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KORTE INHOUD VAN HET BOEK

In dit boek gaat het over het Woord van de levende God. 
Door dit Woord kunt u onder de leiding van de Heilige Geest 

leren wie God is en wie Zijn Zoon is.

De profeet Hosea zegt in Hosea 4:6 

“Mijn volk is te gronde gegaan, omdat het zonder kennis is.” 

En de Heere Jezus zegt zelf in Johannes 5:39 

“Onderzoek de Schriften, 
want u meent daarin het eeuwige leven te hebben; 

en die zijn het, die van Mij getuigen.” 

Dit zegt Jezus van de Schriften van het Oude Testament.

Hoe belangrijk is het dan te weten 
welke teksten in de Schriften de Heere Jezus bedoeld heeft. 

In dit boek treft u meer dan 300 teksten uit het Oude Testament aan, 
die direct of indirect duiden op de beloofde Messias. 

De desbetreffende teksten worden verklaard en toegelicht door teksten 
uit het Nieuwe Testament, die daarmee een relatie hebben.

Dit boek is een unieke Bijbelstudie en gids. 
Uniek in die zin, dat er weinig of geen boeken zijn 

die op deze wijze de eenheid van de Schriften laten zien. 

Het boek kan gebruikt worden voor Bijbelstudie en als naslagwerk.
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Dit boek gaat over de Messias van de Tenach (Oude Testament). In de Torah, de profeten en de Heilige 

Schriften staat  de komst en de bediening van de Messias centraal. De Messias zal een Joodse Man zijn 

Die als eerste naar deze wereld zal komen om Zijn volk, de Joodse natie, te redden en te bevrijden. Maar 

volgens de beloften die aan Abraham zijn gegeven, zullen ook alle andere naties in hem gezegend wor-

den. En de Joodse natie zal bij dat proces worden betrokken.

Tijdens zijn tijd op aarde zei de Messias Jezus dat de Schriften van Hem getuigen. Dus alles wat er ge-

beurde tijdens Zijn verblijf op aarde, was voorzegd in de Tenach. Dit betekent dat we in de Schrift kunnen 

nagaan of Jezus de ware Messias is of niet. De Messias kwam naar de aarde om verzoening voor de zon-

den te doen, maar Hij wijdde het grootste deel van Zijn aardse jaren aan het uitleggen van de Schriften 

betreffende de komst en de bediening van de Messias.

En het enige wat zijn Joodse apostelen en discipelen deden was om de Schrift uit te leggen en mensen op 

te roepen zich tot God te bekeren en tot geloof in de Messias Jezus.

Onnodig te zeggen dat het nog steeds van groot belang is om te weten wat de Tenach over de Messias 

leert, en waar dat staat. 

Dit boek zal u voorzien van meer dan 300 Bijbelteksten die te maken hebben met de komst van de Mes-

sias en zijn bediening. Het zal ook aangeven hoe deze teksten verband houden met de gebeurtenissen en 

proclamaties die zijn vastgelegd in het complementaire Nieuwe Testament.

Er zijn twee soorten Messiaanse teksten. Ten eerste zijn er teksten die onmiddellijk als Messiaans kunnen 

worden herkend - dit worden ‘directe’ teksten genoemd. Ten tweede kunnen andere teksten alleen wor-

den herkend als Messiaanse teksten voor lezers die bekend zijn met het Nieuwe Testament - dit worden 

‘indirecte’ teksten genoemd. Dit boek geeft directe teksten cursief of vet gedrukt weer.  Alle Messiaanse 

teksten zijn gedrukt op een grijze achtergrond. Om de omvang van het boek te beperken, zijn veel teksten 

niet volledig afgedrukt maar worden ze alleen als referentietekst genoemd.

De Messiaanse teksten verwijzen ook naar Zijn tweede komst op aarde om Zijn Koninkrijk te vestigen. 

De gehele Joodse natie zal dan terug zijn in het land van hun voorvaderen, zij zullen allen de Heere ken-

nen, en de Messias zal hun Koning zijn. Alle naties zullen ondergeschikt zijn aan Hem. De teksten die 

hiernaar verwijzen staan in een apart hoofdstuk en worden aangegeven met het teken # 1 - # 7.

In de Tenach vinden we ook veel beloften met betrekking tot niet-joodse mensen. Deze beloften hebben 

betrekking op zowel de huidige tijd als het toekomstige Koninkrijk.

Dit boek is tot stand gekomen onder onophoudelijk gebed voor wijsheid en leiding door de Heilige Geest. 

Het is mijn gebed dat de studie van deze teksten zal worden gezegend; dat door het lezen van Gods woor-

WOORD VOORAF
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den de sluier weggenomen zal worden, de duisternis zal verdwijnen en het licht van Gods Geest aanwezig 

en werkzaam zal zijn.

Hendrik Schipper

Juli 2018

WOORD VOORAF
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LEIDRAAD VOOR DE BESTUDERING

In navolging van Petrus, Stephanus en Paulus, die de Messias verklaarden vanuit het Oude 

Testament (in chronologische volgorde), wil ook dit boek een vergelijkbare leidraad zijn. 

Het boek is verder te gebruiken als:

a.  algemene leidraad bij uw stille tijd;

b.  studie per onderwerp;

c.  naslagwerk. Zo vindt u bijvoorbeeld achterin het boek een overzicht van veel Nieuwtestamentische 

teksten die rechtstreeks zijn gerelateerd aan het Oude Testament.

Verder is er aandacht voor nogal onderbelichte onderwerpen als:

-  de relatie tussen de offers, de feesten en de Messias;

-  de bekering van het Joods volk;

-  de wederkomst van de Messias;

-  hun terugkeer naar het land der belofte;

-  het Nieuwe Verbond.

Bidt de Heere om de leiding van de Heilige Geest bij het lezen en overdenken van Zijn Woord.

H.S.
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A. De Messias als Persoon.

01.  De Messias stamt af van Abraham. 

 Genesis 9:26,27; Genesis 17:7,8,19,21; 

 Genesis 21:12; Genesis 22:17,18; 

 Genesis 28:14. 

02. De Messias stamt af van Juda.   

 Genesis 49:8-12.

03. De Messias stamt af van David.

 Ruth 4:13,14,17,21,22; 2 Samuël 7:12-16; 

 1 Kronieken 17:11; Jesaja 11:1-3; Jesaja 16:5;  

Jeremía 30:3-24.

04 De Messias bestaat van eeuwigheid.  

Psalm 21:5; Psalm 89:28-30; Psalm 90:2;  

Psalm 93:1,2; Spreuken 8:22-29; Micha 5:1.

05.  De relatie van de Messias met God, Zijn 

Vader.  

 Exodus 23:20,21; 1 Kronieken 17:13; 

 Psalm 16:8-11; Psalm 20:5-7; Psalm 28:8;  

Psalm 89:27; Spreuken 8:30-31; 

 Jesaja 42:21; Jesaja 49:5; Jeremía 30:21,22.

06. De Messias is de Schepper.   

Psalm 102:26-28; Psalm 33:6,9;  

Jesaja 44:1-8,21-24,26; Psalm 33:6,9

07. Hij zal de Messias van Israël zijn.   

Jesaja 4:2; Jesaja 49:6; Daniël 9:25;  

Psalm 33:6,9.

08. Namen en titels van de Messias.   

Exodus 17:6; Psalm 95:1-3; Jesaja 5:1-2; 

 Jesaja 9:5,6.

B. Het Wezen van de Messias.  

  

01.  De Messias is de Zoon van God.   

2 Samuël 7:12-16; Psalm 2:7; 

 Spreuken 30:4; Jesaja 43:1-13,18-21; 

 Psalm 89:4,27,28.

02. De Messias is het Lam van God.   

Genesis 22:8; Exodus 12:5-14,22-24;  

Leviticus 4:3-12; Leviticus 4:27-29;  

 Leviticus 16:1-31; Leviticus 22:17-21; 

 Numeri 28:3,4; Jesaja 53:7.

03. De Messias is de Zoon des mensen.   

Psalm 80:15,16,18; Jesaja 7:14; Jesaja 9:5,6;  

Ezechiël 1:26; Daniël 7:13.

04. Goddelijke kenmerken van de Messias.  

Psalm 2:7; Psalm 24:7,10; Jesaja 11:2; 

Jeremía 23:5,6; Micha 5:4.

05. De Messias is vol van de Heilige Geest.  

Psalm 45:8; Psalm 89:21,22; Jesaja 11:1-3;  

Jesaja 42:1.

06. De Messias is de goede Herder.   

Psalm 95:7; Jesaja 40:9-11; 

 Ezechiël 34:11-15,22-24; Micha 2:12,13;  

Zacharía 11:4-6,7.

