen ontving het mét een dergelijke
bekrachtiging, toen tegen hem werd gezegd: ‘De Heer heeft
gezworen, en komt op zijn eed niet terug: “Jij bent priester voor
eeuwig.”’
23 Zij volgden elkaar generaties lang op, omdat de dood hun belette
priester te blijven, 24 terwijl hij priester zonder opvolger is, omdat
hij tot in eeuwigheid blijft. 25 Zo kan hij ieder die door hem tot
God komt volkomen redden, omdat hij voor altijd leeft en zo voor
hen kan pleiten.

Jezus is de allerhoogste Priester
Psalm 110:4. 4 De HEER heeft gezworen, en komt op zijn eed niet
terug: ‘Je bent priester voor eeuwig, zoals ook Melchisedek was.’
Hebreeën 5:6. 6 Ergens anders zegt hij iets vergelijkbaars: ‘Jij zult
voor eeuwig priester zijn, zoals ook Melchisedek dat was.’
Hebreeën 7:15-28. 15 Nog duidelijker wordt het als we ons
realiseren dat deze nieuwe priester, het evenbeeld van Melchisedek,
16 geen priester geworden is op grond van de in de wet vereiste
menselijke afstamming, maar door de kracht van zijn onvergankelijk
leven. 17 Over hem wordt immers verklaard: ‘Jij zult voor eeuwig
priester zijn, zoals ook Melchisedek dat was.’ 18 Het eerder gegeven
gebod wordt ongeldig verklaard omdat het te beperkt is en niet
voldoet 19 – de wet heeft trouwens in geen enkel opzicht de
volmaaktheid gebracht –, maar de hoop op iets beters treedt ervoor
in de plaats, waardoor wij weer dichter tot God kunnen naderen.
20 Bovendien is er sprake van een bekrachtiging onder ede. De
Levitische priesters ontvingen het priesterschap zonder dat het door
een eed bekrachtigd werd,
21 Jezus daarentegen ontving het mét een dergelijke bekrachtiging,
toen tegen hem werd gezegd: ‘De Heer heeft gezworen, en komt op
zijn eed niet terug: “Jij bent priester voor eeuwig.”’22 Daardoor staat
Jezus garant voor een veel beter verbond. 23 Zij volgden elkaar
generaties lang op, omdat de dood hun belette priester te blijven,
24 terwijl hij priester zonder opvolger is, omdat hij tot in eeuwigheid
blijft. 25 Zo kan hij ieder die door hem tot God komt volkomen
redden, omdat hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten.
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Openbaring 1:5. 5 en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige,
de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de
aarde. Aan hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft
bevrijd door zijn bloed,
Openbaring 17:14. 14 Ze binden de strijd aan met het lam, maar
het lam zal hen overwinnen. Want het lam is de hoogste heer en
koning, en wie hem toebehoren, wie geroepen zijn en uitgekozen,
zijn trouw.
Openbaring 19:16. 16 Op zijn kleding en op zijn dij staat de naam
‘Hoogste Heer en koning’.

Hebreeën 9:24. 24 Christus is immers niet binnengegaan in een
heiligdom dat door mensenhanden is gemaakt, in de voorafbeelding
van het hemelse heiligdom, maar in de hemel zelf, waar hij nu bij
God voor ons pleit.
Hebreeën 4:14-16. 14 Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben
die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we
vasthouden aan het geloof dat we belijden. 15 Want de hogepriester
die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen,
juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met
dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. 16 Laten we dus
zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we
telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.

Jezus is de hoeksteen
Psalm 118:22. 22 De steen die de bouwers afkeurden is een
hoeksteen geworden.
Jesaja 28:16. 16 Maar dit zegt God, de HEER: Ik leg in Sion een
fundament met een uitgelezen grondsteen, een kostbare hoeksteen.
Wie zijn vertrouwen daarop grondvest, hoeft geen andere toevlucht
te zoeken.
Matteüs 21:42-44. 42 Daarop zei Jezus tegen hen: ‘Hebt u dit nooit
in de Schriften gelezen: “De steen die de bouwers afkeurden is de
hoeksteen geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd, wonderbaarlijk
is het om te zien.”
43 Daarom zeg ik u: het koninkrijk van God zal u worden
ontnomen, en gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht laat
dragen. 44 Wie over die steen struikelt zal gebroken worden, en
iedereen op wie die steen valt zal worden verpletterd.’

