Een discipelschapstraining om
christenen toe te rusten voor het
werk in zijn dienst, tot opbouw
van het Lichaam van Christus
(Efeziërs 4:11-16)

Het leven van
Christus

16

STILLE TIJD

STUDIE

Thema: Het leven van Christus als Profeet, Priester en
Koning

Thema: Vijfde rode draad: De profetieën over Jezus
Christus

 Probeer iedere dag specifiek tijd te maken voor een
ontmoeting met Jezus Christus door het lezen en
overdenken van zijn Woord.
 Bid, praat met Jezus en maak een paar korte
aantekeningen in je map over deze bijbelgedeelten.
 Schrijf op wat je aanspreekt, wat je opvalt, wat je
mooi of moeilijk vindt of wat je duidelijk wordt.

Lees studie 16 goed door voor de volgende bijeenkomst.
Heb je er vragen over, schrijf ze op en mail ze naar je
kringleider, dan gaan wij samen op zoek naar de
antwoorden.

Dag 1

BIJBELSTUDIE
Thema: Christen zijn betekent profeet, priester en
koning zijn

Lucas 1:26-38.
Aankondiging van de geboorte van Jezus.

Dag 2

Lucas 2:1-20.
De geboorte van Jezus (ongeveer 4 v.Chr.).

Dag 3

Matteüs 4:17-25.
Jezus Christus als Profeet.

Dag 4

Hebreeën 7:11-28.
Jezus Christus als Priester.

Dag 5

Openbaring 1:4-6.
Jezus Christus als Koning.

Dag 6

Lucas 2:40-52.
De kinderjaren van Jezus.

Dag 7

Matteüs 4:1-11.
De voorbereiding van Jezus in de woestijn van
Judea (26 n.Chr.).

Dag 8

Johannes 1:35-42.
De vroege Galileese en Judeese bedieningen:
Bethanië, Kana, Jeruzalem (26–27 n.Chr.).

Dag 9

Matteüs 9:35-38.
De grote Galileese bediening: Kapérnaüm,
Galilea (Jan 28 n.Chr.).

Als je wilt, kun je alvast de bijbelstudie voor de komende
bijeenkomst voorbereiden door het bijbelgedeelte een keer
te lezen.
Gebruik hierbij de ‘5 stappen-methode’ voor bijbelstudie.
Het bijbelgedeelte is: 1 Petrus 2:4-12.
MEMORISATIE
Motivatie.
Jezus kende bijbelgedeelten uit zijn hoofd (Lucas 4:4-13).
Jij ook?
Leer het onderstaande vers uit je hoofd of leer dat vers uit
de vertaling die jouw voorkeur heeft.
HET LEVEN VAN CHRISTUS
Johannes 1:14a
Het Woord is mens geworden
en heeft bij ons gewoond,
vol van goedheid (genade) en waarheid.

Johannes 1:14a (NBV)

Dag 10BS1 Petrus 2:4-12.
Ook christenen zijn profeet, priester en koning.
 Denk na over Lucas 22:31-32.
Jezus Christus bidt voor je dat jouw geloof niet
ophoudt!
 Bid elke dag voor iemand of iets specifieks
en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4).
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Een Christologische vervulling in het Nieuwe Testament
van een profetie in het Oude Testament. Bv. wat van God
gezegd wordt in het Oude Testament (Ezechiël
34:11-16a) wordt aan Christus toegeschreven in het
Nieuwe Testament (Johannes 10:11-14).

16. Vijfde rode draad: Profetieën over Jezus Christus
Er zijn meer dan 50 profetieën (= voorzeggingen van
God) in het Oude Testament die vooruitwijzen naar de
komende Verlosser: de Messias-Koning. Dit worden
wel messiaanse profetieën genoemd. Sommige
profetieën in het Oude Testament hadden zowel een
voorlopige, letterlijke vervulling in de tijd van het
Oude Testament, als ook een latere, minder letterlijke
vervulling in de tijd van het Nieuwe Testament. In het
Nieuwe Testament wordt dit pas duidelijk. In deze
studie zullen we een overzicht geven van deze profetieën over Jezus: profetieën over zijn geboorte, leven,
dood, opstanding, hemelvaart, troonsbestijging,
verlossingswerk en terugkomst.
[Opmerking: de profetieën zijn in sommige vertalingen niet
altijd even duidelijk. Daarom kun je bij deze studie beter de
vertalingen SV, NBG, NBV en HSV naast elkaar
gebruiken.]