07. De almacht van de Messias.   

Psalm 8:7; Psalm 107:25-29; Psalm 110:3;  

Jesaja 22:22; Jesaja 40:10; 

08. De alwetendheid van de Messias.   

Psalm 139:1-4; Jeremía 17:10.

09. De alomtegenwoordigheid van de Messias. 

Psalm 139:7-10.
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10.  De nederigheid en armoede van de Messias. 

Jesaja 42:2-4.

11.  De gehoorzaamheid van de Messias.  

Psalm 1:1-6; Psalm 18:22-25; Psalm 40:8,9; 

Jesaja 53:7,8.

12. De volmaaktheid van de Messias.   

Psalm 45:3; Jesaja 53:9; Micha 5:3.

13.  Het gezag van de Messias.   

Exodus 3:6; Deuteronomium 18:18,19; 

 2 Samuël 23:1-4; Psalm 98:9; 

 Psalm 110:1,2; Zacharía 9:10.

14. De Messias openbaart de heerlijkheid van 

God.  

 Psalm 21:6; Psalm 45:4,5; Jesaja 4:2; 

 Jesaja 12:1-6; Jesaja 49:3; Jesaja 60:1-5.

15.  De Messias zal vol zijn van ontferming en 

medelijden. 

 Psalm 103:13; Psalm 112:4; Jesaja 66:2; 

Zacharía 11:7.

16.  De kracht en sterkte van de Messias.  

Exodus 17:6; Psalm 45:6; Jesaja 40:9-11; 

Jesaja 49:2,7; Micha 2:12,13.

17.  De tederheid en zachtmoedigheid van de 

Messias. 

 Psalm 45:4,5; Jesaja 29:19.

18.  De heiligheid, schoonheid en heerlijkheid 

van de Messias .

 Psalm 17:15; Psalm 21:6; Psalm 45:2,3; 

 Psalm 99:1-5; Hooglied 5:16; 

 Jesaja 33:17-24; Jesaja 42:21; Daniël 10:5,6.

19.  De verborgenheid van de Messias.

 Exodus 3:14; Psalm 78:2.

  

20. De liefde van de Koning tot Zijn volk.

 Jesaja 62:4-9; Hoséa 2:15-23.

21. De Messias is het Licht.

 2 Samuël 23:1-4; Psalm 43:3; Jesaja 2:5; 

 Jesaja 9:1-3; Jesaja 42:6,7,16; 

 Jesaja 60:19,20.

22. De goedertierenheid van God en de Messias.

 Exodus 15:1,2; Psalm 86:15; Psalm 

103:11,17; Jeremía 31:1-9.

23. De genade van God en de Messias.

 Genesis 28:14; Exodus 33:19; Psalm 45:3; 

 Psalm 86:15; Jesaja 62:4-9; 

 Klaagliederen 3:25,26.

24. God en de Messias geven vreugde en 

blijdschap aan de rechtvaardigen en 

gelovigen.

 Jesaja 29:19. 

    

C. De verschijning van de
 Messias.    

01.  De komst van de Messias voorzegd.   

Genesis 3:15; Psalm 132:11,12; Jesaja 9:5,6; 

Jesaja 11:1-3; Jesaja 49:1; 

 Jesaja 60:1-3; Jeremía 23:5,6; Jeremía 31:22; 

Jeremía 33:14-15,22; Hábakuk 2:3; 

 Haggaï 2:24; Zacharía 3:8.

02. De voorloper van de Messias aangekondigd. 

Jesaja 40:1-5; Maleáchi 3:1; Maleáchi 4:5,6.
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03.  De geboorteplaats van de Messias.   

Micha 5:1.

04. Het leven van de Messias tot aan Zijn optreden. 

 Jesaja 7:14-16.

05.  Profetie van de kindermoord te Bethlehem.

 Jeremía 31:15.

D. De ambten van de Messias.  
  

01.  De zalving van de Messias.   

Psalm 89:21; Spreuken 8:22-29; Jesaja 61:1.

02. Het profetisch ambt van de Messias.  

Deuteronomium 18:15-19; Jesaja 50:4; 

Jeremía 28:9; Ezechiël 33:32,33; 

 Maleáchi 4:5,6. 

03. Het priesterlijk ambt van de Messias.   

Genesis 14:18; Exodus 28:12,29,36-38; 

Psalm 110:4; Jeremía 33:14-18,22; 

 Zacharía 6:12,13,15.

04. Het koninklijk ambt van de Messias.   

Genesis 49:8-12; Numeri 24:7,8,15-19; 

 2 Samuël 7:12-16; 1 Kronieken 17:11; 

 Psalm 45:10,14-18; Psalm 47:2-10; 

 Psalm 72:7-19; Psalm 93:1,2; 

 Psalm 132:17,18; Zacharía 9:9.

05.  De Messias zal de Verlosser zijn.

 Job 19:25-27; Jesaja 41:8-20; 

 Jesaja 44:1-8,21,24-26; Jesaja 45:17; 

 Jesaja 47:4; Jesaja 52:7-12; Jesaja 59:18-20; 

Jesaja 63:1-6; Jeremía 30:3-24; 

 Jeremía 33:14-18,22; Zefánja 3:9-20; 

Zacharía 3:1-10; Zacharía 10:3-12.

06. De Messias zal de Advocaat zijn.

 Jesaja 59:16.

07. De Messias zal de Middelaar zijn.

 Deuteronomium 18:15-19; Jesaja 59:16.

08. De Messias zal de Borg zijn.

 Job 17:3; Jeremía 30:21,22.

09. De Messias zal de Zaligmaker zijn. 

Psalm 130:7,8; Jesaja 43:1-13,18-21; 

 Jesaja 25:9; Jesaja 30:18; Jesaja 45:21,22; 

Jesaja 49:6; Jeremía 23:6; Jeremía 33:16.

10. De Messias zal de Rechter zijn.

 Zacharía 3:1-10.

E. De opdracht en bediening 
van de Messias  

01.  De aard van de bediening van de Messias.  

2 Koningen 1:6,11,12; Jesaja 28:15,16; 

 Jesaja 42:6,7,16; Jesaja 48:15-17.

02. De plaats van de bediening van de Messias.  

Jesaja 8:23; Jesaja 41:25; Hoséa 11:1.

03. De verzoeking van de Messias.   

Psalm 91:11,12.

04. De overwinning van de Messias 

 over de zonde.  

 Hoséa 13:14; Zacharía 13:1,2.

05.  De wonderen van de Messias.   

Psalm 146:8; Jesaja 35:5-10; Jesaja 29:18.
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06. De opdracht en roeping van de Messias.

 Jesaja 61:1-3.

07. De aanbieding van het heil door de Messias. 

Psalm 85:10; Jesaja 55:1,2,6.

08. De gerechtigheid van de Messias.   

Genesis 3:21; Psalm 40:10,11; Psalm 45:7,8; 

Psalm 85:11-14; Jesaja 32:1,2; Jesaja 46:13; 

Jesaja 59:16,17; Jeremía 33:14-18,22.

09. De rechtvaardigheid van de Messias.  

2 Samuël 23:1-4; Psalm 45:4,5; 

 Psalm 112:4; Jesaja 16:5.

10. De Messias zal ook de Messias zijn voor 

 de heidenen. 

 Genesis 12:3; Genesis 26:3-5; Genesis 28:14

 Deuteronomium 33:3; 

 Psalm 2:8; Psalm 22:24-32; Psalm 46:11; 

Psalm 72:7-19; Psalm 98:1-3; 

 Psalm 102:14-23; 

 Jesaja 11:10-12; Jesaja 19:23-25; 

 Jesaja 24:13-16; Jesaja 42:2-4; 

 Jesaja 45:22-25; Jesaja 49:6; Jesaja 51:1-23; 

Jesaja 52:15; Jesaja 55:4,5; Jesaja 56:6-8; 

Jesaja 60:1-5; Jesaja 61:10,11; 

 Jesaja 62:1-3,10-12; Jesaja 65:1,2; 

 Jesaja 66:10-13,15-24; Jeremía 4:2; 

 Jeremía 10:7; Jeremía 16:19; 

 Amos 9:11-15; Micha 4:1-4; Haggaï 2:7-10; 

Zacharía 2:1-13; Zacharía 8:1-23; 

 Zacharía 14:1-21; Maleáchi 1:11.

11.  De Messias zal eeuwig leven geven.

 Job 19:25; Psalm 103:4; Jesaja 25:8; 

 Jesaja 55:3; Hoséa 13:14; 

 Ezechiël 37:11-14; Zacharía 2:1-13.

12. De Messias vervult de Wet van God.

 Deuteronomium 11:18-20; 

 2 Samuël 22:20-25; Psalm 1:1-6; 

 Psalm 40:7; Psalm 119:97-103; Jesaja 42:2-4.

