DISCIPELSCHAP.

SUPPLEMENT 15
[CHRISTUS]

DE PROFETIEËN OVER JEZUS CHRISTUS
A. DE AARD VAN PROFETIEËN
(1) De Bijbel is uniek en geen boek kan ermee vergeleken worden!

De profeten van het Oude Testament hebben honderden jaren van te voren profetieën (dat wil zeggen voorzeggingen
van God) over de komende Messias, Jezus Christus, uitgesproken die allemaal in vervulling zijn gegaan! In deze studie
verwijzen we naar meer dan 60 profetieën in het Oude en het Nieuwe Testament die vooruitwijzen naar de komende
Jezus Christus. Misschien kon een of twee van deze profetieën in een ander persoon dan Jezus vervuld worden, maar
niet zoveel en zeker niet allemaal! Er is maar één kans uit een honderdduizend miljard (100 000 000 000 000 000) dat 8
van deze profetieën in één persoon in de geschiedenis in vervulling kan gaan! Het feit dat al deze profetieën in Jezus
Christus in vervulling zijn gegaan, is absoluut uniek in de wereldgeschiedenis! Het bewijst ook dat er een Intelligentie
(God Zelf) achter de Bijbel, de profetieën en hun vervullingen in de geschiedenis staat! De profetieën in de Bijbel en
hun vervulling zijn uniek onder alle godsdienstige boeken in de wereld en bewijzen dat geen boek ermee vergeleken
kan worden!
(2) De profetieën moeten in vervulling gaan.

Jezus zei dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten (de profetische boeken) en in de Psalmen over Hem
geschreven staat, in vervulling moest gaan (Lucas 24:44).
(3) De vervulling van profetieën vinden op vijf manieren plaats:

Sommige profetieën in het Oude Testament hadden zowel een voorlopige, letterlijke vervulling in de oudtestamentische
periode, als ook een latere, minder letterlijke vervulling in de nieuwtestamentische periode. In het Nieuwe Testament
wordt dit pas duidelijk. De oudtestamentische profetieën worden soms letterlijk en soms niet letterlijk uitgelegd in het
Nieuwe Testament. Profetieën in het Oude Testament worden op de volgende wijzen in het Nieuwe Testament vervuld:
• Letterlijk (L)
• Typologisch (T)
• Analogisch (A)
• volgens Betekenis (B)
• of Christologisch (C)
1. De letterlijke vervulling van de oudtestamentische profetieën in het Nieuwe Testament.

Bijvoorbeeld Micha 5:1 (Matteüs 2:5-6). De Messias werd letterlijk in Bethlehem geboren.
Andere oudtestamentische profetieën die letterlijk in het Nieuwe Testament vervuld zijn: Jesaja 42:1-4 (Matteüs 12:1821), Zacharia 9:9 (Matteüs 21:4-5), Psalm 110:1 (Matteüs 22:43-45), Daniël 7:13-14, Zacharia 12:10-14 (Matteüs
24:30). Psalm 2:7 (Hebreeën 1:5). Psalm 110:4 (Hebreeën 5:6).
2. De typologische vervulling van de oudtestamentische profetieën in het Nieuwe Testament.

Bijvoorbeeld. 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 Babylonië. 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. God had besloten dat de Knecht van de
HEERE (Jezus Christus) de vervulling is van alles wat Zijn volk Israël zou zijn. Israël is dus een type van de Messias
(zie Jesaja 49:3,6)!
Andere oudtestamentische profetieën die typologisch in het Nieuwe Testament vervuld zijn: Psalm 2:7 (Matteüs 3:17);
Jesaja 61:1 (Matteüs 11:5b), Psalm 78:2 (Matteüs 13:35), Psalm 62:12 (Matteüs 16:27), Psalm 118:26-27 (Matteüs
21:9), Psalm 118:22 (Matteüs 21:42), Zacharia 13:7 (Matteüs 26:31), Psalm 69:21 (Matteüs 27:34), Psalm 22:18
(Matteüs 27:35), Psalm 22:7 (Matteüs 27:39), Matteüs 27:41-43 (Psalm 22:7-8); Matteüs 27:46 (Psalm 22:1), Johannes
13:18 (Psalm 41:9); Johannes 15:25; Psalm 69:4,9 (Johannes 15:25; 2:17); Psalm 22:16 (Johannes 20:25); Psalm 45:6-7
(Hebreeën 1:8-9), Psalm 8:4-6 (Hebreeën 2:5-8), Psalm 22:22 (Hebreeën 2:12), Psalm 40:6-8 (Hebreeën 10:5-6).
3. De analogische vervulling van de oudtestamentische profetieën in het Nieuwe Testament.

Bijvoorbeeld. In het Oude Testament (Jeremia 31:15) weende en klaagde Rachel, de moeder van Jozef (de
vertegenwoordiger van het noordelijke koninkrijk van Israël) en van 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.C.) en Babylonië (586 v.C.) 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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Andere oudtestamentische profetieën die analogisch in het Nieuwe Testament vervuld zijn: Jesaja 7:14 (Matteüs 1:23),
Deuteronomium 8:1-3 (Matteüs 4:1-4), Micha 7:6 (Matteüs 10:35-36), Jesaja 35:5-6 (Matteüs 11:5a), Jesaja 8:17-18
(Hebreeën 2:13).
4. De vervulling van de betekenis van de oudtestamentische profetieën in het Nieuwe Testament.

Bijvoorbeeld. Matteüs 2:23 (zoals de oudtestamentische profeten het zagen). Een “Nazoreeër” is iemand die van het
dorp Nazaret kwam. Terwijl Bethlehem een beroemde stad was die beroemde mensen voortbracht, was Nazaret een
onbeduidend kleine dorp met onbelangrijke mensen. Hoewel Matteüs 2:23 niet een specifiek oudtestamentische profetie
is, draagt het de betekenis van de oudtestamentische profetieën over. De woorden “zo ging in vervulling wat gezegd is
door de profeten (meervoud)” wijzen naar wat meerdere profeten over de komende Messias hebben begrepen. Hij zou
onbeduidend zijn en door mensen veracht en verworpen worden (zie Psalm 22:6-8; Psalm 69:8,20,21; Jesaja 11:1;
Jesaja 9:7; Jesaja 53:2,3,8; Daniël 9:26).
5. De Christologische vervulling van de oudtestamentische profetieën in het Nieuwe Testament.

Bijvoorbeeld. Wat van GOD gezegd wordt in het Oude Testament (Ezechiël 34:11-16a; Jesaja 40:11) wordt aan
CHRISTUS toegeschreven in het Nieuwe Testament (Johannes 10:11-14).
Andere oudtestamentische profetieën die christologisch in het Nieuwe Testament vervuld zijn: Zacharia 11:12-13;
Jeremia 18:2 (Matteüs 27:9-10), Jesaja 45:23 (Filippenzen 2:10); Deuteronomium 32:43 in the Dode Zee Rollen
(Hebreeën 1:6). Psalm 102:25-27 (Hebreeën 1:10-12).
B. PROFETIEËN OVER DE GODDELIJKE NATUUR EN EEUWIGHEID
VAN JEZUS CHRISTUS
1. Jezus is “het Begin” en bestaat van eeuwigheid aan.