A. Profetieën over Jezus’ geboorte
Jezus is God die de menselijke natuur aanneemt
 Profetie: Jesaja 7:14-20.
Vervulling: Matteüs 1:18-23 (A).
Toelichting: Jesaja (740–680 v.Chr.) profeteerde dat een
jonkvrouw de moeder zou worden van een kind ‘Immanuël’ (‘God-met-ons’), zonder de vader te noemen. Het
kind in Jesaja 7:14 was een gewoon kind dat in de tijd van
koning Achaz (734–727 v.Chr.) leefde. Deze profetie ging
eerst letterlijk in vervulling gedurende de tijd van het
Oude Testament. In 734 v.Chr. veroverde Tiglatpileser
van Assyrië Samaria (2 Koningen 15:29) en in 732 v.Chr.
Damascus (2 Koningen 16:7-9).
Maar deze profetie, zo onthult het Nieuwe Testament,
kreeg ook nog een andere vervulling in het Nieuwe
Testament die niet letterlijk was (Matteüs 1:22-23). God
zorgde in zijn wijsheid dat de maagd Maria de moeder
werd van een echt ‘Immanuël’-kind, zonder een menselijke vader. Het kind in Jesaja 7:14 was dus ook een teken
en een beeld van het komende Messias-kind! De Zoon van
God (de goddelijke natuur) nam de menselijke natuur aan
en werd geboren als een kind (Johannes 1:1-14; Filippenzen 2:5-7). Zijn naam ‘Immanuël’ geeft aan wie dit kind
was: ‘God die als mens met ons was’ (Matteüs 1:23).

Profetieën in het Oude Testament zijn op een:
(L) letterlijke; (T) typologische; (A) analogische of
(C) Christologische wijze in het Nieuwe Testament
vervuld.
Een typologische vervulling in het Nieuwe Testament van
een profetie in het Oude Testament. Bv. in het Oude
Testament verwijst Hosea 11:1b naar de exodus van Israël
uit Egypte als een type voor de exodus van Israël uit de
ballingschap in Babylon. In het Nieuwe Testament
verwijst Matteüs 2:15 naar de exodus van Israël uit Egypte
als een type van de exodus van de Messias uit Egypte.
Israël is dus een type van de Messias! God had besloten dat
zijn Dienaar, Jezus Christus, de vervulling zou zijn van
alles wat God bedoelde dat zijn volk Israël zou zijn (Jesaja
49:3,6)!

Jezus werd in Betlehem geboren
 Profetie: Micha 5:1.
Vervulling: Matteüs 2:1-6 (L).
Koning Herodus probeerde Jezus te vermoorden
 Profetie: Jeremia 31:15.
Vervulling: Matteüs 2:17-18 (A).
Jezus bleef in Egypte tot de dood van koning Herodus
 Profetie: Hosea 11:1.
Vervulling: Matteüs 2:14-15 (T).

Een analogische vervulling in het Nieuwe Testament van
een profetie in het Oude Testament. Bv. in het Oude
Testament (Jeremia 31:15) weende en klaagde Rachel, de
moeder van Jozef (de vertegenwoordiger van het noordelijke koninkrijk van Israël) en Benjamin (de vertegenwoordiger van het zuidelijke koninkrijk van Juda) omdat
haar kinderen (afstammelingen) van Rama in Israël (op de
grens tussen de twee koninkrijken) achtereenvolgens als
bannelingen naar Assyrië (721 v.Chr.) en Babylonië (586
v.Chr.) afgevoerd werden. In het Nieuwe Testament
(Matteüs 2:17-18) weenden en klaagden de moeders van
kleine kinderen in Betlehem omdat hun kinderen door
Herodus vermoord werden. De laatste gebeurtenis is
analoog aan (lijkt op) de eerste gebeurtenis.
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Jezus was een onbeduidend persoon
 Profetie in algemene oudtestamentische zin.
Vervulling: Matteüs 2:23. Een Nazoreeër is een persoon
die uit het dorp Nazaret komt. Terwijl Betlehem de
beroemde stad van David in Judea was, was Nazaret een
onbeduidend dorp in Galilea. Hoewel Matteüs 2:23 niet
een specifieke profetie in het Oude Testament is, duiden
de woorden: “Ging in vervulling wat gezegd is door de
profeten (meervoud)” op wat de profeten in het Oude
Testament van de Messias begrepen hadden, namelijk dat
de Messias onbeduidend zou zijn en veracht (bv. Psalm
22:7-9; 69:8-10,20-21; Jesaja 9:1; 11:1; 53:2-4,9).
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B. Profetieën over Jezus’ leven