13.  God bevestigt de bediening van de Messias.

 Psalm 20:5-7; Psalm 89:23,28-30; 

 Jesaja 42:1.

14.  De Messias zal de dood en duisternis 

overwinnen.

 Psalm 49:16; Psalm 86:12,13; Psalm 110:1; 

Hoséa 13:14.

15.  De Messias brengt de blijde boodschap.

 Psalm 96:1-3; Jesaja 9:1-3; Jesaja 41:26,27; 

Jesaja 52:7-12; Jesaja 61:1-3; Ezechiël 33:32,33.

16.  De Messias zal Zijn volk/gemeente zegenen.

 Psalm 21:7,8; Psalm 45:10,14-16; 

 Psalm 132:13-16; Jesaja 4:2; Joël 2:18-27.

17.  De Messias zal een tempel voor God 

bouwen.

 1 Kronieken 17:12; Psalm 118:22-24; 

 Jesaja 66:1; Jeremía 31:1-9; 

 Ezechiël 37:26-28; Zacharía 1:16,17; 

 Zacharía 6:12,13,15.

18.  God zal onder Zijn volk wonen.

 Exodus 25:8,9; Exodus 29:45,46; 

 Leviticus 26:11,12; Psalm 46:5-12; 

 Jesaja 12:1-6; Ezechiël 37:21-28; 

 Zefánja 3:9-20; Zacharía 2:1-13.

19.  De Messias zal troosten. 

 Jesaja 51:3; Jesaja 52:9; Jesaja 66:10-13; 

Zacharía 1:16,17.
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20. De Messias zal een nieuw verbond maken.

 Jesaja 49:8-26; Jesaja 55:3; Jesaja 59:21; 

Jesaja 61:4-9; Jesaja 62:4-9; 

 Jeremía 31:31-34; Jeremía 32:37-41; 

 Jeremía 50:4-7,19,20; Ezechiël 16:60-63; 

Ezechiël 37:21-28; Hoséa 2:15-23; 

 Amos 9:11-15.

21.  De Messias zal de zonden vergeven.

 Psalm 103:3,12; Jesaja 55:7; Jeremía 33:6-13; 

Joël 3:21; Micha 7:15-20.

22. Het werk van de Messias zal gezegend 

worden.

 Genesis 22:17,18; Genesis 28:14; 

 Psalm 89:25; Jesaja 40:9-11; Jesaja 49:4; 

 Jesaja 53:10-12; Jesaja 55:10,11; 

 Jesaja 62:10-12; Ezechiël 17:22-24; 

 Amos 8:11.

23.  De Messias zal Zijn volk tot bekering brengen. 

 Psalm 51:19; Jesaja 57:15-19; 

 Ezechiël 11:17-20; Hoséa 2:15-23; Hoséa 3:4; 

 Hoséa 6:1,2; Maleáchi 4:5,6.

24. De Messias zal vrede brengen.

 Jesaja 54:10-13; Jesaja 57:15-19; 

 Jesaja 66:10-13; Jeremía 28:9; 

 Jeremía 33:6-13; Micha 5:4; 

 Zacharía 9:10-12.

25. De Messias zal worden geloofd en geprezen.

 Psalm 8:2-3; Psalm 22:23; Psalm 45:17,18; 

Psalm 103:22; Jesaja 8:13-15; Hábakuk 2:4; 

 Zacharía 11:10,11.

26. Het verlossingswerk van de Messias.

 Numeri 21:9; Psalm 53:7; Psalm 89:20; 

Psalm 95:7-11; Psalm 103:4; 

 Psalm 107:1-3; Psalm 130:7,8; 

 Psalm 147:3,6; Jesaja 40:1-5; Jesaja 49:6; 

Jesaja 63:7-9; Ezechiël 34:11-15,22-31; 

 Daniël 9:24.

27.  Een nieuw hart en een nieuwe geest geven.

 Psalm 51:19; Psalm 103:5; Ezechiël 11:17-

20; Ezechiël 36:26,27; Ezechiël 37:9,10,14; 

Ezechiël 39:29; Joël 2:28,29.

F. Het lijden en sterven van de 
Messias.   

01. De dood van de Messias voorzegd.  

Psalm 16:8-11; Psalm 22:1,2; 

 Psalm 91:14-16; Daniël 9:25-26; 

 Zacharía 13:7.

02. De intocht van de Messias in Jeruzalem 

voorzegd. 

 Psalm 118:26,27; Zacharía 9:9.

03. De Messias zal worden verworpen.  

Psalm 62:4,5; Psalm 118:22-24; 

 Jesaja 5:1,2; Jesaja 8:13-15; 

 Jesaja 29:10,13,14; Jesaja 49:4,5,7; 

 Jesaja 53:3; Jesaja 65:1,2; 

 Zacharía 11:8; Zacharía 12:1-14.

04. De gevolgen van verwerping van 

 de Messias.

 Daniël 9:25-27; Zacharía 11:10,11.

05. De Messias zal worden verraden.   

Psalm 41:6-10; Psalm 55:5,6,13-15; Psalm 

109:8; Jesaja 29:18; Zacharía 11:12,13.

06. De Messias zal worden verlaten.   

Psalm 88:15-19; Zacharía 13:7.
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07. De beschuldiging en het proces van 

 de Messias.  

 Psalm 27:12; Psalm 35:11,12; 

 Psalm 41:6-10; Psalm 109:1-5.

08. Details van de dood van de Messias.  

Psalm 22:2,3,7-19; Psalm 34:21; 

 Jesaja 53:9; Amos 8:9; Zacharía 12:1-14.

09. Het offer en de verzoening van de Messias.  

Jesaja 53:4-6,10-12.

10. De bereidheid van de Messias om te sterven. 

Psalm 31:5,6; Psalm 40:8.

11.  Het lijden van de Messias.

 Deuteronomium 21:23; Psalm 18:5-7; 

 Psalm 27:2; Psalm 31:12-16; Psalm 35:19; 

 Psalm 38:13,14,21; Psalm 40:15; Psalm 42:8; 

Psalm 55:5,6,13-15; Psalm 69:5,9-10; 

 Psalm 102:1-12; Psalm 109:25; Psalm 110:7; 

Jesaja 50:3; Jesaja 53:1,2; Jesaja 63:1-6; 

Klaagliederen 3:30; Zacharía 11:8.

12.  De Messias zal tegenstand ondervinden.

 Psalm 2:1-3; Psalm 35:4-6; 

 Psalm 41:6-10; Psalm 69:5.

13.  Details van het lijden van de Messias.

 Exodus 12:46; Psalm 69:20-22,27; 

 Psalm 88:15-19; Psalm 129:3; Jesaja 50:7-9;

 Jesaja 52:14; Jesaja 53:1-8; Micha 4:14. 

14.  De Messias zal niet worden geloofd.  

Jesaja 6:9,10; Jesaja 53:1,2.

G. De opstanding en 
hemelvaart van de Messias.   

01. De opstanding van de Messias voorzegd.  

Job 19:25-27; Psalm 16:8-11; Psalm 30:4; 

Psalm 40:3,4; Psalm 49:16; Psalm 71:20; 

Psalm 91:14-16; Jesaja 53:10,11; 

 Jona 1;17; Jona 2:2-7.

02. De hemelvaart van de Messias voorzegd.  

Psalm 24:3,7-10; Psalm 47:2-10; 

 Psalm 68:19.

03. De verhoging van de Messias voorzegd.  

Psalm 91:14-16; Psalm 110:7; Jesaja 52:13; 

Ezechiël 21:26,27. 

04. De Messias zal Zijn Geest uitstorten.

 Psalm 68:19; Spreuken 1:23; 

 Jesaja 32:15-18; Jesaja 44:3-4; 

 Ezechiël 36:8-38; Ezechiël 39:29; 

 Joël 2:28,29; Zacharía 12:10.

05. De Messias zal veel vrucht zien.

 Psalm 1:3; Jesaja 60:21; 

 Jesaja 61:11; Hoséa 14:4-8. 

06. De inwoning van de Heilige Geest. 

 Jesaja 57:15-19; Jeremía 31:33; 

 Ezechiël 11:19; Ezechiël 36:26,27; 

 Ezechiël 37:9,10.
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H. De toekomst van de Messias.  
 

01. De wederkomst van de Messias voorzegd.  

Psalm 50:3-6; Psalm 96:13; Jesaja 25:6-12; 

Jesaja 65:17-25; Jesaja 66:15,16; 

 Daniël 7:13,14,18,22,27; Hábakuk 2:3; 

 Zacharía 12:1-14; Zacharía 14:1-21.