(1) Profetie. Spreuken 8:22-25 (971 – 685 v.C.)
(2) Vervulling. Johannes 1:1 (70-98 n.C.); Openbaring 21:6 (95-96 n.C.) (A)
2. Jezus is “God de Schepper” vanaf de schepping tot aan de vernieuwing van alle dingen.
(1) Profetie. Psalm 102:26-28 (1000-400 v.C.).
(2) Vervulling. Hebreeën 1:10-12 (voor 64 n.C.)(C)

3. Jezus is “de enige Zoon van God” die Zelf God is.
(1) Profetie. Psalm 2:7 (Jesaja 9:6)
(2) Vervulling. Matteüs 11:25-27 (63-66

n.C.); Lukas 1:32 (60-61 n.C.); Markus 1:11 (44-46 n.C.); Johannes
1:1,14,18; Handelingen 13:33 (61 n.C.); Hebreeën 1:5 (T). Zie handleiding 2, supplement 8.
(3) Toelichting. Gods Gezalfde haalt aan wat God tegen Hem zei, “U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U
verwekt. Ik zal voor Hem tot een Vader zijn, en Hij zal voor Mij tot een Zoon zijn” (Hebreeën 1:5 HSV). Deze woorden
werden nooit door God aan een engel gericht. De engelen mogen met elkaar “zonen van God” (in de zin van “dienaren
van God”, Hebreeën 1:14) genoemd worden (Job 1:6; Job 38:7), maar geen van hen wordt ooit “de Zoon van God”
genoemd – een uitdrukking die alleen voor Gods Gezalfde geldt en Hem een bijzondere status geeft! Het goddelijke
decreet (Psalm 2:7b-9) bewaart de tekst van de liturgie die bij de kroning van een koning in de dynastie van David
gebruikt werd. Deze woorden werden gebruikt in kroningsceremoniën in de wijde omgeving van het antieke Midden
Oosten. Deze woorden zouden ten volle vervuld worden in de komende Messias (betekent: Gezalfde) uit het geslacht
van koning David.
De uitdrukking: “Zoon van God” met betrekking tot Jezus Christus wordt nooit in lichamelijke (fysieke of biologische)
zin gebruikt! Het wordt niet in geestelijke, symbolische of typologische zin gebruikt, maar alleen in een ontologische,
metafysische en trinitarische zin. Het drukt uit dat Jezus Christus altijd het Goddelijke Wezen is, altijd de goddelijke
natuur heeft, en verwijst naar de tweede van de drie Zijnswijzen of Bestaanswijzen van het éne Goddelijke Wezen.1
Terwijl Jezus Christus alleen Zijn menselijke natuur van de maagd Maria ontvangt (Lukas 1:26-37), bezat Hij Zijn
goddelijke natuur van alle eeuwigheid. God Zelf zegt in het Oude Testament dat Jezus Christus de Zoon van God is
(Psalm 2:6-7). God Zelf zegt ook in het Nieuwe Testament dat Jezus Christus de Zoon van God is (Matteüs 3:16-17).
Jezus Christus Zelf zegt dat Hij de Zoon van God is (Matteüs 26:63-64; Matteüs 27:43). En de apostel Paulus zegt dat
Jezus Christus de Zoon van God is (Romeinen 1:3-4).
Ieder mens die loochent dat Jezus de Christus (Messias) is, is een leugenaar! Ieder godsdienst die loochent dat Jezus
Christus de Zoon van God is, is de antichrist (1 Johannes 2:18). En iedereen die de Zoon van God loochent, heeft ook

1

Zelfs Surah 4:171 in de Koran (ná 722 n.C.) verwijst naar de drie bestaanswijzen of openbaringswijzen van het Goddelijke Wezen als het (1) Isa
Masih (de Messias Jezus) (2) “het Woord van Allah (God)” (zie Johannes 1:1,14)(97 n.C.) en (3) “de Geest van Allah” (zie Romeinen 8:9-10) (57
n.C.) noemt!
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God de Vader (de enige God Die bestaat) niet (1 Johannes 2:22-23)! Ieder mens of godsdienst die Jezus Christus
afwijst, wijst ook God af die Hem gezonden heeft (Lukas 10:16)!
Jezus Christus heeft zonder Zijn goddelijke natuur af te leggen, de menselijke natuur erbij aangenomen en is Zijn
schepping en de menselijke geschiedenis binnengetreden door de maagd Maria (Filippenzen 2:6-7; Kolossenzen 1:15;
Kolossenzen 2:9). Zo, door Zijn incarnatie (menswording), werd Jezus Christus “God met ons” (Jesaja 7:14; Matteüs
1:23) Die onder ons kwam wonen en God aan de mensen verklaarde (deed kennen) (Johannes 1:1,14,18).
De uitdrukking “heden” is een verwijzing naar de verhoging van Jezus Christus: zijn opstanding, hemelvaart en
troonsbestijging als Koning in de hemel. Toen werd Hij met koninklijke waardigheid bekleed als de Zoon van God
(Romeinen 1:3-4). Toen werd Hij uitgeroepen als de Priester die voor eeuwig de Koning van gerechtigheid is2 (Psalm
110:4). Jezus Christus is van eeuwigheid af de Zoon van God, bewijst Zijn volledige gehoorzaamheid in Zijn lijden op
de aarde en begint met Zijn opstanding, hemelvaart en troonsbestijging de uitoefening van Zijn soevereine rechten als
Zoon van God (Matteüs 28:18).
De uitdrukking “de eniggeboren Zoon van God” of “de eniggeboren God” (Johannes 1:18) houdt geen enkel verband
met iets lichamelijk! Alle andere vormen van zoonschap impliceren “een begin in de tijd”, maar omdat deze uitdrukking
van God gebruikt wordt, heeft de Zoon van God geen begin! Hij is eeuwig! De uitdrukking “de Zoon van God” verwijst
naar de tweede Zijnswijze of Bestaanswijze van het ene Goddelijke Wezen en de blijvende nauwe relatie tussen God de
Vader en God de Zoon. God is Geest (Johannes 4:24) en woont in een ontoegankelijk licht (1 Timoteüs 6:16). De Enige
die de onzichtbare God (Zijn Wezen, Natuur) zichtbaar openbaart en met Zijn woorden, leven en werken verklaart (doet
kennen) is Jezus Christus (Johannes 1:1,18; Matteüs 11:25-30). Dit is oneindig meer dan welke “profeet” ook die alleen
met woorden naar het bestaan van “een god” wijst! Alle profeten blijven “menselijke wezens”, maar Jezus Christus is
“de ware God” (1 Johannes 5:20; Romeinen 9:5; Kolossenzen 2:9)!
Psalm 2:8-9 verwijst naar de goddelijke en soevereine macht van Jezus Christus. God de Vader heeft God de Zoon
gemaakt tot de Overwinnaar van alle volken door Zijn verlossing enerzijds (vers 8) en door Zijn oordeel anderzijds
(vers 9). Elk mens staat of valt met betrekking tot Jezus Christus (Lukas 2:34)!
C. PROFETIEËN OVER DE GEBOORTE VAN JEZUS CHRISTUS
4. Jezus is God die de menselijke natuur erbij aangenomen heeft (4/5 v.C.).
(1) Profetie. Jesaja 7:14 (740-60 v.C.).
(2) Vervulling. Matteüs 1:18-23 (63-66 n.C.) (T)
(3) Toelichting. Wie was deze vrouw en dit kind?