De Messias zal zijn taak volbrengen. Jesaja profeteert dat de
Messias onverzwakt en ongebroken met zijn werk zal
doorgaan totdat Hij het voltooid heeft (vers 4) (Johannes
17:4). Hij zal wel op tegenstand stuiten en uiteindelijk
‘gebroken’ worden (Jesaja 49:7; 50:6; 53:5), maar Hij zal
zijn einddoel bereiken!
In Matteüs 12 zien we de profetie in vervulling gaan.
Tijdens zijn eerste komst, verbood Jezus Christus de
mensen hem openbaar te maken en ging Hij op stille en
bescheiden wijze zijn weg. Hij richtte Zich op de zwakken
en de zieken.
Jezus Christus maakte zowel letterlijke blinden als
geestelijke blinden ziende (Johannes 9:39-41) en bevrijdde
slaven van de zonde die hen knechtte (Johannes 8:30-36).
Na zijn dood en opstanding gaf Jezus Christus aan zijn
leerlingen de grote opdracht om het evangelie niet alleen
aan het volk Israël (Matteüs 10:5-7) maar ook aan alle
andere volken in de wereld te verkondigen (Marcus 16:15;
Matteüs 28:18-20). Door zijn apostelen en zijn Gemeente
(Kerk) zet Jezus Christus het werk dat Hij begonnen is
voort over de hele aarde (vergelijk Lucas 1:1-4 met
Handelingen 1:1-8).

Jezus is de HEER (Hebreeuws: JaHWeH) en Johannes
de Doper baande voor Hem de weg
 Profetie: Jesaja 40:3,9-11; Maleachi 3:1-3,23-24 (NBG
4:5-6).
Vervulling: Matteüs 3:1-3 (A); 11:7-14; 17:10-13.(L)
Jezus groeide op in Galilea en begint daar zijn
bediening
 Profetie: Jesaja 9:1.
Vervulling: Matteüs 3:13, 4:12-17 (L), Lucas 4:14-21.
Jezus is de Zoon van God, de uitverkoren geliefde
 Profetie: Psalm 2:7; Jesaja 42:1.
Vervulling: Hebreeën 1:5 (L); Matteüs 3:16-17 (T).
Jezus werd door de duivel op de proef gesteld
 Profetie: Deuteronomium 8:3a.
Vervulling: Matteüs 4:4 (A).
De taakomschrijving van Jezus: Hij geeft hoop aan
gebroken mensen en twist niet met zijn vijanden
 Profetie: Jesaja 42:1-4.
Vervulling: Matteüs 12:18-21 (L).
Toelichting: Wat was de taak van de Messias? Jesaja
profeteert dat de Dienaar van de Heer de gerechtigheid
aan de volken zal verkondigen. Hij zal recht doen en
blinden de ogen openen, gevangenen uit hun kerkers
leiden, en wie in het duister zitten, naar de vrijheid
voeren. De Dienaar van de Heer wordt vooral als Profeet
en Wetgever beschreven – een ‘tweede’ Mozes. Het
einddoel van zijn taak is dat ‘het recht’ van God de
algemeen erkende autoriteit op de hele aarde zal zijn
(1 Korintiërs 15:24-28)! De profetie heeft een letterlijke
vervulling voor het volk Israël in het Oude Testament.
Maar de profetie heeft ook een veel verderstrekkende
betekenis dan alleen maar het volk van Israël. De profetie
gaat ook over de geestelijke blindheid van Israël en de
niet-Joodse volken (vgl. Jesaja 42:18,20; 43:8) en hun
geestelijke gevangenschap in de zonde.
Voor wie doet de Messias zijn taak? Jesaja profeteert in vers
1 en 4b dat de Messias aan alle volken gerechtigheid zal
verkondigen en dat de verste landen verlangend uitzien
naar wat de Messias te leren heeft. Zijn verlossingswerk is
dus bestemd voor alle volken op aarde.
Hoe vervult de Messias zijn taak? Jesaja profeteert in vers 2
dat de Messias niet roept, niet schreeuwt en zijn stem niet
op straat verheft (vers 2). Hij dringt Zich niet op met
machtsmiddelen. Maar juist met innerlijke en geestelijke
kracht dwingt Hij de volken naar Hem te luisteren. Hij
gaat op stille en bescheiden wijze zijn weg, onopgemerkt
door de oppervlakkige toeschouwer. Zijn optreden is vol
zachtheid en barmhartigheid.
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Nog een taakomschrijving van Jezus
 Profetie: Jesaja 61:1-2a.
Vervulling: Lucas 4:18-19 (T).
Jezus brengt hulp aan verdrukten en zieken
 Profetie: Jesaja 53:4.
Vervulling: Matteüs 8:14-17 (L).
Jezus sprak de boodschap van verlossing in
gelijkenissen
 Profetie: Jesaja 6:9-10; Psalm 78:2 HSV.
Vervulling: Matteüs 13:10-17,34-35 (T).
Jezus maakte Gods naam bekend aan zijn broeders
 Profetie: Psalm 22:23.
Vervulling: Hebreeën 2:12 (T).
Jezus is begaan met de lot van mensen
 Profetie: Jesaja 8:17-18.
Vervulling: Hebreeën 2:13 (A).
Jezus is de Goede Herder
 Profetie: Ezechiël 34:11-16a.
Vervulling: Johannes 10:11-14 (C).
Jezus werd door velen als een koning in Jeruzalem
binnengehaald
 Profetie: Zacharia 9:9; Psalm 118:26.
Vervulling: Matteüs 21:4-5,9; 23:39 (L).
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Jezus werd naakt gekruisigd en zijn kleren werden
verdeeld
 Profetie: Psalm 22:18-19.
Vervulling: Matteüs 27:35 (T).