02. Het toekomstig oordeel door de Messias.  

1 Samuël 2:10; Psalm 2:4-6,9-12; 

 Psalm 50:2-6; Psalm 68:1-5; 

 Psalm 75:8,9; Psalm 96:7-13; Psalm 97:1-6; 

Psalm 98:4-9; Psalm 110:1,2,5,6; 

 Psalm 149:6-9; Jesaja 2:4; Jesaja 11:4,5; 

 Jesaja 24:18-23; Jesaja 26:19-21; 

 Jesaja 27:1-3,6,12,13; Jesaja 51:5,6; 

 Jesaja 59:18-20; Jesaja 63:1-6; 

 Jesaja 66:15-24; Ezechiël 38:16-23; 

 Daniël 12:1,2; Joël 2:1-17,30-32; 

 Joël 3:1-21; Zacharía 11:9; Zacharía 13:8,9; 

Maleáchi 3:2-5,16-18; Maleáchi 4:1-4.

03. Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.  

Genesis 49:8-12; Numeri 24:7,8,15-19; 

 1 Samuël 2:10; 2 Samuël 7:12-16; 

 1 Kronieken 17:14; Psalm 2:4-6,8-12; 

 Psalm 22:24-32; Psalm 45:8,9,17,18; 

 Psalm 46:5-12; Psalm 47:2-9; Psalm 50:2-6; 

Psalm 53:7; Psalm 65:3.

 Psalm 67:2-7; Psalm 68:1-5; Psalm 72:7-19; 

Psalm 85:11-14; Psalm 86:9; 

 Psalm 89:4,5,24,25,26,28-30,36-38; 

 Psalm 96:7-13; Psalm 97:1-6; 

 Psalm 98:4-9; Psalm 99:1-5; 

 Psalm 102:14-23; Psalm 107:1-3; 

 Psalm 110:1-3,5,6; Psalm 130:7,8; 

 Psalm 132:11-18; Psalm 138:4,5;  

 Psalm 145:10-13; Psalm 147:2,13,14,20; 

Psalm 149:1-5; Jesaja 2:2-5; Jesaja 4:2,6; 

Jesaja 6:1-4; Jesaja 10:20-22; Jesaja 11:4-12; 

Jesaja 12:1-6; Jesaja 14:1-3; Jesaja 16:5; 

 Jesaja 17:7; Jesaja 19:23-25; 

 Jesaja 24:13-16,18-23; Jesaja 25:6-12; 

 Jesaja 26:1-4; Jesaja 27:1-3,6,12,13; 

 Jesaja 29:22-24; Jesaja 30:18-33; 

 Jesaja 32:1,2,15-18; Jesaja 33:17-24; 

 Jesaja 35:5-10; Jesaja 40:1-5,9-11; 

 Jesaja 41:8-20; Jesaja 42:2-4,6,7,16; 

 Jesaja 43:1-13,18-21; Jesaja 44:1-8,21-24,26; 

Jesaja 45:17,18,22-25; Jesaja 46:3,4,13; 

 Jesaja 49:6-26; Jesaja 51:1-23; Jesaja 52:7-12; 

 Jesaja 54:1-17; Jesaja 55:12,13; Jesaja 56:6-8; 

 Jesaja 59:18-21; Jesaja 60:1-21; 

 Jesaja 61:4-11; Jesaja 62:1-12; 

 Jesaja 63:7-9; Jesaja 65:17-25; 

 Jesaja 66:15-24; Jeremía 3:14-19; 

 Jeremía 12:15; Jeremía 15:19-21; 

 Jeremía 16:14,15,19; Jeremía 23:3-8; 

 Jeremía 24:6,7; Jeremía 29:14; 

 Jeremía 30:3-24; Jeremía 31:1-9,31-34; 

 Jeremía 32:37-41; Jeremía 33:6-13; 

 Jeremía 50:4-7,19,20; Ezechiël 11:17-20; 

Ezechiël 20:34-42; Ezechiël 34:11-31; 

 Ezechiël 36:8-38; Ezechiël 37:1-14,21-28; 

Ezechiël 38:23; Ezechiël 39:6-8,21-29; 

Ezechiël 47:6-23; Daniël 2:34,35,44,45; 

 Daniël 7:13,14,18,22,27; Daniël 12:1,3; 

 Hoséa 1:10,11; Hoséa 2:15-23; Hoséa 3:5; 

Hoséa 6:1-3; Hoséa 13:14; Hoséa 14:4-8; 

 Joël 2:18-27; Joël 3:1-21; Amos 9:11-15; 

Obadja 1:17-21; Micha 2:12,13; 

 Micha 4:1-4,7; Micha 5:2,3; Micha 7:15-20; 

Hábakuk 2:14; Zefánja 3:9-20; 

 Haggaí 2:7-10; Zacharía 1:16,17; 

 Zacharía 2:1-13; Zacharía 3:1-10; 

 Zacharía 6:12,13,15; Zacharía 8:1-23; 

Zacharía 9:10-12; Zacharía 10:3-12; 

 Zacharía 12:1-14; Zacharía 13:1-2,8,9; 

 Zacharía 14:1-21; Maleáchi 1:11; 

 Maleáchi 3:2-5,16-18; Maleáchi 4:1-4. 
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04. De troon van de Messias .   

Psalm 45:7; Jesaja 9:5,6.

05. De komende glorie en macht van de Messias. 

Psalm 46:5-12; Psalm 61:7,8; 

 Psalm 72:7-19; Psalm 95:1-3; 

 Psalm 102:14-23; Jesaja 25:6-12; 

 Jesaja 60:8-21; Jesaja 65:17-25.

06. De voorspraak, voorbede van de Messias.  

Jesaja 53:12,; Jesaja 59:16.

07. De Messias zal zitten aan de rechterhand 

van God. 

 Psalm 80:15,16,18; Psalm 110:1-2.

08. De Messias zal eeuwig leven.

 Psalm 61:7,8.

09. Profetie inzake de toekomst van Zijn volk.

 Psalm 91:13; Jesaja 4:3; Jesaja 10:20-22; 

Jesaja 14:1-3; Jesaja 17:7; Jesaja 27:1-3,6,12,13; 

 Jesaja 33:17-24; Jesaja 35:5-10;

 Jesaja 41:8-20; Jesaja 43:1-13,18-21; 

 Jesaja 45:22-25; Jesaja 46:3,4,13; 

 Jesaja 49:8-26; Jesaja 52:7-12; Jesaja 54:1-17; 

 Jesaja 56:6-8; Jesaja 57:15-18; Jesaja 59:21; 

Jesaja 60:6-21; Jesaja 61;4-9,10,11; 

 Jesaja 62:1-12; Jesaja 65:8-10; 

 Jesaja 66:15-24; Jeremía 3:14-19; 

 Jeremía 12:15; Jeremía 15:19-21; 

 Jeremía 16:14,15,19; Jeremía 23:3,4,7,8; 

 Jeremía 24:6,7; Jeremía 29:14; 

 Jeremía 30:3-24; Jeremía 32:37-41; 

 Jeremía 33:6-18,22; Ezechiël 20:34-42; 

Ezechiël 34:11-31; Ezechiël 36:8-38; 

 Ezechiël 37:1-14; Ezechiël 39:6-8,21-29; 

Daniël 9:27; Hoséa 1:10,11; Hoséa 2:15-23; 

Hoséa 3:4; Amos 9:11-15; Obadja 1:17-21; 

 Micha 2:12,13; Micha 4:1-4,7; 

 Micha 7:15-20; Zefánja 3:9-20; Haggaï 2:7-10; 

Zacharía 1:16,17; Zacharía 2:1-13; 

 Zacharía 3:1-10; Zacharía 8:1-23; 

 Zacharía 9:10-12; Zacharía 10:3-12; 

 Zacharía 12:1-14; Zacharía 13:8,9; 

 Zacharía 14:1-21; Maleáchi 4:1-4.

10.  Profetie van het eeuwig vrederijk.

 Jesaja 9:6; Jesaja 11:6-9; 

 Ezechiël 37:1-14,21-28; Daniël 2:34,35,44,45; 

 Daniël 7:13,14,18,22,27; Hoséa 2:15-23; 

 Joël 3:1-21.

11.  De Messias zal worden verheerlijkt.

 Jesaja 4:2; Jesaja 43:21; Jesaja 44:23; 

 Jesaja 49:3; Jesaja 60:21; Jesaja 61:3; 

 Daniël 7:13,14.

 

I.  De Messias in de offers en 
feesten. 

01. Het brandoffer en spijsoffer beelden het 

werk van de Messias uit – een lieflijke reuk.

  Leviticus 1:5,13; Leviticus 2:1,2.

02. Het brandoffer wijst heen naar het werk van 

de Messias – een vrijwillig offer.

 Leviticus 7:16.

03. Het brandoffer wijst heen naar het werk van 

de Messias – een volmaakt offer.

 Leviticus 22:17-21; Numeri 28:3,4.