Jesaja profeteerde aan het begin van 734 v.C. dat een jonge
vrouw, moeder zou worden van een kind en hem de naam “Immanuël” (betekent: God met ons) zou geven. De namen
van de vader of moeder worden niet vermeld. Deze profetie had eerst een letterlijke vervulling gedurende de
oudtestamentische periode. Het kind in Jesaja 7:14 was een gewoon kind dat geboren werd gedurende de regering van
koning Achaz (734-726 v.C.). “Voordat dit kind tussen goed en kwaad kon onderscheiden” (Jesaja 7:15-17), heeft de
koning van Assyrië, Tiglat-Pileser, het noordelijke koninkrijk van Israël met haar hoofdstad Samaria in 734 v.C.
veroverd (2 Koningen 15:29) en ook het koninkrijk van Syrië (Aram) met haar hoofdstad Damascus in 732 v.C.
veroverd (2 Koningen 16:9).
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, symbool of type 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 is: “God die als mens met ons
was” (Matteüs 1:23; Johannes 1:14; 1 Johannes 1:1-3).
God de Vader en God de Zoon zijn één Goddelijk Wezen (Johannes 10:30). Vanaf het begin openbaart de Zoon de
Vader (Johannes 1:18; 14:9; Kolossenzen 1:15; zie Jesaja 9:5), spreekt dezelfde woorden als de Vader (Johannes
12:50), doet dezelfde werken als de Vader (Johannes 10:37-38), doet dezelfde wonderen als de Vader (wekt Hij de
doden op), geeft eeuwig leven aan de gelovigen en zal ongelovigen oordelen (Johannes
5:17-29,36-40; Johannes 10:28-38; Johannes 12:44-50; Johannes 14:9-10). In Zijn goddelijke natuur is Jezus Christus
aan God gelijk (Johannes 1:1; Johannes 5:18; Johannes 10:33; Filippenzen 2:6), maar in Zijn menselijke natuur is Hij
aan de mens gelijk, uitgezonderd het feit dat Hij geen menselijke vader had en geen zonde had (Johannes 1:14;
Johannes 14:28; Filippenzen 2:7; 2 Korintiërs 5:21). Daarom is Hij de enige mogelijke Middelaar tussen God en de
mensen (1 Timoteüs 2:5)!
5. Jezus werd in Bethlehem geboren (4/5 v.C.).
(1) Profetie. Micha 5:1 (737-680 v.C.).
(2) Vervulling. Matteüs 2:1-6 (L)

2

Melchizedek betekent “mijn Koning is rechtvaardig”.
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6. Jezus werd als een mannelijk kind geboren.
(1) Profetie. Jesaja 9:5-6.
(2) Vervulling. Lukas 2:6-7;

Openbaring 12:5 (L)

7. Koning Herodus probeerde Jezus te doden.
(1) Profetie. Jeremia 31:15-17 (627-586
(2) Vervulling. Matteüs 2:17-18 (A).

v.C.).

8. Jezus bleef in Egypte tot de dood van koning Herodus.
(1) Profetie. Hosea 11:1 (754 – 714
(2) Vervulling. Matteüs 2:14-15 (T)

v.C.).

9. Jezus was in Nazaret een onbeduidend persoon.
(1) Profetie in algemeen oudtestamentische zin.
(2) Vervulling. Matteüs 2:23 (B)
(3) Toelichting. 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 en
veracht zou zijn (bv. Psalm 22:7-9; Psalm 69:8-10,20-21; Jesaja 9:1; Jesaja 11:1; Jesaja 53:2-4,9).
D. PROFETIEËN OVER HET LEVEN EN TAAK VAN JEZUS CHRISTUS
10. Jezus is “de HEER” (Hebreeuws: JaHWeH) en Johannes de Doper baande voor Hem de weg
(26 n.C.).
(1) Profetie. Jesaja 40:3,9-11; Maleachi 3:1-3,23-24 (Maleachi 4:5-6 HSV)
(2) Vervulling. Matteüs 3:1-3 (A); Matteüs 11:7-14; Matteüs 17:10-13 (L)

(432-420 v.C.).

11. Jezus groeide op in Galilea en begint daar Zijn bediening.
(1) Profetie. Jesaja 9:1-2.
(2) Vervulling. Matteüs 3:13

(L), Matteüs 4:12-17 (L), Matteüs 9:35; Lukas 4:14-21 (L)

12. De Heilige Geest daalde neer op Jezus (26 n.C.).
(1) Profetie. Jesaja 11:1-2.
(2) Vervulling. Matteüs 3:16-17;

Johannes 1:32-33 (L)

13. Jezus is Gods uitverkoren geliefde.
(1) Profetie. Jesaja 42:1.
(2) Vervulling. Matteüs 3:16-17

(T)

14. Jezus overwon de verzoeking van de duivel.
(1) Profetie. Deuteronomium 8:3b.
(2) Vervulling. Matteüs 4:4 (A)

15. Jezus luisterde naar God voordat Hij anderen onderwees.
(1) Profetie. Jesaja 50:4-5.
(2) Vervulling. Markus 1:35

(L)

16. Een taakomschrijving van Jezus:
Hij gaf hoop aan gebroken mensen en twistte niet met Zijn vijanden.
(1) Profetie. Jesaja 42:1-4.
(2) Vervulling. Matteüs 12:18-21 (L)
(3) Toelichting. Wat was de taak van

de Messias? “Hij zal tot de heidenvolken het recht doen uitgaan” (Jesaja
42:1 HSV). Jesaja profeteert dat de Dienaar van de Heer Gods gerechtigheid (wat recht is in Gods ogen) zal vestigen op
de aarde totdat deze gerechtigheid het algemeen erkende gezag op de aarde zal zijn (zie 1 Korintiërs 15:24-28). Wat in
Jesaja 2:2-4 en Jesaja 51:4 toegeschreven wordt aan de HEERE wordt hier toegeschreven aan de Middelaar, Jezus
Christus! De Dienaar van de HEERE wordt vooral beschreven als Profeet en Wetgever – “een tweede Mozes”.
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De profetie gaat over de letterlijke blindheid en gevangenschap, maar ook over de geestelijke blindheid en
gevangenschap in zonde van zowel Israël als de andere volken (zie Jesaja 42:18,20; Jesaja 43:8). De wonderen van
Jezus maakten mensen ziende en vrij.
Voor wie is de Messias een Dienaar? 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. Hij dringt Zich niet op met machtsmiddelen en voert geen heilige oorlogen. 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. Hij verbood zelfs mensen aan Hem bekendheid te geven. Zijn
optreden is vol zachtheid en barmhartigheid tegenover de zwakke en zieke.
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 “gebroken” worden
(Jesaja 49:7; Jesaja 50:6; Jesaja 53:5) (een verwijzing naar Zijn lijden), 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. Hij
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 (Markus 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 Lukas 1:1-4 met Handelingen 1:1-8).
17. Een tweede taakomschrijving van Jezus.
Hij vervulde Gods beloften en wijde het nieuwe verbond in.
(1) Profetie. Jesaja 42:6b; Jesaja 49:8 (HSV).
(2) Vervulling. Lukas 22:20; Hebreeën 8:6-13 (L)
(3) Toelichting. “Ik zal U stellen tot een verbond