Jezus is de aller-machtigste Koning
Jesaja 9:5-6. 5 Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de
heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen:
Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
6 Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen.
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan vast, in recht en
gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich
beijveren, de HEER van de hemelse machten.
Matteüs 28:18. 18 Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht
gegeven in de hemel en op de aarde.
Johannes 3:35. 35 De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle macht
aan hem overgedragen.
Johannes 13:3. 3 Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had
gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou
gaan,
G.Profetieën over Jezus’ terugkomst

39 Haar heiligdom was leeg als de woestijn, haar feesten werden
dagen van rouw, haar sabbatten werden bespot, haar eer werd door
het slijk gehaald.
40 Zo groot als ooit haar eer was, zo diep werd nu haar schande, haar
trots sloeg om in rouw.
41 Toen gelastte de koning per brief zijn hele rijk om één volk te
vormen 42 en de eigen gebruiken op te geven. En alle volken
voegden zich naar het woord van de koning. 43 Zelfs veel Israëlieten
gingen over tot zijn godsdienst, offerden aan afgodsbeelden en
ontwijdden de sabbat. 44 Per bode stuurde de koning brieven naar
Jeruzalem en de steden van Judea waarin hij de naleving gelastte van
gebruiken die het land vreemd waren. 45 In de tempel mochten geen
brandoffers, graanoffers en wijnoffers meer worden gebracht en
sabbat en feestdagen moesten worden afgeschaft. 46 De tempel en de
priesters werden ontwijd. 47 Er werden altaren gebouwd en
heiligdommen en tempeltjes ingericht voor afgodsbeelden, en er
werd vlees van varkens en andere onreine dieren geofferd. 48 Ze
mochten hun zonen niet meer besnijden en moesten zich verlagen
tot allerlei onreine en onheilige praktijken. 49 Zo zouden de wetten
vergeten worden en alle voorschriften in onbruik raken. 50 Iedereen
die het gebod van de koning negeerde, zou worden gedood.
51 Dergelijke bepalingen kondigde hij in heel zijn rijk af. Ook stelde
hij inspecteurs aan die erop moesten toezien dat het volk in elke stad
van Judea offers bracht. 52 Veel Israëlieten die de wet maar al te
graag naast zich neer wilden leggen, voegden zich naar de
voorschriften van de inspecteurs, en ze richtten zo veel
verschrikkingen aan in het land 53 dat de overige Israëlieten zich in
alle mogelijke schuilplaatsen moesten verbergen.
54 Op 15 kislew van het jaar 145 liet de koning een verwoestende
gruwel op het altaar bouwen en in de andere steden van Judea liet hij
altaren neerzetten. 55 Voor de huisdeuren en op straat werd wierook
gebrand. 56 Werden er wetsrollen gevonden, dan werden deze
verscheurd en verbrand. 57 Wie in het bezit van zo’n verbondsrol