04. Het dankoffer en lofoffer beelden het werk 

van de Messias uit.

 Leviticus 3:1-5,16; Psalm 51:19.
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05. Het zondoffer en schuldoffer beelden het 

werk van de Messias uit.

 Leviticus 4:3-12; Leviticus 4:27-29.

06. De Grote Verzoendag wijst heen naar het 

werk van de Messias.

 Leviticus 16:1-31; Leviticus 17:11.

07. Het offer van de rode koe beeldt het werk uit 

van de Messias.

 Numeri 19:2,3,9.

08. Het feest van Pascha beeldt het werk uit van 

de Messias.

 Exodus 12:5-14, 22-24.

09. Het feest van de ongezuurde broden wijst 

heen naar het werk van de Messias.

 Leviticus 23:6-8.

10. Het bewegen van de aren, als eerstelingen 

van de oogst, wijst heen naar de opstanding 

van de Messias.

 Leviticus 23:9-14.

11. Het wekenfeest, feest van de eerste oogst, 

wijst heen naar de uitstorting van de Heilige 

Geest.

    Leviticus 23:15-21.

12. Het loofhuttenfeest in relatie tot het werk 

van de Messias.

    Leviticus 23:33-43.   
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Meerdere teksten  in de Heilige Schrift hebben 

betrekking op de komst van het Koninkrijk van 

de Messias. Bij de eerste komst van de Messias 

op aarde is het Koninkrijk nabij gekomen, maar 

het Koninkrijk zal gerealiseerd worden bij Zijn 

tweede komst. Onderstaande teksten verwijzen 

naar het Koninkrijk.

Om ruimte te besparen is er voor gekozen om 

bij een desbetreffende tekst niet alle referentie 

teksten te vermelden maar door middel van een 

cijfercode te verwijzen naar een groep van 

onderstaande teksten. Deze codes zijn #1, #2, 

#3, #4, #5, #6, #7.

Het toekomstige Koninkrijk van 
de Messias te dien dage:

#1 De macht, de grootte en de heerlijkheid  van 

    het Koninkrijk  van de MESSIAS.

 Genesis 49:10; Numeri 24:17-19; 

 1 Samuël 2:10; 2 Samuël  7:12-16; 

 Psalm 2:6-12; Psalm 8:2-3; 

 Psalm 21:5; Psalm 45; Psalm 46:6-12; 

 Psalm 47:3,4,8-10; Psalm 48:2-4,9-15 ; 

 Psalm 50:2-6; Psalm 61:7,8;

 Psalm 66:1-5; Psalm 67:2-8; 

 Psalm 68:2-5; Psalm 72:6-20; 

 Psalm 85:2-4,10-14; Psalm 86:9; 

 Psalm 89:2-6,23-30,36-38; Psalm 93:1; 

 Psalm 95:3-7; Psalm 96:1-13; Psalm 97:1,6; 

Psalm 98:1-9; Psalm 99:1-4; Psalm 110:1-6; 

Psalm 130:7,8; Psalm 132:11-14; 

 Psalm 138:4,5; Psalm 145:10-13; 

 Psalm 149:1-9; Jesaja 2:10-22; Jesaja 9:5,6; 

Jesaja 11:2-10; Jesaja 16:5; Jesaja 24:19-23; 

Jesaja 26:1-4; Jesaja 32:1-5,13-20; 

 Jesaja 33:17-24; Jesaja 35:1-10; 

 Jesaja 40:5,9-11; Jesaja 41:18-20; 

 Jesaja 42:4,13,16; Jesaja 49:7; 

 Jesaja 52:1-3,10,13; Jesaja 63:1-6; Jesaja 65:13-

25; Jesaja 66:10-17,22-24; Jeremía 23:5; 

 Ezechiël 40-48; Daniël 2:35,44; Daniël 4:3; 

Daniël 7:13,14,18,27; Daniël 12:1-3; Joël 2; 

 Joël 3; Obadja 1:17-21; Micha 4:13; 

 Hábakuk 2:14; Zefánja 2:11; 

 Zacharía 6:12,13; Zacharía 9:9-12; 

 Zacharía 10:11,12; Zacharía 14:9; 

 Maleáchi 4:1-6; Matthéüs 6:10; 

 Matthéüs 19:28; Matthéüs 28:18; 

 Lukas 1:32,33; Lukas 22:29; Johannes 17:24; 

Johannes 18:36; Handelingen 1:6,7; 

 Romeinen 8:19-23; Romeinen 14:17; 1 

Korinthe 15:24,25; Éfeze 1:10,20; 

 Filippenzen 2:9; 1 Thessalonicensen 2:12; 1 

Timotheüs 6:15; Hebreën 1:8; 

 Hebreën 2:5-9; 1 Petrus 1:3-5; 

 Openbaring 6:2; Openbaring 11:15; 

Openbaring 12:10; Openbaring 19:15,16; 

Openbaring 20:1-6.  

#2  Bekering - Verkiezing voor Israël.

 Leviticus 26:40-45; 

 Deuteronomium 4:29-31; 

 Deuteronomium 30:1-10; 

 Deuteronomium 33:28,29; Psalm 47:5; 

 Psalm 69:36,37; Psalm 85:9-14;  

 Psalm 102:14,17,18,22; Psalm 106:5; 

 Psalm 121; Psalm 126; Psalm 130:7,8; 

 Jesaja 4:2-6; Jesaja 12:1-6; Jesaja 14:1-3; 

 Jesaja 26:1-4; Jesaja 27:6; Jesaja 29:18-24; Jesaja 

30:18-26; Jesaja 40:1,2; 

 Jesaja 41:8-20; Jesaja 44:1-8,21-24,26;  

Jesaja 45:17,18,22-25; Jesaja 46:13;  

 Jesaja 49:6-26; Jesaja 51; 

 Jesaja 54:1-14,17; Jesaja 55:1-3; 

 Jesaja 59:16-21; Jesaja 60:10,15-18,21,22; 

 Jesaja 61:1-11; Jesaja 62; 

 Jesaja 65:8-10; Jeremía 3:14-16, 18,19;

 Jeremía 23:4-6; Jeremía 30:18-24; 
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 Jeremía 31:1-7,16-40; Jeremía 32:38-44; 

Jeremía 33:6-22,26; Jeremía 50:4-7,20; Ezechiël 

16:60-63; Ezechiël 34:20-31; 

 Ezechiël 36:8-15,26-38; Ezechiël 37:1-28; 

 Hoséa 1:7,11; Hoséa 2:14-23; Hoséa 3:5; 

 Hoséa 14:5,6; Amos 9:11-15; Micha 4:7; 

 Micha 5:2-15; Micha 7:14-20; Zefánja 3:11-19; 

Zacharía 1:12-17; Zacharía 2:1-5,10,12,13; 

Zacharía 3:10;  Zacharía 8:3-7,9-19; 

 Zacharía 9:10-17; Zacharía 10:3-7; 

 Zacharía 12:1-14; Zacharía 13:1,2,8,9; 

 Zacharía 14:1-21; Maleáchi 3:1-6,11,12,16-18;

 Handelingen 15:16-18; Romeinen 9:27,28; 

Romeinen 11:1-36; Galaten 3:17; 

 Hebreën 8:6-12; Hebreën 10:16,17;                         

#3  Terugkeer naar ISRAËL. 

 Deuteronomium 30:3-5; Psalm 14:7; 

 Psalm 53:7; Psalm 106:47; Psalm 107:2,3; 

Psalm 147:2; Jesaja 10:20-22; Jesaja 11:11-16; 

Jesaja 27:12,13; Jesaja 35:8-10; Jesaja 43:5,6; 

 Jesaja 49:6,12,22; Jesaja 51:11; 

 Jesaja 52:8-10; Jesaja 54:7; Jesaja 56:8; 

 Jesaja 60:3-11; Jesaja 66:20-21; 

 Jeremía 3:18,19; Jeremía 12:15; 

 Jeremía 15:19-21; Jeremía 16:14,15; 

 Jeremía 23:3,7,8; Jeremía 30:3,10,11,17; 

 Jeremía 31:8-14,17; Jeremía 32:37; 

 Jeremía 46:27-28; Jeremía 50:19; 

 Ezechiël 11:17-20; Ezechiël 20:34-44; 

 Ezechiël 28:24-26; Ezechiël 34:11-14; 

 Ezechiël 36:24-27; Ezechiël 37:21; 

 Ezechiël 39:25-29; Hoséa 1:11; 

 Hoséa 14:7-8; Micha 2:12,13; Micha 4:6; 

Zefánja 3:18-20; Zacharía 1:17; 

 Zacharía 8:7,8; Zacharía 10:8-10; 

 Johannes 11:52; Éfeze 1:10.

#4  Heidenen zullen ook komen.