voor het volk, tot een licht voor de heidenvolken” (Jesaja
42:6b HSV). Jezus zou het nieuwe verbond inwijden. Hij zou niet slechts de Middelaar van het verbond zijn, maar
verpersoonlijkt het verbond, omdat in Hem al Gods beloften in vervulling zouden gaan (2 Korintiërs 1:20)! Het
uitstorten van Zijn bloed aan het kruis bekrachtigt het verbond (Lukas 22:20).
18. Een derde taakomschrijving van Jezus.
Hij verkondigde het evangelie van bevrijding.
(1) Profetie. Jesaja 42:6c-7; Jesaja 49:9.
(2) Vervulling. Handelingen 13:46-47 (L)
(3) Toelichting. Jezus zou het evangelie verkondigen

ten einde de ogen van de geestelijke blinde mensen te
openen (Jesaja 42:18,20; Jesaja 43:8; zie Johannes 8:12; Johannes 9:39-41), mensen van de slavernij van hun zonden te
verlossen (Johannes 8:30-36) en mensen uit de duisternis en wanhoop van hun gevangenis te bevrijden.
19. Een vierde taakomschrijving van Jezus.
Hij riep een genadejaar van de HEERE (JaHWeH) uit.
(1) Profetie. Jesaja 61:1-2a.
(2) Vervulling. Lukas 4:18-19

(L+T)

E. PROFETIEËN OVER HET LIJDEN EN DE DOOD VAN JEZUS CHRISTUS
20. Jezus kreeg een menselijk lichaam om het zoenoffer voor de zonden van mensen te worden.
(1) Profetie. Psalm 40:7-9 (Grieks Oude
(2) Vervulling. Hebreeën 10:5-7 (T)

Testament)(vers 6: “U hebt voor Mij een lichaam gereedgemaakt.”)

21. Jezus was volmaakt zondeloos.
(1) Profetie. Jesaja 53:9 (“Hij had nooit enig onrecht gedaan.”)
(2) Vervulling. Hebreeën 4:15; 2 Korintiërs 5:21 (“Hij kende geen

zonde”).

22. Jezus werd door zijn eigen huisgenoten als vijand gezien.
(1) Profetie. Micha 7:6.
(2) Vervulling. Matteüs 10:35-36
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23. Jezus werd door de godsdienstige leiders van Israël verworpen.
(1) Profetie. Psalm 118:22.
(2) Vervulling. Matteüs 21:42

(T)

24. Jezus werd door het volk veracht als iemand die uit Galilea komt (= een buitenlander).
(1) Profetie. Jesaja 49:7, Jesaja 53:2-3.
(2) Vervulling. Johannes 1:45-46: Johannes

7:41-42 (L)

25. Jezus werd zonder reden door de wereld uitgescholden.
(1) Profetie. Psalm 69:9.
(2) Vervulling. Romeinen

15:3; Johannes 8:48 (Samaritaan = iemand van gemengd bloed); Johannes 9:24
(zondaar = iemand die Gods doel mist); Johannes 10:20 (iemand door een demon bezeten).
26. Jezus werd zonder reden door de wereld gehaat.
(1) Profetie. Psalm 69:5.
(2) Vervulling. Johannes 15:25

(T)

27. Jezus werd door Zijn vriend verraden (30 n.C.).
(1) Profetie. Psalm 41:10; Psalm 55:13-15.
(2) Vervulling. Johannes 13:18; Matteüs 26:20-25

(T)

28. Jezus werd voor 30 zilverstukken overgeleverd.
Daarmee werd later de akker van de pottenbakker gekocht.
(1) Profetie. Zacharia 11:12-13; Jeremia 19:1-15.
(2) Vervulling. Matteüs 26:14-16 (C); en Matteüs 27:3-10,

zie Jeremia 32:6-9 (A)

29. Jezus werd door Zijn eigen discipelen verstoten en door Zijn vijanden gearresteerd.
(1) Profetie. Zacharia 13:7-9.
(2) Vervulling. Matteüs 26:31,50,56

(T)

30. Jezus werd door mensen bespuwd en geslagen en door soldaten gegeseld.
(1) Profetie. Jesaja 50:6.
(2) Vervulling. Matteüs 26:67-68;

Johannes 19:1 (T)

31. Jezus werd gekruisigd. Toen werden Zijn handen en voeten doorboord (30 n.C.).
(1) Profetie. Jesaja 53:5; Psalm 22:17.
(2) Vervulling. Johannes 19:18; Johannes

20:25,27 (L)

32. Jezus kreeg wijn vermengd met gal te drinken.
(1) Profetie. Psalm 69:22.
(2) Vervulling. Markus 15:23,36

(T)

33. Jezus werd naakt gekruisigd en Zijn kleren werden verdeeld.
(1) Profetie. Psalm 22:18-19.
(2) Vervulling. Matteüs 27:35

(T)

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

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

(T)

36. Jezus verzette Zich niet, schold niet terug en dreigde niet.
(1) Profetie. Jesaja 53:7a.
(2) Vervulling. 1 Petrus 2:23
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37. Jezus werd als een schaap naar de slacht geleid.
(1) Profetie. Jesaja 53:7b.
(2) Vervulling. Matteüs 27:31;

Johannes 1:29 (L)

38. Jezus stierf echt.
(1) Profetie. Jesaja 53:8 HSV (“Hij
(2) Vervulling. Lukas 23:46 (L)

is afgesneden uit het land van de levenden.”).

39. Mensen zagen Jezus Die zij doorstoken hadden.
(1) Profetie. Zacharia 12:10.
(2) Vervulling. Johannes 19:33-37

(met een speer); John 20:25,27 (met spijkers) (L)

40. Jezus werd in een graftombe van een rijke man begraven.
(1) Profetie. Jesaja 53:9.
(2) Vervulling. Matteüs 27:57-60

(L)

41. Jezus stierf als een plaatsvervangend zoenoffer voor de zonden van mensen.
(1) Profetie. Jesaja 53:5-6,10-12.
(2) Vervulling. Romeinen 4:25; Hebreeën

9:28; Efeziërs 2:13-18 (60-61 n.C.); 1 Petrus 2:24-25; 1 Petrus 3:18

(L)
42. Jezus stierf volkomen zondeloos.
(1) Profetie. Jesaja 53:9 (“Hij heeft geen onrecht gedaan. Geen bedrog is in Zijn mond geweest”).
(2) Vervulling. “Wie van u overtuigt Mij van zonde?” (Johannes 8:46; 2 Korintiërs 4:15; Hebreeën

4:15;

Hebreeën 7:26;
1 Petrus 2:22), - [“Hij Zelf heeft onze zonden in Zijn lichaam gedragen op het hout” (1 Petrus 2:24)] (L)
43. Jezus stierf als deel van Gods eeuwige plan.
(1) Profetie. Jesaja 53:10 (“De HEER wilde Hem verbrijzelen.”)
(2) Vervulling. (Zijn zoendood was een goddelijk “moeten”). Lukas

24:44; Handelingen 2:23; Handelingen

4:28 (L)
F. PROFETIEËN OVER DE OPSTANDING VAN JEZUS CHRISTUS
44. Jezus werd uit de dood opgewekt.
(1) Profetie. Psalm 16:10 (met betrekking tot David).
(2) Vervulling. Handelingen 2:23-32; Handelingen 13:30-37;

zie Jesaja 55:3 en Habakuk 1:5 (T).