C. Profetieën over Jezus’ lijden en dood
Jezus’ eigen huisgenoten werden vijanden
 Profetie: Micha 7:6.
Vervulling: Matteüs 10:35-36 (A); vgl. Marcus 6:4;
Johannes 7:5.

Jezus werd bespot door mensen
 Profetie: Psalm 22:7-9.
Vervulling: Matteüs 27:39-44 (T).

Jezus werd door de godsdienstige leiders verworpen
 Profetie: Psalm 118:22.
Vervulling: Matteüs 21:42 (T).

Jezus werd door God verlaten
 Profetie: Psalm 22:1.
Vervulling: Matteüs 27:46 (T).

Jezus werd ook door velen veracht als een Galileeër.
(Galileeër is een buitenlander)
 Profetie: Jesaja 49:7, 53:2-3.
Vervulling: Johannes 1:45-46, 7:41-42 (L).

D. Profetieën over Jezus’ opstanding
Jezus is uit de dood opgewekt
 Profetie: Psalm 16:10.
Vervulling: Handelingen 2:23-32, 13:30-37; vgl. Jesaja
55:3 en Habakuk 1:5 (T).

Jezus’ hartstocht voor de tempel zou Hem verteren
 Profetie: Psalm 69:10.
Vervulling: Johannes 2:17 (T).
Jezus werd zonder reden gehaat
 Profetie: Psalm 69:5.
Vervulling: Johannes 15:25 (T).

Jezus is na 3 dagen uit de dood opgewekt
 Profetie: Marcus 8:31, 9:31, 10:32-34.
Vervulling: Marcus 16:1-7 (L).

Jezus werd overgeleverd voor 30 zilverstukken,
waarmee later de akker van de pottenbakker
gekocht werd
 Profetie: Zacharia 11:12-13.
Vervulling: Matteüs 26:14-16 (C); en Matteüs 27:3-10,
zie Jeremia 32:6-9 (A).

E. Profetieën over Jezus’ hemelvaart en troonsbestijging
Jezus als God-Schepper werd tot eeuwige Koning
gezalfd
 Profetie: Psalm 45:7-8; Psalm 102:26-28.
Vervulling: Hebreeën 1:8-9; Hebreeën 1: 10-12 (L).

Jezus werd verraden door zijn vriend die met Hem at
 Profetie: Psalm 41:10.
Vervulling: Johannes 13:18 (T).