 Genesis 26:4; Deuteronomium 32:43; 

 Psalm 22:28-32; Psalm 72:11,17; Psalm 86:9; 

Psalm 96:10; Psalm 102:16-23; Psalm 117:1; 

Jesaja 2:2-6; Jesaja 5:26; Jesaja 11:10,12; 

 Jesaja 19:16-25; Jesaja 25:6-12; Jesaja 26:2; 

Jesaja 43:9; Jesaja 51:5; Jesaja 55:5; 

 Jesaja 56:6-7; Jesaja 60:3-7, 10-14; 

 Jesaja 62:10; Jesaja 66:18-23; Jeremía 3:17; 

Jeremía 4:2; Jeremía 10:6,7; Jeremía 16:19; 

Daniël 7:18,25-27; Micha 4:1-4; Haggaï 2:6,7;  

Zacharía 2:11;  Zefanja 3:8-10; 

 Zacharía 8:3,20-23; Zacharía 14:16-19; Maleach 

1:11; Markus 11:17; Johannes 10:16; 

Romeinen 3:29; Romeinen 15:9-12; 

 Galaten 3:8; Éfeze 2:11-13; Hebreën 2:11-13; 

 Hebreën 12:23; Openbaring 7:9-12; 

Openbaring 15:4; Openbaring 21:24-26; 

Openbaring 22:2.

#5  De wederkomst van de Messias 

 en de opstanding der doden.

 Psalm 68:21-23; Psalm 71:20; 

 Psalm 126:5,6; Jesaja 25:8; Jesaja 26:19; 

 Hoséa 13:14; Daniël 12:13; Matthéüs 22:32; 

 Matthéüs 24:27-51; Matthéüs 26:64; 

 Markus 13:24-37; Lukas 12:37; 

 Lukas 14:13-15; Lukas 20:34-37; 

 Lukas 21:22-36; Lukas 22:29; Lukas 23:43; 

Johannes 3:21; Johannes 5:28,29; 

 Johannes 6:39,40; Johannes 8:51; 

 Johannes 11:25,26; Johannes 12:25,26; 

Johannes 14:2,3; Johannes 17:24; 

 Handelingen 2:6-8; Handelingen 23:6-8; 

Handelingen 26:6-8; Romeinen 8:17,24; 

 1 Korinthe 6:14; 1 Korinthe 15:1-58; 

 2 Korinthe 4:14,17; Éfeze 1:10; 

 Filippenzen 2:10,11; Filippenzen 3:20,21; 

Kolossenzen 3:4; 1 Thessalonicensen 1:10; 

 1 Thessalonicensen 4:14-17; 
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 2 Thessalonicensen 1:7-10; 

 2 Thessalonicensen 2:7,8; 

 2 Timotheüs 2:11,12,18; 2 Timotheüs 4:8; 

Hebreën 1:13; Hebreën 11:13,35; 

 1 Petrus 1:4-9; 1 Petrus 4:13; 1 Petrus 5:4; 

 2 Petrus 1:11; 1 Johannes 3:2; Judas 1:14; 

Openbaring 1:6,7; Openbaring 2:26,27; 

Openbaring 3:21; Openbaring 5:1-14; 

Openbaring 7:3,4; Openbaring 10:7; 

Openbaring 11:15; Openbaring 12:10; 

Openbaring 15:3,4; Openbaring 20:1-6. 

#6  Het eindgericht.

 Genesis 18:25; Psalm 1:4; Psalm 9:8; 

 Psalm 68:2-5; Psalm 73:19; Psalm 96:11-13; 

Psalm 98:9; Psalm 122:5; Prediker 12:14; 

Jesaja 5:30; Jesaja 13:1-22; Jesaja 30:8,27-30; 

Jesaja 34:1-4; Jesaja 66:15,16; Daniël 7:9,10; 

Daniël 12:1,2; Joël 2:1,10,11,30-32; 

 Joël 3:12-16; Micha 1:3,4; Nahum 1:5,6; 

 Zefánja 1:14-18; Maleáchi 3:5,16-18; 

 Matthéüs 8:11,12; Matthéüs 10:28; 

 Matthéüs 11:21-24; Matthéüs 12:36,41,42; 

Matthéüs 13:40-43; Matthéüs 19:28; 

 Matthéüs 24:50,51; Matthéüs 25:21,23,31-46; 

Markus 9:43-48; Lukas 10:12-14; Lukas 19:27; 

Lukas 20:35,36; Lukas 22:30; 

 Johannes 5:24-29; Johannes 12:31,32; 

Handelingen 10:42; Handelingen 17:31; 

Handelingen 24:15; Romeinen 2:5-16; 

Romeinen 14:10-12; 1 Korinthe 3:12-15; 

 1 Korinthe 4:5; 1 Korinthe 6:1-3; 

 2 Korinthe 5:10; Kolossenzen 3:6; 

 2 Timotheüs 4:1; Hebreën 6:2; 

 2 Petrus 2:9; 2 Petrus 3:7; 1 Johannes 4:17; 

Judas 1:6,13-15; Openbaring 2:11; 

 Openbaring 3:4,5; Openbaring 6:12-17; 

Openbaring 11:18,19; Openbaring 14:1-11; 

Openbaring 17:14-16; Openbaring 19; 

Openbaring 20:10-15;  

#7  De nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

 Psalm 48:9; Jesaja 60:18-20; 

 Jesaja 65:17-19; Jesaja 66:22-24; 

 Matthéüs 8:11; Matthéüs 24:35; 

 1 Korinthe 15:24,25; Galaten 4:26; 

 Hebreën 10:12,13; Hebreën 11:10; 

 Hebreën 12:22-28; 2 Petrus 3:7-13; 

 Openbaring 3:12,21; Openbaring 16:20; 

Openbaring 21, 22. 

 

HET TOEKOMSTIGE KONINKRIJK VAN DE MESSIAS





31

C01  De komst van de Messias voorzegd.

GENESIS 3:15     En Ik zal vijandschap 

teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen 

uw nageslacht en haar Nageslacht;  Dat zal 

u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel 

vermorzelen.

NUMERI 21:8      En de HEERE zei tegen 

Mozes: Maak u een gifslang en zet hem op een 

staak. Het zal gebeuren  dat ieder die gebeten 

is, in leven zal blijven, als hij daarnaar kijkt. 

9  Toen maakte Mozes een koperen slang en 

zette hem op de staak. En het gebeurde 

als de slang iemand beet dat hij naar de 

koperen slang keek en in leven bleef.

JESAJA 53:10      Maar het behaagde de 

HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft 

Hem ziek gemaakt. Als Zijn ziel Zich 

tot een schuldoffer gesteld zal hebben, 

zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen 

verlengen; het welbehagen van de HEERE 

zal door Zijn hand voorspoedig zijn.

MATTHÉÜS 27:50     Jezus riep nogmaals 

met luide stem en gaf de geest. 

51  En zie, het voorhangsel van de tempel 

scheurde in tweeën, van boven tot 

beneden; de aarde beefde en de rotsen 

scheurden;

MATTHÉÜS 28:5     Maar de engel 

antwoordde en zei tegen de vrouwen: U 

hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet 

dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was. 

6  Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals 

Hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar 

de Heere gelegen heeft.

LUKAS 2:10     En de engel zei tegen hen: 

Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig 

u grote blijdschap, die voor heel het volk 

wezen zal, 

11  namelijk dat heden voor u in de stad van 

David de Zaligmaker geboren is; Hij is 

Christus, de Heere.

JOHANNES 3:14     En zoals Mozes de slang 

in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de 

Zoon des mensen verhoogd worden,

GALATEN 3:19     Waartoe dient dan de wet?  

Zij is eraan toegevoegd omwille van de 

overtredingen, totdat het Nageslacht zou 

gekomen zijn aan Wie het beloofd was; 

en zij is door engelen in de hand van  de 

middelaar beschikt.

GALATEN 4:4     Maar toen de volheid van de 

tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon 

uit, geboren uit een vrouw, geboren onder 

de wet,

5  om hen die onder de wet waren, vrij 

te kopen,  opdat wij de aanneming tot 

kinderen zouden ontvangen.

HEBREËN 2:14     Omdat nu die kinderen 

van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens 

daaraan deel gehad om door de dood hem 

die de macht over de dood had – dat is de 

duivel – teniet te doen,

OPENBARING 12:9     En de grote draak 

werd neergeworpen, namelijk de oude 

slang, die duivel en satan genoemd wordt, 

die de hele wereld misleidt. Hij werd 

neergeworpen op de aarde en zijn engelen 

werden met hem neergeworpen.
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OPENBARING 20:10     En de duivel, die hen 

misleidde, werd in de poel van vuur en 

zwavel geworpen, waar ook het beest en de 

valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en 

nacht  gepijnigd worden in alle eeuwigheid.