45. Jezus stond op de derde dag uit de dood.
(1) Profetie. Jona 1:17; Matteüs 12:39-40; Markus 8:31,
(2) Vervulling. Markus 16:1-7 (L)
(3) Toelichting. De profetie over de opstanding “op de

Markus 9:31, Markus 10:32-34.

derde dag” in Lukas 24:46 (60-61 n.C.) weerspiegelt
wat er geschreven staat in het Oude Testament in Jona 1:17 (783-743 v.C.) en Hosea 6:2 (754-714 v.C.), maar is
gebaseerd op de letterlijke voorspellingen van Jezus Christus Zelf in Matteüs 16:21, Matteüs 17:23 en Matteüs 20:19
(63-66 n.C.) (Markus parallellen 20 jaar eerder).
G. PROFETIEËN OVER DE HEMELVAART EN TROONSBESTIJGING
VAN JEZUS CHRISTUS
46. Jezus vaarde via de wolken op naar de hemel.
(1) Profetie. Jesaja 52:13; Daniël 7:13-14.
(2) Vervulling. Handelingen 2:9-11 (L)

47. Jezus besteeg de hemelse troon als “HEERE”
en begon de onderwerping van al Zijn vijanden.
(1) Profetie. Psalm 110:1; Psalm 8:5-7. “Hij zal zeer hoog verheven worden” (Jesaja 52;13), “Voor Hem zal
elke knie zich buigen, elke tong bij hem zal zweren” (Jesaja 45:23).
(2) Vervulling. Openbaring 5:1-14; Handelingen 2:33-36; Matteüs 22:44-46, Matteüs 26:63-64; 1 Korintiërs
15:24-27; Efeziërs 1:20-22; Filippenzen 2:9-11; Hebreeën 1:13; Hebreeën 2:5-10 (L)
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Toelichting. In Psalm 110:1 staat: “De HEERE (Hebreeuws: JaHWeH) zegt tegen Mijn Heere (Hebreeuws: <Adonai)”.
In Handelingen 2:34-36 staat: “De Heere (Grieks: kurios) heeft gesproken tot mijn Heere (Grieks: kurios): Zit aan Mijn
rechterhand totdat Ik Uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor uw voeten. Laat dan heel het huis van
Israël zeker weten dat God (Grieks: ho theos) Hem tot Heere (Grieks: kurios) en Christus (Grieks: christos) gemaakt
heeft, namelijk deze Jezus Die u gekruisigd hebt.” Jezus Christus is de tweede Zijnswijze of Bestaanswijze van het éne
Goddelijke Wezen.
48. Jezus, de Gezalfde en eeuwige Koning, werd als “God” aangesproken.
(1) Profetie. Psalm 45:7-8; Jesaja 9:5 (HSV); zie
(2) Vervulling. Hebreeën 1:8-9 (T)
(3) Toelichting. Psalm 45 viert een koninklijk

Jesaja 10:20-21 (740-680 v.C.)

bruiloft (misschien van Josafat, 870-846 v.C.). De dichter
spreekt eerst de bruidegom, de door God gezalfde koning, aan (vers 1-10) en daarna de bruid (vers 11-18). De koning
wordt aangesproken in overdreven woorden, kenmerkend voor een Midden-Oosters hof. Hij wordt beschouwd als de
mooiste van alle mensen, voor altijd door God gezegend, een krijgsheld voor wie volken in het stof bijten. In Psalm 2:7
werd de gezalfde koning als “de Zoon van de HEERE” aangesproken: “De HEERE (Hebreeuws: JaHWeH) heeft tegen
mij gezegd: U bent Mijn Zoon, Ik heb u heden verwekt” (Hebreeuws: beni, attah ani hajom jildtika). Maar in Psalm
45:7-8 als “God” aangesproken: “Uw troon, O God (Hebreeuws: elohim), bestaat eeuwig en altijd .... daarom, O God
(Hebreeuws: elohim), heeft Uw God (Hebreeuws: eloheka) U gezalfd met vreugdeolie, boven uw metgezellen”. Hij
heerst in volmaakte gerechtigheid en zijn troon is eeuwig. Hij hoort tot de dynastie waaraan God speciale beloften heeft
gedaan. Deze koning in Israël is een type van de komende Messias-Koning. Hebreeën 1:8-9 bevestigt dit. Alleen de
Messias-Koning is echt “de Zoon van God” (Hebreeën 1:5 HSV), ja “God” (Hebreeën 1:8-9 HSV). Alleen Hij regeert
in volkomen gerechtigheid en alleen Zijn troon houdt stand tot in eeuwigheid. Jezus Christus is niet alleen een Mens,
geboren uit het nageslacht van David (Romeinen 1:3), maar God, “de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van
Zijn zelfstandigheid” (Hebreeën 1:3 HSV). Recht en gerechtigheid zijn niet alleen het fundament van de troon van God
(Psalm 89:15), maar ook van de troon van de Messias (Hebreeën 1:8-9). De troon van de Messias is de troon van God
(Openbaring 22:3) en Zijn Koninkrijk is een eeuwige Koninkrijk (2 Petrus 1:11)!
H. PROFETIEËN OVER HET VERLOSSINGSWERK VAN JEZUS CHRISTUS
PROFEET
49. Jezus is de allergrootste en laatste Profeet (26-30 n.C.).
(1) Profetie. Deuteronomium 18:15-19 GNB (1407 v.C.).
(2) Vervulling. Handelingen 3:22-23 (61 n.C.) en Hebreeën 1:1-2
(3) Toelichting. Mozes (1527–1407 v.C.) profeteerde: “Toen zei