Jezus besteeg de hemelse troon en regeert
 Profetie: Psalm 110:1.
Vervulling: Handelingen 2:33-36; (zie Matteüs 22:4445, 26:64; 1 Korintiërs 15:25; Efeziërs 1:20-22; Hebreeën
1:13) (L).

Jezus werd verstoten door zijn discipelen en
gearresteerd door zijn vijanden
 Profetie: Zacharia 13:7-9.
Vervulling: Matteüs 26:31 (T).

Jezus onderwerpt zijn vijanden aan zijn voeten
 Profetie: Psalm 8:5-7.
Vervulling: Hebreeën 2:5-8 (T).

Jezus werd geslagen en bespuwd door mensen
 Profetie: Jesaja 50:6.
Vervulling: Matteüs 26:67-68 (T).

F. Profetieën over Jezus’ verlossingswerk

Jezus gaf zijn lichaam als zoenoffer
 Profetie: Psalm 40:7-9 LXX.
Vervulling: Hebreeën 10:5-7 (T).

Jezus is de allergrootste Profeet
 Profetie: Deuteronomium 18:15-19.
Vervulling: Handelingen 3:22-23 (L); vgl. Johannes
1:1,14-18; Hebreeën 1:1-2.
Toelichting: Mozes (1527–1407 v.Chr.) profeteerde:
“Toen zei de Heer tegen mij: ... ‘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. Wie hem niet
als mijn woordvoerder aanvaardt, zal ik ter verantwoording roepen’” (Deuteronomium 18:15-19 GNB).
Het Nieuwe Testament onthult dat Jezus de grootste en
laatste Profeet op aarde is. De profeten uit de periode van
het Oude Testament gingen alleen tot Johannes de Doper
(Matteüs 11:13). Jezus Christus is God die ook de menselijke natuur heeft aangenomen. Door Hem komt genade

Jezus werd gekruisigd
 Profetie: Jesaja 53:5
Vervulling: Johannes 19:18 (L).
Jezus werd gekruisigd (handen en voeten doorboord)
 Profetie: Psalm 22:17
Vervulling: Johannes 20:25 (T).
Jezus kreeg wijn vermengd met gal te drinken
 Profetie: Psalm 69:22.
Vervulling: Matteüs 27:34 (T).
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en waarheid. En door Hem laat God de Vader Zichzelf
kennen (Johannes 1:1,14-18. In Jezus Christus spreekt
God zijn definitieve en beslissende Woord tot ons
(Hebreeën 1:1-2). Hij spreekt met gezag en verlangt van
ons gehoorzaamheid (Matteüs 7:24-29). Wie niet luistert
naar de woorden van Jezus, luistert ook niet naar de
woorden van God (Johannes 5:34-36; 14:23-24). Wie
Jezus niet eert, eert ook God niet (Johannes 5:23). Wie
Jezus niet kent, kent ook God niet (Johannes 8:19,24).
Wie in Jezus niet gelooft, gelooft ook niet in God
(Johannes 12:44). Wie Jezus niet aanneemt, verwerpt God
ook (Lucas 10:16; Johannes 13:20).

Het zal uiteindelijk in vervulling gaan tijdens de grote
verdrukking kort voor de enige terugkomst van Jezus
(2 Tessalonicenzen 2:1-4; Openbaring 13:14-15) (T).
De grote verdrukking voor de terugkomst van Jezus
 Profetie: Daniël 12:1; Matteüs 24:21-29a; Openbaring
11:7-10 (L).
De sterrenhemel wankelt bij de terugkomst van Jezus
 Profetie: Jesaja 13:10; Ezechiël 32:7; Joël 3:4 (NBG:
2:31); Openbaring 6:12-13, 8:12; Matteüs 24:29 (L).
Jezus verschijnt zichtbaar voor iedereen op de wolken
bij zijn terugkomst
 Profetie: Daniël 7:13-14; Matteüs 24:30, 26:64 (L).