Zie: Numeri 21:6-7; Markus 16:18; 
Lukas 10:19; Handelingen 28:3-6.

E09 De gerechtigheid van de Messias.

GENESIS 3:21     En de HEERE God maakte 

voor Adam en voor zijn vrouw kleren van 

huiden en kleedde hen daarmee.

GENESIS 3:7     Toen werden de ogen van 

beiden geopend en zij merkten dat zij naakt 

waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en 

maakten voor zichzelf schorten.

JESAJA 61:10     Ik ben zeer vrolijk in de HEERE, 

mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij 

heeft mij bekleed met de klederen van het heil, 

de mantel van gerechtigheid heeft Hij mij 

omgedaan, zoals een bruidegom zich bekleedt 

met priesterlijk hoofdsieraad, en een bruid zich 

tooit met haar sieraden.

OPENBARING 4:4     En rondom de troon 

stonden vierentwintig tronen. En op de 

tronen zag ik de vierentwintig ouderlingen 

zitten, bekleed met witte kleren, en met 

gouden kronen op hun hoofd.

OPENBARING 7:9     Hierna zag ik en zie, een 

grote menigte, die niemand tellen kon, uit 

alle naties, stammen, volken en talen, stond 

vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met 

witte gewaden en palmtakken in hun hand.

10  En zij riepen met een luide stem: De 

zaligheid is van onze God, Die op de troon 

zit, en van het Lam!

11  En alle engelen stonden rondom de troon, 

de ouderlingen en de vier dieren. Zij 

wierpen zich vóór de troon neer met hun 

gezicht ter aarde en aanbaden God,

12  en zeiden: Amen. De lofprijzing, de 

heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, 

de eer, de kracht en de sterkte is aan onze 

God tot in alle eeuwigheid. Amen.

13  En een van de ouderlingen antwoordde en 

zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met 

witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij 

vandaan gekomen?

14  En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. 

En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit 

de grote verdrukking komen; en zij hebben 

hun gewaden gewassen en ze hebben hun 

gewaden wit gemaakt in het bloed van het 

Lam.

OPENBARING 21:2     En ik, Johannes, zag de 

heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, 

neerdalen van God uit de hemel, 

gereedgemaakt als een bruid die voor haar 

man sierlijk gemaakt is.

Zie: Psalm 132:9,16; Jesaja 52:1; Ezechiël 16:8-18.

A01 De Messias stamt af van Sem, Abraham,   

 Izak, Jakob.

GENESIS 9:26     Ook zei hij: Gezegend is de 

HEERE, de God van Sem! Laat Kanaän een 

dienaar voor hem zijn!

27   Laat God Jafeth uitbreiden en laat hij in 

de tenten van Sem wonen!
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LUKAS 3:23     En Hij, Jezus, was ongeveer dertig 

jaar toen Hij Zijn dienstwerk begon. Hij was, naar 

men dacht,  de Zoon van Jozef, de zoon van Heli,

LUKAS 3:24-33

LUKAS 3:34     de zoon van Jakob, de zoon van 

Izak, de zoon van Abraham, de zoon van 

Tera, de zoon van Nahor,

35  de zoon van Serug, de zoon van Rehu, de 

zoon van Peleg, de zoon van Heber, de zoon 

van Selah,

36  de zoon van Kenan, de zoon van Arfachsad, 

de zoon van Sem, de zoon van Noach, de 

zoon van Lamech,

   
Zie: Jesaja 11:10; Romeinen 9:5; Romeinen 15:12; 

Éfeze 2:19; Éfeze 3:6.

E10  De Messias zal ook de Messias zijn voor 

 de heidenen.

GENESIS 12:3     Ik zal zegenen wie u 

zegenen,  en wie u vervloekt, zal Ik 

vervloeken; en in u zullen alle geslachten 

van de aardbodem gezegend worden.

HANDELINGEN 3:25     U bent kinderen van 

de profeten en van het verbond dat God 

met onze vaderen sloot, toen Hij tegen 

Abraham zei: En in uw Nageslacht zullen 

alle geslachten van de aarde gezegend 

worden.

26 God, Die Zijn Kind Jezus heeft doen 

opstaan, heeft Hem eerst naar u gezonden 

om u hierin te zegenen dat Hij ieder van u 

zou afbrengen van zijn slechte daden.

Zie: Psalm 72:17; Romeinen 4:11; Galaten 3:8,16,28; 
Kolossenzen 3:11; Openbaring 7:9.

D03 Het priesterlijk ambt van de Messias.

GENESIS 14:18     En Melchizedek, de koning 

van Salem, bracht brood en wijn; hij was 

een priester van God, de Allerhoogste.

MATTHÉÜS 26:26     En terwijl zij aten, nam 

Jezus het brood en toen Hij het gezegend had, 

brak Hij het en gaf het aan de discipelen en 

Hij zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam.

27  Hij nam ook de drinkbeker en nadat Hij 

gedankt had, gaf Hij hun die, en zei: Drink 

allen daaruit, 

28  want dit is Mijn bloed, het bloed van het 

nieuwe verbond, dat voor velen vergoten 

wordt tot vergeving van zonden.

29 Ik zeg u dat Ik van nu aan van de vrucht 

van de wijnstok niet zal drinken tot op 

de dag wanneer Ik die met u nieuw zal 

drinken in het Koninkrijk van Mijn Vader.

HEBREËN 6:20     Daar is de Voorloper 

voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, 

Die naar de ordening van Melchizedek  

Hogepriester geworden is tot in 

eeuwigheid.

HEBREËN 7:1     Deze Melchizedek was 

namelijk koning van Salem, een priester 

van de allerhoogste God. Hij ging 

Abraham tegemoet, toen die terugkeerde 

na het verslaan van de koningen, en 

zegende hem.

2  Aan hem gaf Abraham ook van alles het 

tiende deel. In de eerste plaats was hij – aldus 

de vertaling van zijn naam – koning van de 

gerechtigheid en verder was hij ook koning 

van Salem, dat is koning van de vrede.

Zie: Psalm 110:4; Hebreën 5:6,10; Hebreën 7:1-3.
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A01 De Messias stamt af van Sem, Abraham,   

 Izak. Jakob.

GENESIS 17:7      Ik zal Mijn verbond maken 

tussen Mij, u en uw nageslacht na u, 

al hun generaties door, tot een eeuwig 

verbond, om voor u tot een God te zijn, en 

voor uw nageslacht na u.

8  Ik zal aan u en uw nageslacht na u het 

land waar u vreemdeling bent, heel het 

land Kanaän, als eeuwig bezit geven. Ik zal 

hun tot een God zijn.

19 God zei: Integendeel, uw vrouw Sara zal u 

een zoon baren en u moet hem de naam 

Izak geven. Ik zal Mijn verbond met hem 

maken, tot een eeuwig verbond voor zijn 

nageslacht na hem.

21  Mijn verbond echter zal Ik met Izak 

maken, de zoon die Sara u volgend jaar  op 

deze vastgestelde tijd zal baren.

GENESIS 21:12      Maar God zei tegen 

Abraham: Laat deze zaak met betrekking tot 

de jongen en uw slavin niet kwalijk zijn in uw 

ogen. Bij alles wat Sara u zegt, luister naar 

haar stem, want alleen het nageslacht van 

Izak zal uw nageslacht genoemd worden.

ROMEINEN 9:6     Ik zeg dit niet  alsof het 

Woord van God vervallen is, want niet 

allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn 

Israël.

7  Ook niet omdat zij Abrahams nageslacht zijn, 

zijn zij allen kinderen. Maar: Alleen dat van 

Izak zal uw nageslacht genoemd worden.

8  Dat is: niet de kinderen van het vlees zijn 

kinderen van God, maar de kinderen van 

de belofte worden als nageslacht gerekend.

9  Want dit is het woord van de belofte: Rond 

deze tijd zal Ik komen, en dan zal Sara een 

zoon hebben.

Zie: Genesis 21:2,3,6; Galaten 4:28-31.

B02 De Messias is het Lam van God.

GENESIS 22:8     Abraham zei: God zal 

Zichzelf voorzien van het lam voor het 

brandoffer, mijn zoon. Zo gingen zij 

beiden samen.

JOHANNES 1:29     De volgende dag zag 

Johannes Jezus naar zich toe komen en 

hij zei: Zie het Lam van God, dat de zonde 

van de wereld wegneemt!

Zie: Johannes 1:36; 1 Petrus 1:19,20; Openbaring 5:6,12; 
Openbaring 7:9,13,14.

A01  De Messias stamt af van Abraham. 

E22  Het werk van de Messias zal gezegend 

 worden.

GENESIS 22:17     zal Ik u zeker rijk zegenen 

en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de 

sterren aan de hemel en als het zand dat 

aan de oever van de zee is. Uw nageslacht 

zal de poort van zijn vijanden in bezit 

hebben.