(voor 64 n.C.) (L)
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). “Wie niet naar deze Profeet luistert, zal uit het volk gestoten worden (zal uit
het volk – van God – geroeid worden” HSV).
Het Nieuwe Testament onthult dat Jezus de grootste en laatste Profeet op aarde is. De profeten uit de oudtestamentische
periode gingen slechts tot Johannes de Doper (Matteüs 11:13). Christus sloot de oudtestamentische profeten af door de
Eeuwige Grote Profeet te zijn door Wie God Zijn definitieve en beslissende Woord tot mensen sprak (Hebreeën
1:1-2). Genade, waarheid en openbaring van God komt door Jezus Christus (Johannes 1:14-18). Hij spreekt met gezag
en eist 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; Johannes 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 ook God (Lukas 10:16; Johannes 13:20).
• Godsdiensten, die er aanspraak op maken dat deze profetie in de Bijbel naar hun eigen profeet verwijst, dwalen,
want zij vergeten dat deze grootste en laatste Profeet niet een Arabier, Amerikaan of Koreaan, maar een Jood is,
• negeren al de andere profetieën over de Messias in de Bijbel
• en sluiten hun ogen voor de vervulling van al deze profetieën in de Bijbel
• vooral deze profetie in Handelingen 3:14-23!
Mensen, die beweren dat de Bijbel door christenen gewijzigd is en toch de Bijbel gebruiken om aanspraak te maken op
hun eigen profeet, zijn niet alleen inconsequent, maar valse profeten!
50. Als Profeet maakte Jezus Gods Naam (en dus: Gods wezen) aan Zijn broeders in de Gemeente
bekend.
(1) Profetie. Psalm 22:23 HSV.
(2) Vervulling. Hebreeën 2:12 HSV
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51. Als Profeet verkondigde Jezus de boodschap van verlossing in gelijkenissen.
(1) Profetie. Jesaja 6:9-10; Psalm 78:2 HSV (960 v.C.) (“Ik zal mijn mond met spreuken opendoen, aloude
verborgenheden doen overvloeien”)
(2) Vervulling. Matteüs 13:10-17,34-35 (T)

52. Als Profeet bracht Jezus het recht en de redding aan alle volken van de wereld.
(1) Profetie. Jesaja 42:1-7 HSV; Jesaja 49:6 (740-680 v.C.); Haggai 2:6-7 (520 v.C.)
(2) Vervulling. Matteüs 12:15-21 (L)
(3) Toelichting. Wat was de taak van de Messias? Jesaja profeteert dat de HEER recht

zal brengen aan alle
volken. Hij zal de ogen van blinden openen, gevangenen uit de kerker bevrijden en wie in het duister zitten uit de
gevangenis. De Dienaar van de HEER wordt vooral getekend als Profeet en Wetgever, als een tweede Mozes. Het
einddoel van Zijn bediening is om recht en gerechtigheid op de hele aarde te vestigen (zie 1 Korintiërs 15:24-28; vgl.
Efeziërs 1:10)! De context spreekt ook over de geestelijke blindheid van Israël en de heidense volken (Jesaja 42:18,20;
Jesaja 43:8; Jesaja 49:6) en hun gevangenschap in zonde.
Wie zou de Messias dienen? Jesaja profeteert dat de Messias gerechtigheid zou brengen aan alle volken en dat de verste
naties met verwachting zullen uitzien naar Zijn komst (Jesaja 42:1,4). Zijn werk van verlossing is dus ten behoeve van
alle volken op de aarde!
Hoe zou de Messias Zijn taak vervullen? Jesaja profeteert dat Hij niet zou schreeuwen en ook niet Zijn stem op de
straten zou verheffen (Jesaja 42:2). Hij zou mensen met geen enkel gebruik van geweld dwingen om naar Hem te
luisteren. Hij zou niet met Zijn tegenstanders argumenteren. Hij zou Zijn taak in stilte en met nederigheid uitvoeren,
niet opgemerkt door de oppervlakkige toeschouwers. Hij zou met zachtmoedigheid en barmhartigheid optreden.
Zal Hij Zijn taak vervullen? Jesaja profeteert dat de Messias Zijn taak zou uitvoeren zonder te verslappen en zonder te
stoppen (Jesaja 42:4; Johannes 17:4). Hij zou tegenstand ervaren, maar die zou uiteindelijk helemaal gebroken worden
(Jesaja 49:7; 50:6; 53:5) en Hij zou Zijn doel bereiken!
Deze profetie gaat in vervulling gedurende de nieuwtestamentische periode (Matteüs 12:15-21). Gedurende Zijn eerste
komst verbood Hij mensen Hem bekend te maken en deed Zijn taak onopgemerkt. Hij gaf vooral aandacht aan zwakken
en zieken. Hij genas een blindgeborene (Johannes 9:39-41) en mensen die verslaafd waren aan de zonde (Johannes
8:30-36). Na Zijn dood en opstanding gaf Hij aan Zijn discipelen de Grote Opdracht om het evangelie te verkondigen,
niet alleen aan Israël, (Matteüs 10:5-7), maar ook aan alle volken in de wereld (Markus16:15; Matteüs 28:18-20). Jezus
zette zijn werk van verlossing voort door zijn apostelen en doet dat tegenwoordig door Zijn Gemeente (Kerk) in de
wereld (vergelijk Lukas 1:1-4 met Handelingen 1:1-8).
53. Als Profeet heeft Jezus aangekondigd dat een periode van genade aangebroken was.
(1) Profetie. Jesaja 61:1-2.
(2) Vervulling. Lukas 4:18-21

(L)

PRIESTER
54. Jezus is de allerhoogste en eeuwige Priester.
(1) Profetie. Psalm 110:4.
(2) Vervulling. Hebreeën 5:6; Hebreeën 7:15-28 (L)
(3) Toelichting. David (1011–971 v.C.) profeteerde:

“De HEER heeft gezworen, en komt op Zijn eed niet
terug: ‘Je bent priester voor eeuwig, zoals Melchizedek was” (Psalm 110:4). 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 onwillige
dierenoffers voor henzelf en anderen brachten, bracht Jezus Christus Zichzelf volkomen vrijwillig (Johannes 10:17-18)
als zoenoffer voor alle gelovigen – eens en voor altijd (Hebreeën 9:6-14,25-26). In tegenstelling tot de
oudtestamentische priesters die allemaal stierven en door anderen 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 aards
heiligdom, 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).
55. Als Priester is Jezus begaan met het lot van Zijn volk.
(1) Profetie. Jesaja 8:17-18 (Zijn volk
(2) Vervulling. Hebreeën 2:13 (A)
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56. Als Priester reinigde Jezus eerst Gods huis (de tempel).
(1) Profetie. Psalm 69:10 (David 1011-971
(2) Vervulling. Johannes 2:13-17 (L+T)

v.C.).

57. Als Priester zegent Jezus alle volken op aarde.
(1) Profetie. Genesis 22:18 (Abraham 2167-1992
(2) Vervulling. Galaten 3:8,16 (50 n.C.) (L)

v.C.)

58. Als Priester brengt Jezus hulp aan verdrukten en zieken in de wereld.
(1) Profetie. Jesaja 53:4.
(2) Vervulling. Matteüs 8:14-17

(L)

59. Als Priester is Jezus de Goede Herder van Zijn kudde.
(1) Profetie.

Micha 2:12-13; Ezechiël 34:11-16; Ezechiël 34:23; Ezechiël 36:25-28; Ezechiël 37:23-24 (593-

571 v.C.).
(2) Vervulling.