Jezus is de allerhoogste Priester
 Profetie: Psalm 110:4.
Vervulling: Hebreeën 5:6; 7:15-28 (L).
Toelichting: David (1011–971 v.Chr.) profeteerde: “De
HEER heeft gezworen, en komt op zijn eed niet terug: ‘Je
bent priester voor eeuwig, zoals Melchisedek was”.
Het Nieuwe Testament onthult dat Jezus de allerhoogste
Priester is. In tegenstelling tot alle andere priesters is hij
zondeloos, heilig, zonder schuld of smet, in eeuwigheid
volmaakt (Hebreeën 7:26-28). In tegenstelling tot alle
andere priesters, die elke dag weer offers voor henzelf en
anderen brachten, bracht Jezus Christus Zichzelf als
zoenoffer voor alle gelovigen – eenmaal en voor altijd
(Hebreeën 9:6-14,25-26). In tegenstelling tot de priesters
in het Oude Testament, die allemaal stierven en opgevolgd moesten worden, werd Jezus Christus de Hogepriester voor eeuwig. Opgestaan uit de dood, blijft Hij tot
in eeuwigheid leven en werken als Hogepriester (Hebreeën
7:15-25). In tegenstelling tot alle andere priesters dient
Jezus Christus als onze Hogepriester niet in een aardse
tempel, maar treedt Hij op in de hemelen in de tegenwoordigheid van God (Hebreeën 9:24). En in tegenstelling tot alle andere priesters voelt Hij mee met al onze
zwakheden, omdat Hij in alle dingen op gelijke wijze als
wij verzocht is geweest (maar zonder te zondigen)
(Hebreeën 4:14-16).

Allen zullen Jezus zien als doorstoken met speer en
spijkers
 Profetie: Zacharia 12:10; Johannes 19:18,33-37;
20:25,27 (bij zijn eerste komst); Openbaring 1:7 (bij zijn
terugkomst) (T).
De terugkomst van Jezus zal plotseling en onverwachts
zijn
 Profetie: Matteüs 24:43-44; 1 Tessalonicenzen 5:2;
2 Petrus 3:10; Openbaring 3:3, 16:15 (L).
Elke knie zal zich voor Jezus buigen en elke tong zal
belijden dat Jezus Christus de Heer is
 Profetie: Jesaja 45:23; Filippenzen 2:10-11 (C).
Alle engelen zullen Jezus toejuichen
 Profetie: Deuteronomium 32:43 (Dode Zee rollen);
Hebreeën 1:6 (C).
Jezus zal ieder mens belonen naar zijn daden
 Profetie: Psalm 62:13; Matteüs 16:27 (T).
Jezus zal deze schepping veranderen, maar blijft Zelf
onveranderlijk voor eeuwig
 Profetie: Psalm 102:26-28; Hebreeën 1:10-12 (C).
De Bijbel is uniek en er is geen boek
dat ermee vergeleken kan worden!
De profeten in het Oude Testament spraken meer dan 50
profetieën over de komende Messias uit. Dat deden zij
honderden jaren voordat deze profetieën ook echt in
vervulling gingen. Jezus Christus is de enige die al deze
profetieën vervulde! Dertig van deze profetieën werden
allemaal op één dag in Hem vervuld!
Misschien dat één of twee van deze profetieën ook vervuld
zouden kunnen worden door iemand anders in de geschiedenis, maar niet alle 50 profetieën! Er bestaat maar één kans
uit 100.000.000.000.000.000 (1 op 100 biljard) dat 8
voorspellingen in één enkel persoon in de menselijke geschiedenis vervuld kunnen worden. Het feit dat alle 50 profetieën
in Jezus Christus in vervulling zijn gegaan, bewijst dat Jezus
Christus absoluut uniek is in de wereldgeschiedenis! Het toont
ook aan dat er een goddelijk verstand of intelligentie (God
Zelf) achter de Bijbel, de profetieën en hun vervulling in de
wereldgeschiedenis staat!

Jezus is de aller-machtigste Koning
 Profetie: Jesaja 9:5-6.
Vervulling: Matteüs 28:18; Johannes 3:35; 13:3;
Openbaring 1:5; 17:14; 19:16 (L).
Jezus is de hoeksteen
 Profetie: Psalm 118:22; Jesaja 28:16.
Vervulling: Matteüs 21:42-44 (C).

G. Profetieën over Jezus’ terugkomst
De gruwel van de verwoesting voor de terugkomst van
Jezus
 Profetie: Daniël 9:27; 11:31; 12:11.
 Vervulling: Al tweemaal:
a. 167 v.Chr. (1 Makkabeeën 1:29-64, Antiochus
Epifanes de Syriër)
b. 70 n.Chr. (Matteüs 24:15; Lucas 21:20-24, Titus de
Romein) (T).
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