De gruwel van de verwoesting voor de terugkomst van Jezus
Daniël 9:27. 27 Hij zal een sterk bondgenootschap sluiten met
velen, één week lang. De helft van de week zal hij offers noch gaven
laten brengen, en boven op het altaar zal een verwoesting brengende
gruwel te zien zijn, totdat het aangekondigde einde van die
verwoestende kracht komt.’
Daniël 11:31. 31 Hij brengt strijdkrachten op de been; die zullen
het heiligdom, de vesting, ontwijden, het dagelijks offer afschaffen en
een verwoesting brengend afgodsbeeld oprichten.
Daniël 12:11. 11 En vanaf het moment dat het dagelijks offer
wordt afgeschaft en een verwoesting brengend afgodsbeeld is
opgericht, zullen er twaalfhonderdnegentig dagen verstrijken.
1 Makkabeeën 1:29-64. 29 Na twee jaar stuurde de koning het
hoofd van de belastingen naar de steden van Judea. Met een grote
legermacht trok hij naar Jeruzalem. 30 Hij wendde voor vrede te
willen sluiten, maar zodra hij het vertrouwen van de inwoners had
gewonnen deed hij onverhoeds een aanval op de stad. Hij richtte
grote vernielingen aan en doodde vele Israëlieten. 31 De stad werd
geplunderd en in brand gestoken, de huizen en stadsmuren werden
neergehaald, 32 de vrouwen en kinderen krijgsgevangen gemaakt, het
vee werd in beslag genomen. 33 De Davidsburcht werd versterkt met
een hoge, dikke muur en stevige torens. 34 Er werd een groep
overlopers in garnizoen gelegd, mannen die de wet verachtten; zij
verschansten zich in de citadel. 35 Ze sloegen er wapens en voedsel
op, bewaarden er de oorlogsbuit uit Jeruzalem en lagen voortdurend
op de loer.
36 Ze waren een bedreiging voor het heiligdom, een voortdurende
plaag voor Israël.
37 Rondom de tempel vergoten ze onschuldig bloed, ze ontwijdden
de heilige plaats.
38 Jeruzalems inwoners vluchtten voor hen, de stad werd tot
woonplaats van vreemdelingen, tot een vreemdeling voor haar
nageslacht, ze werd door haar kinderen verlaten.
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bleek te zijn of volgens de wet leefde, werd op last van de koning ter
dood gebracht. 58 Maand na maand lieten de inspecteurs in Israël
hun macht voelen door overtreders die ze in de steden aantroffen ter
dood te brengen. 59 En op de vijfentwintigste van de maand
offerden ze op het afgodsaltaar dat boven op het oude altaar stond.
60 De vrouwen die hun kinderen hadden laten besnijden, werden op
grond van de verordening gedood, 61 en zuigelingen werden
opgehangen aan de hals van hun moeder. Ook hun huisgenoten en
degenen die de besnijdenis hadden verricht werden gedood. 62 Toch
vonden velen in Israël de kracht zich te verzetten en geen onrein vlees
te eten. 63 Zij stierven nog liever dan dat zij zich door voedsel
zouden verontreinigen en het heilige verbond zouden schenden, en
ze werden dan ook ter dood gebracht. 64 De toorn drukte zwaar op
Israël.
Matteüs 24:15. 15 Wanneer jullie dus de “verwoestende gruwel”
waarover gesproken is door de profeet Daniël, zien staan op de
heilige plaats,
Lucas 21:20-24. 20 Wanneer jullie zien dat Jeruzalem door
legertroepen omsingeld is, weet dan dat de verwoesting van de stad
nabij is.
21 Wie in Judea is moet dan de bergen in vluchten, wie in Jeruzalem
is moet er wegtrekken, en wie op het land is moet niet naar de stad
gaan, 22 want in die dagen wordt de straf voltrokken, waardoor alles
wat geschreven staat in vervulling zal gaan. 23 Wat zal het rampzalig
zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de
borst hebben! Want er zal ontzaglijk veel leed zijn in het land, en een
zwaar vonnis zal de bevolking treffen.
24 De inwoners zullen omkomen door het zwaard of in
gevangenschap worden weggevoerd en onder alle volken worden
verstrooid, terwijl Jeruzalem vertrapt zal worden door heidenen, tot
de tijd van de heidenen voorbij is.
2 Tessalonicenzen 2:1-4. 1 Broeders en zusters, over de komst van
onze Heer Jezus Christus en het tijdstip waarop we met hem worden
verenigd, zeggen we u: 2 verlies niet meteen uw verstand en raak niet
in paniek wanneer een profetie, een uitspraak of een brief die door
ons zou zijn geschreven, het voorstelt alsof de dag van de Heer op het
punt staat aan te breken.
3 Laat u door niemand misleiden, op geen enkele manier. De dag
van de Heer breekt niet aan voordat velen zich van het geloof hebben
afgekeerd en de wetteloze mens verschenen is, hij die verloren zal
gaan. 4 Hij zal alles wat goddelijk en heilig is bestrijden en zich
erboven verheffen, om in Gods tempel plaats te nemen op de troon
en zich voor te doen als God zelf.
Openbaring 13:14-15. 14 Het wist de mensen die op aarde leven te
misleiden door de tekenen die het voor de ogen van het eerste beest
kon verrichten. Het droeg hun op een beeld te maken voor het beest
dat ondanks zijn steekwond toch leefde. 15 Het kreeg de macht om
dat beeld leven in te blazen, zodat het beeld van het beest ook kon
spreken en ervoor kon zorgen dat iedereen die het beeld niet aanbad,
gedood zou worden.

zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te
misleiden. 25 Let op, ik heb jullie dit van tevoren gezegd.
26 Wanneer ze dus tegen jullie zeggen: “Kom mee, hij is in de
woestijn,” ga er dan niet heen, of als ze zeggen: “Kijk, hij is
daarbinnen,” geloof dat dan niet. 27 Want zoals een bliksemschicht
vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de
Mensenzoon komen. 28 Waar een lijk is, daar zullen de gieren zich
verzamelen.
29 Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon
verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de sterren
zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen.
Openbaring 11:7-10. 7 Wanneer zij hun getuigenis hebben
afgelegd, zal het beest dat uit de onderaardse diepte opstijgt de strijd
met hen aanbinden, hen overwinnen en hen doden. 8 Dan liggen
hun lijken op het plein van de grote stad die in figuurlijke zin Sodom
of Egypte heet, de stad waar ook hun Heer gekruisigd is.
9 Gedurende drie-en-een-halve dag komen er mensen uit alle landen
en volken, van elke stam en taal, om hun lijken te zien, en zij dulden
niet dat ze begraven worden. 10 De mensen die op aarde leven
juichen om de dood van de twee profeten, en opgetogen sturen ze
elkaar geschenken, want die profeten waren een grote kwelling voor
hen geweest.’
De sterrenhemel wankelt bij de terugkomst van Jezus
Jesaja 13:10. 10 De sterren aan de hemel geven geen licht meer,
sterrenbeelden doven uit, de zon is verduisterd als ze opkomt, het
licht van de maan is verdwenen.
Ezechiël 32:7. 7 Als jouw licht gedoofd wordt, zal ik de hemel
bedekken en de sterren verduisteren; wolken zullen voor de zon
komen en het maanlicht zal niet langer schijnen.
Joël 3:4 (NBG: 2:31). 4 de zon verandert in duisternis en de maan
in bloed. Dan komt de dag van de HEER, groot en ontzagwekkend.
Openbaring 6:12-13. 12 Ik zag, toen het zesde zegel verbroken
werd, hoe er een zware aardbeving kwam. De zon werd zwart als een
rouwkleed en de maan werd bloedrood. 13 De sterren vielen op de
aarde, zoals late vijgen die door een stormwind van de boom worden
gerukt.
Openbaring 8:12. 12 De vierde engel blies op zijn bazuin. Een
derde deel van de zon, van de maan en van de sterren werd getroffen,
waardoor dat deel verduisterd werd. Een derde deel van de dag en
ook van de nacht was er dus geen licht.
Matteüs 24:29. 29 Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal
de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de
sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen
wankelen.
Jezus verschijnt zichtbaar voor iedereen op de wolken bij zijn
terugkomst
Daniël 7:13-14. 13 In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met
de wolken van de hemel iemand kwam die eruitzag als een mens. Hij
naderde de oude wijze en werd voor hem geleid. 14 Hem werden
macht, eer en het koningschap verleend, en alle volken en naties,
welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een
eeuwige heerschappij die nooit ten einde zou komen, zijn
koningschap zou nooit te gronde gaan.
Matteüs 24:30. 30 Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar
worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle
stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze
de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed
met macht en grote luister.
Matteüs 26:64. 64 Jezus antwoordde: ‘U zegt het. Maar ik zeg tegen
u allen hier: vanaf nu zult u de Mensenzoon zien zitten aan de
rechterhand van de Machtige en hem zien komen op de wolken van
de hemel.’

De grote verdrukking voor de terugkomst van Jezus
Daniël 12:1. 1 In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de
kinderen van je volk terzijde staat. Het zal een tijd van verdrukking
zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan. In die tijd zal je
volk worden gered: allen die in het boek zijn opgetekend.
Matteüs 24:21-29a. 21 Want het zal een tijd zijn van enorme
verschrikkingen, zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu
nooit geweest zijn en er ook niet meer zullen komen. 22 En als die
tijd niet verkort zou worden, dan zou geen enkel mens worden gered;
maar omwille van de uitverkorenen zal die tijd worden verkort.
23 Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, dit is de messias,” of:
“Daar is hij,” geloof dat dan niet. 24 Want er zullen valse messiassen
en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen
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Allen zullen Jezus zien als doorstoken met speer en spijkers
Zacharia 12:10. 10 Het huis van David en de inwoners van
Jeruzalem echter zal ik vervullen met een geest van mededogen en
inkeer. Ze zullen zich weer naar mij wenden, en over degene die ze
hebben doorstoken, zullen ze weeklagen als bij de rouw om een enig
kind; hun verdriet zal zo bitter zijn als het verdriet om een oudste
zoon.
Johannes 19:18,33-37. 18 Daar kruisigden ze hem, met twee
anderen, aan weerskanten één, en Jezus in het midden.
33 Vervolgens kwamen ze bij Jezus, maar ze zagen dat hij al
gestorven was. Daarom braken ze zijn benen niet. 34 Maar een van
de soldaten stak een lans in zijn zij en meteen vloeide er bloed en
water uit. 35 Hiervan getuigt iemand die het zelf heeft gezien, en zijn
getuigenis is betrouwbaar. Hij weet dat hij de waarheid spreekt en
wil dat ook u gelooft. 36 Zo ging de Schrift in vervulling: ‘Geen van
zijn beenderen zal verbrijzeld worden.’ 37 Een andere schrifttekst
zegt: ‘Zij zullen hun blik richten op hem die ze hebben doorstoken.’
Johannes 20:25,27. 25 Toen de andere leerlingen hem vertelden:
‘Wij hebben de Heer gezien!’ zei hij: ‘Alleen als ik de wonden van de
spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik
mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.
Openbaring 1:7. 7 Hij komt te midden van de wolken, en dan zal
iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle
volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen.