Johannes 10:11-18 (C + L)

60. Als Priester is Jezus de Pleitbezorger van christenen bij God de Vader.
(1) Profetie. Job 16:19 (Job 1900-500 v.C.)
(2) Vervulling. Romeinen 8:34 (57 n.C.); Hebreeën

7:25; 1 Johannes 2:1 (L)

KONING
61. Jezus is de hoogste en eeuwige Koning. Alle macht (gezag) hoort aan Hem.
(1) Profetie. Psalm 89:27-29 (971-931 v.C.); Jesaja 9:5-6; Daniël 7:13-14.
(2) Vervulling. Matteüs 28:18; Johannes 3:35; Johannes 12:34; Johannes

13:3; Openbaring 1:5; Openbaring

17:14; Openbaring 19:16 (L)
62. Als Koning is Jezus het hoogtepunt van Gods verbond met Abraham en David
en de theocratie van Israël. Het Koninkrijk van Christus zal nooit eindigen!
(1) Profetie. 2 Samuël 7:11-16 (voor 910 v.C.); 1 Kronieken 17:4-14 (ongeveer 400 v.C.). Jesaja 9:7; Daniël
7:13-14; Daniël 2:44; Lukas 1:33.
(2) Vervulling. Lukas 1:32-33; zie Hebreeën 1:5; 1 Petrus 2:9-10 (62-63 n.C.) (A+L)
(3) Toelichting. De theocratie onder de Messias-Koning zou het hoogtepunt van Gods verbond met Abraham
en met David zijn. Gods beloften aan David in 1 Kronieken 17 worden beschouwd als een verbond dat God met David
sloot, namelijk, dat God de nakomelingen van David nooit de troon van Israël zou ontzeggen (2 Kronieken 6:16). En
Gods verbond met David wordt gezien als een voortzetting van Gods verbond met Abraham (Genesis 15:12-21).

Gods belofte aan David in 2 Samuël 7 ziet de voortzetting van Gods verbond in zijn directe zoon, Salomo en het
koninkrijk van Juda. Maar Zijn belofte aan David in 1 Kronieken 17:10-14 ziet het hoogtepunt van Gods verbond in de
komst van de Messias-Koning en Zijn wereldomvattende en eeuwige Koninkrijk.
• In plaats van de woorden: “uw nakomeling na u, die uit uw lichaam voortkomt” (dat wil zeggen Salomo) (2 Samuël
7:12 HSV) zegt de door God geïnspireerde schrijver van het boek Kronieken: “uw nakomeling na u, die één van uw
zonen zal zijn” (dat wil zeggen de Messias)(1 Kronieken 17:11 HSV).
• In plaats van de woorden: “Uw (Davids) huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan, uw
(Davids) troon zal voor eeuwig zeker zijn” (2 Samuël 7:16 HSV) zegt de door God geïnspireerde schrijver van het
boek Kronieken: “Ik (de HEERE) zal Hem (de Messias-Koning) in Mijn (Gods) huis en in Mijn (Gods) koningschap
voor eeuwig stand doen houden (Hebreeuws: ‘amad, Hi), en Zijn (de Messias-Koning) troon zal voor eeuwig zeker
zijn” (Hebreeuws: nakon) (1 Kronieken 17:14 HSV).
Dus, hij veranderde de verwijzingen naar koning Salomo in het boek van Samuël tot verwijzingen naar de MessiasKoning in het boek van Kronieken! Hij openbaarde dat het verbond en de theocratie in het Oude Testament vervuld
zouden worden in de Messias-Koning, Jezus Christus, en zijn Koninkrijk. Daarom zegt de profeet Jesaja in zijn boek:
“Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond, als bevestiging van mijn liefde voor David” (Jesaja 55:3). De profeet
Jesaja zowel als de schrijver van Kronieken verwachtten de toekomstige vervulling van Gods belofte aan koning David
in de Messias.
De troon van David is niets minder dan “de troon van God” (1 Kronieken 28:5 HSV; 2 Kronieken 9:8 HSV;
2 Kronieken 13:8 HSV). Daarom zijn al de koningen die afstammen van koning David belangrijke persoonlijkheden in
de theocratie. Daarom werden zij verantwoordelijk gehouden om hun hoge roeping te vervullen, zoals David dat deed.
Maar terwijl de koningen van Juda er niet in slaagden om de theocratie van Israël te vestigen, zou de Messias-Koning er
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wel in slagen om het eeuwige Koninkrijk van God op de hele aarde te vestigen (Jesaja 9:7; Ezechiël 21:25-27 HSV;
Daniël 2:44)!
63. Als Koning vestigde Jezus Zijn Koninkrijk bij Zijn eerste komst.
(1) Profetie. Daniël 2:44; Daniël 7:13-14 (605-537
(2) Vervulling. Matteüs 12:28 (L)
(3) Toelichting. De profeet Daniël openbaart de

en 2de eeuw v.C.)

vervanging van de koninkrijken van de koningen van de
wereld door het Koninkrijk van de Messias. Het Koninkrijk van God (Christus) wordt bij de eerste komst van Christus
gevestigd en bereikt zijn finale fase bij de wederkomst van Christus.
64. Als Koning legde Jezus Satan aan banden en beknotte zijn macht op aarde.
(1) Profetie. Genesis 3:15 (bij de schepping).
(2) Vervulling. Matteüs 12:28-29; Lukas 10:2-3,9,16-20

Johannes 12:31-32; Kolossenzen 2:14-15; Hebreeën
2:14;
1 Johannes 3:8; Openbaring 12:1-12 (L)
(3) Toelichting. Satan wordt “gebonden” (ingeperkt, beknot) bij de eerste komst van Christus.
65. Als Koning vestigde Jezus Zijn Koninkrijk door recht en gerechtigheid.
(1) Profetie. HSV: Jesaja 9:6; Jesaja 11:4-5; Jesaja 16:4-5; Jesaja 32:1-4; Jesaja 32:15-18; Jesaja 33:5-6;
Jesaja 42:1-9; Jeremia 23:5-6; Jeremia 33:14-17; zie Psalm 72:1-2.
(2) Vervulling. Hebreeën 1:8-9; 1 Korintiërs 1:30; 2 Petrus 3:13 (64 n.C.) (L)
(3) Toelichting. De profeet Jesaja openbaart de vestiging van de troon van Hizkia (727-685 v.C.) als een type
van het komende Koninkrijk van goedertierenheid en gerechtigheid van de Messias (Jesaja 16:4-5). Hij vestigt Zijn
koninkrijk met recht en gerechtigheid (Jesaja 9:7). De profeet Ezechiël openbaart dat het wereldse koninkrijk van Juda
met zijn onheilige, goddeloze koning Zedekia ondanks alle leugenachtige voorspellingen door Nebukadnezar vernietigd
zal worden, totdat Hij (de Messias) komt Die er recht op heeft. Aan Hem zal God het (koninkrijk) geven” (Ezechiël
21:25-27)!

66. Als Koning is Jezus de Vredevorst.
(1) Profetie. Micha 5:1-4; Jesaja 9:5; Jesaja 55:4-5.
(2) Vervulling. Romeinen 5:1; Efeziërs 2:14.
(3) Toelichting. Jezus Christus is “een Vorst en gebieder

voor de volken” (Jesaja 55:4-5). Maar anders dan de
andere leiders in de wereld die “heerschappij voeren over volken en gezag over hen uitoefenen” (Matteüs 20:25), is
Jezus Christus de vreedzame heerser (Micha 5:1-4), de vredevorst (Jesaja 9:5). Hij voert geen oorlogen, zelfs geen
heilige oorlogen (jihads). Hij gebruikt geen wereldse (vleselijke) wapens (2 Korintiërs 10:4-5). Hij doet mensen in elk
volk vrede sluiten met de God van de Bijbel (Romeinen 5:1) en ook vrede sluiten met elkaar (Efeziërs 2:14)!
67. Als Koning is Jezus de hoeksteen (van een gebouw) en sluitsteen (van een poort) van het
Koninkrijk van God.
(1) Profetie. Psalm 118:22; Jesaja 28:16.
(2) Vervulling. Matteüs 21:42-44; Handelingen

4:11; 1 Petrus 2:7; Hebreeën 12:28 (een onwankelbaar

Koninkrijk) (C)
68 Als Koning werd Jezus door velen in Jeruzalem binnengehaald (30 n.C.).
(1) Profetie. Zacharia 9:9-10 (520-518 v.C.); Psalm 118:26.
(2) Vervulling. Matteüs 21:4-5,9; Matteüs 23:39 (L)

69. Als Koning zal Jezus alle volken uiteindelijk aan Zich onderwerpen.
(1) Profetie. Genesis 49:10 (Jakob 2007-1860 v.C.); Jesaja
(2) Vervulling. Filippenzen 2:9-11 (eind 61 n.C.) (C)

45:21-23 1 Korintiërs 15:24-27.

I. PROFETIEËN OVER DE WEDERKOMST VAN JEZUS CHRISTUS
70. De grote verdrukking zal voor de wederkomst van Jezus plaatsvinden.
(1) Profetie. Daniël
(2) Vervulling. (L)

12:1; Matteüs 24:21-29a; Openbaring 11:7-10.

71. De gruwel van de verwoesting zal voor de terugkomst van Jezus opgericht worden.
(1) Profetie. Daniël 9:27; Daniël 11:31; Daniël
(2) Vervulling. Gaat drie maal in vervulling:

© 2016 DOTA Handleiding 3

12:11.

Supplement 15. Profetieën over Jezus Christus

11

• De eerste keer ging deze profetie in vervulling in de Griekse afgod Zeus die Antiochus Epifanes de Syriër in 167
v.C. in de tempel oprichtte (1 Makkabeeën 1:29-64) (100 n.C.)(L)
• De tweede keer ging deze profetie in vervulling in de Romeinse standaarden (banieren) met afgodsbeelden bovenop
tijdens de inval van Titus, 70 n.C. (Matteüs 24:15; Lukas 21:20-24)(L)
• De finale vervulling zal tijdens de grote verdrukking kort voor de enige wederkomst van Jezus Christus plaatsvinden
wanneer de laatste antichrist aanbidding voor zich zal opeisen (2 Tessalonicenzen 2:1-4; Openbaring 13:14-15)(T)
72. De wederkomst van Christus zal plotseling en onverwachts zijn.
(1) Profetie. Matteüs 24:43-44.
(2) Vervulling. 1 Tessalonicenzen

5:2-3; 2 Petrus 3:10a; Openbaring 3:3, Openbaring 16:15. (L)

73. Jezus zal bij Zijn wederkomst zichtbaar voor iedereen op de wolken verschijnen.
(1) Profetie. Daniël
(2) Vervulling. (L)

7:13-14; Matteüs 24:30, Matteüs 26:64.

74. Jezus zal de goddeloze en onrechtvaardige volken verbrijzelen.
(1) Profetie. Psalm 2:9;
(2) Vervulling. (L)

Openbaring 12:5.

75. Jezus zal de laatste oorlog tegen christenen plotseling beëindigen.
(1) Profetie.

Openbaring 11:7; Openbaring 13:7; Openbaring 16:12-16; Openbaring 19:11-21; Openbaring

20:7-10.
(2) Vervulling.

(L).

76. Jezus zal alle dode lichamen doen opstaan uit de doden.
(1) Profetie. Job 19:25-27; Johannes
(2) Vervulling. (L)

5:28-29.

77. Alle christenen zullen in de wolken opgenomen worden om Jezus Christus bij Zijn
wederkomst te verwelkomen en te bewonderen.
(1) Profetie. Matteüs
(2) Vervulling. (L)

24:40-41; 1 Tessalonicenzen 4:14-17; 2 Tessalonicenzen 1:10.

78. Alle mensen zullen Jezus zien als doorstoken met spijkers en speer.
(1) Profetie. Zacharia 12:10; Openbaring 1:7 (bij Zijn wederkomst)
(2) Vervulling. (T + L), zie Johannes 19:18,33-37; Johannes 20:25,27

(vervulling bij Zijn eerste komst).

79. Elke knie zal zich voor Jezus buigen en elke tong zal belijden dat Jezus de HEERE (de God
van de Bijbel en Koning van het universum) is.
(1) Profetie. Jesaja 45:23;
(2) Vervulling. (C)

Filippenzen 2:10-11.

80. Alle engelen zullen Jezus toejuichen en aanbidden.
(1) Profetie. Zie Deuteronomium 32:43 (Dode Zee rollen): Laten al Gods engelen Hem aanbidden”); zie
Psalm 97:1-9 (eschatologisch georiënteerde Psalm: “De HEERE is zeer hoog verheven boven alle goden”); Hebreeën
1:6.
(2) Vervulling. (C)

81. Jezus zal ieder mens belonen naar zijn daden.
(1) Profetie. Psalm 62:13;
(2) Vervulling. (C)

Matteüs 16:27.

82. Jezus zal mensen rechtvaardig oordelen en eerlijk vonnissen.
(1) Profetie. Jesaja 11:3-5;
(2) Vervulling. (L)

Lukas 12:47-48; Johannes 7:24; Openbaring 15:3-4.

83. God zal bij de wederkomst van Jezus de hemellichamen (het geschapen universum) doen
beven.
(1) Profetie. Jesaja 13:10; Ezechiël 32:7-8; Joël 2:31 (500-400 v.C.); Matteüs 24:29; Hebreeën 12:26-27;
Openbaring 6:12-13, Openbaring 8:12; Openbaring 16:17-21; Openbaring 20:11.
(2) Vervulling. (L).
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84. Jezus zal deze schepping doen slijten en veranderen, maar Hij blijft voor eeuwig
onveranderlijk.
(1) Profetie. Psalm 102:25-27;
(2) Vervulling. (C+L)

Jesaja 65:17; Matteüs 24:35; Hebreeën 1:10-12; 2 Petrus 3:10-13.

85. Jezus zal met Zijn bruid (het Nieuwe Jeruzalem, Zijn Gemeente) vanuit de lucht op de nieuwe
aarde neerdalen.
(1) Profetie. Openbaring
(2) Vervulling. (L)

21:1-4.

86. Jezus zal het aangezicht van God zijn dat de rechtvaardigen voortdurend zullen zien.
(1) Profetie. Openbaring
(2) Vervulling. (L)

22:3-4; (zie Johannes 14:9-10).

87. Jezus zal met Zijn dienaren voor eeuwig over de nieuwe aarde heersen.
(1) Profetie. Openbaring
(2) Vervulling. (L)
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