Openbaring 16:15. 15 ‘Ik kom onverwacht als een dief!’ Gelukkig
is wie wakker blijft en zijn kleren aanhoudt: hij hoeft niet naakt rond
te lopen en zich voor iedereen te schamen.
Elke knie zal zich voor Jezus buigen en elke tong zal belijden dat
Jezus Christus de Heer is
Jesaja 45:23. 23 Ik heb bij mijzelf gezworen: Uit mijn mond komt
gerechtigheid voort, een woord dat ik spreek wordt niet herroepen.
Voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal bij mij zweren.
Filippenzen 2:10-11. 10 opdat in de naam van Jezus elke knie zich
zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, 11 en elke
tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.
Alle engelen zullen Jezus toejuichen
Deuteronomium 32:43. 43 Laat alle volken zijn volk toejuichen,
omdat hij het bloed van zijn dienaren wreekt;
hij neemt wraak op zijn vijanden en de schuld van zijn land en zijn
volk wist hij uit.’
Hebreeën 1:6. 6 Maar wanneer hij de eerstgeborene de wereld weer
binnenleidt, zegt hij: ‘Laten al Gods engelen hem eer bewijzen.’
Jezus zal ieder mens belonen naar zijn daden
Psalm 62:13. 13 Bij u, Heer, is ontferming, u beloont ieder mens
naar zijn daden.
Matteüs 16:27. 27 Wanneer de Mensenzoon komt, in gezelschap
van zijn engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader,
dan zal hij iedereen naar zijn daden belonen.

De terugkomst van Jezus zal plotseling en onverwachts zijn
Matteüs 24:43-44. 43 Besef wel: als de heer des huizes had geweten
in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan zou hij wakker
gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. 44 Daarom
moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een
tijdstip waarop je het niet verwacht.
1 Tessalonicenzen 5:2. 2 want u weet zelf maar al te goed dat de
dag van de Heer komt als een dief in de nacht.
2 Petrus 3:10. 10 De dag van de Heer zal komen als een dief. De
hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan, de elementen
gaan in vlammen op, de aarde wordt blootgelegd en alles wat daarop
gedaan is komt aan het licht.
Openbaring 3:3. 3 Herinner u dat u de boodschap hebt ontvangen
en begrepen. Houd eraan vast en breek met het leven dat u nu leidt.
Maar als u niet wakker wordt, kom ik onverwacht als een dief, op
een tijdstip dat u niet kent.
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Jezus zal deze schepping veranderen, maar blijft Zelf
onveranderlijk voor eeuwig
Psalm 102:26-28. 26 Vóór alle tijden hebt u de aarde gegrondvest,
de hemel is het werk van uw handen.
27 Zij zullen vergaan, maar u houdt stand, zij zullen als kleren
verslijten, u verwisselt ze als een gewaad en zij verdwijnen,
28 maar u blijft dezelfde, uw jaren nemen geen einde.
Hebreeën 1:10-12. 10 En ook: ‘In het begin hebt u, Heer, de aarde
gegrondvest, en de hemel is het werk van uw handen.
11 Zij zullen vergaan, maar u houdt stand, ze zullen als een gewaad
verslijten, 12 als een mantel zult u ze oprollen, als een gewaad zullen
ze worden verwisseld; maar u blijft dezelfde, en uw jaren zullen geen
einde nemen.’
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