18  En in uw nageslacht zullen alle volken van de 

aarde gezegend worden, omdat u Mijn stem 

gehoorzaam geweest bent.

JOHANNES 8:56     Abraham, uw vader, 

verheugde zich er sterk op dat hij Mijn dag 

zou zien, en hij heeft die gezien en heeft 

zich verblijd.
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HANDELINGEN 3:22     Want Mozes heeft 

tegen de vaderen gezegd: De Heere, uw 

God, zal voor u een Profeet laten opstaan 

uit uw broeders, zoals ik; naar Hem 

moet u luisteren in alles wat Hij tot u zal 

spreken.

23  En het zal zo zijn dat al wie niet geluisterd 

zal hebben naar deze Profeet, uit het volk 

uitgeroeid zal worden.

24  En ook al de profeten vanaf Samuel en 

zovelen als er daarna gesproken hebben, 

hebben deze dagen aangekondigd.

25  U bent kinderen van de profeten en van 

het verbond dat God met onze vaderen 

sloot, toen Hij tegen Abraham zei:  En in 

uw Nageslacht zullen alle geslachten van 

de aarde gezegend worden.

26  God, Die Zijn Kind Jezus heeft doen 

opstaan, heeft Hem eerst naar u gezonden 

om u hierin te zegenen dat Hij ieder van u 

zou afbrengen van zijn slechte daden.

ROMEINEN 4:17     zoals geschreven staat:  

Ik heb u tot een vader van vele volken 

gemaakt. Dit was hij tegenover Hem in 

Wie hij geloofd heeft, namelijk God, Die de 

doden levend maakt, en de dingen die niet 

zijn, roept alsof zij zijn.

18  En hij heeft tegen alles in gehoopt en 

geloofd dat hij een vader van vele volken 

zou worden, overeenkomstig wat gezegd 

was: Zo zal uw nageslacht zijn.

2 KORINTHE 1:20     Immers, zovele beloften 

van God als er zijn, die zijn in Hem ja en 

in Hem amen, tot verheerlijking van God 

door ons.

GALATEN 3:16     Welnu, zo zijn de beloften aan 

Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. Hij 

zegt niet: En aan de nageslachten, alsof er sprake 

zou zijn van velen; maar van één: En aan uw 

Nageslacht; dat is Christus.

17  Dit nu zeg ik: Het verbond, dat eertijds 

door God rechtsgeldig was gemaakt met het 

oog op Christus, wordt door de wet, die  na 

vierhonderddertig jaar gekomen is, niet 

krachteloos gemaakt om de belofte teniet te doen.

18  Want als de erfenis uit de wet is, is zij niet meer 

uit de belofte; maar aan Abraham heeft God die 

door de belofte genadig geschonken.

GALATEN 3:29     En als u van Christus 

bent, dan bent u Abrahams nageslacht en 

overeenkomstig de belofte erfgenamen.

Zie: Genesis 12:2,3; Genesis 13:16; Genesis 15:1,5,6; Genesis 17:1,6,7; 
Genesis 18:18; Genesis 22:3,10; Genesis 26:4,5; Genesis 27:28,29; 

Genesis 28:3,14; Genesis 49:25,26; Deuteronomium 1:10; 
Deuteronomium 28:2; Psalm 2:8; Psalm 72:8,9,17; 

Jeremía 7:23; Jeremía 33:22; Daniël 2:44,45; 
Lukas 1:68-75; Éfeze 1:3; Openbaring 11:15.

A01 De Messias stamt af van Abraham

E10  De Messias zal ook de Messias zijn voor 

 de heidenen.

GENESIS 26:3    Verblijf als vreemdeling in dit 

land. Ik zal dan met u zijn en u zegenen, 

want aan u en uw nageslacht zal Ik al deze 

landen geven. Ik zal de eed gestand doen 

die Ik Abraham, uw vader, gezworen heb.

4  Ik zal uw nageslacht zo talrijk maken als de 

sterren aan de hemel en uw nageslacht al 

deze landen geven. In uw nageslacht zullen 

alle volken van de aarde gezegend worden,

HEBREEËN 6:17  Omdat Hij aan de 

erfgenamen van de belofte overvloediger de 

onveranderlijkheid van Zijn raadsbesluit 

wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd 

met een eed,

genesis 22 genesis 22 & 26
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HEBREEËN 11:9 Door het geloof is hij een 

inwoner geweest in het land van de belofte 

als in een vreemd land en heeft hij in tenten 

gewoond, met Izak en Jakob, die mede-

erfgenamen waren van dezelfde belofte.

HEBREEËN 11:13 Deze allen zijn in het geloof 

gestorven. Zij hebben de vervulling van de 

beloften niet verkregen, maar hebben die 

vanuit de verte gezien en geloofd en begroet, 

en zij hebben beleden dat zij vreemdelingen 

en bijwoners op de aarde waren.

14 Want wie zulke dingen zeggen, laten duidelijk 

blijken dat zij een vaderland zoeken.

15 En als zij aan het vaderland gedacht hadden 

vanwaaruit zij weggegaan waren, zouden zij 

gelegenheid gehad hebben om terug te keren.

16 Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is 

naar een hemels vaderland. Daarom 

schaamt God Zich niet voor hen om hun 

God genoemd te worden. Want Hij had voor 

hen een stad gereedgemaakt.

Zie: Genesis 12:1-3; Genesis 13:15-17; Genesis 15:18; Genesis 
17:8; Genesis 22:16-18; Psalm 32:8; Psalm 39:13; Jesaja 43:2,5.

A01 De Messias stamt af van Abraham.

E10 De Messias zal ook de Messias zijn voor 

de heidenen.

B23  De genade van God en de Messias.

GENESIS 28:14     Uw nageslacht zal talrijk zijn als 

het stof van de aarde en u zult zich uitbreiden 

naar het westen, het oosten, het noorden en het 

zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle 

geslachten van de aardbodem gezegend worden.

HANDELINGEN 3:25     U bent kinderen van 

de profeten en van het verbond dat God met 

onze vaderen sloot, toen Hij tegen Abraham 

zei: En in uw Nageslacht zullen alle 

geslachten van de aarde gezegend worden. 

26  God, Die Zijn Kind Jezus heeft doen 

opstaan, heeft Hem eerst naar u gezonden 

om u hierin te zegenen dat Hij ieder van u 

zou afbrengen van zijn slechte daden.

GALATEN 3:8     En de Schrift, die voorzag dat 

God uit het geloof de heidenen zou 

rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan 

Abraham het Evangelie: In u zullen al de 

volken gezegend worden.

GALATEN 3:16 Welnu, zo zijn de beloften aan 

Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. Hij 

zegt niet: En aan de nageslachten, alsof er 

sprake zou zijn van velen; maar van één: En 

aan uw Nageslacht; dat is Christus.

Zie: Genesis 12:3; Genesis 18:17,18; Genesis 22:18; 
Genesis 26:4; Psalm 72:17.

A02  De Messias stamt af van Juda. 

D04 Het koninklijk ambt van de Messias.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

GENESIS 49:8     Juda, jij bent het, jou zullen 

je broers loven! Je hand zal rusten op de 

nek van je vijanden; voor jou zullen de 

zonen van je vader zich neerbuigen.

9  Juda is een leeuwenwelp; van je prooi ben 

je opgestaan, mijn zoon. Hij heeft zich 

gekromd, zich als een leeuw neergelegd, 

als een leeuwin; wie zal hem doen 

opstaan?

10  De scepter zal van Juda niet wijken en 

evenmin de heersersstaf van tussen zijn 

voeten, totdat Silo komt, en Hem zullen de 

volken gehoorzamen.

11  Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok 
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en het veulen van zijn ezelin aan de 

edelste wijnstok; hij wast zijn kleren in 

wijn en zijn gewaad in druivenbloed.

12  Zijn ogen zijn donker door de wijn en zijn 

tanden wit door de melk.

MATTHÉÜS 1:1     Het geslachtsregister van 

Jezus Christus, de Zoon van David, de 

Zoon van Abraham.

2  Abraham verwekte Izak, Izak verwekte 

Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn broers;

3  Juda verwekte Perez en Zerah bij Tamar;  Perez 

verwekte Hezron, Hezron verwekte Aram;

4  Aram verwekte Aminadab, Aminadab verwekte 

Nahesson, Nahesson verwekte Salmon;

5  Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz 

verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte 

Isaï;

6  Isaï verwekte David, de koning; David, de 

koning, verwekte Salomo bij haar die de 

vrouw van Uria was;

7  Salomo verwekte Rehabeam, Rehabeam 

verwekte Abia, Abia verwekte Asa;

8  Asa verwekte Josafat, Josafat verwekte 

Joram, Joram verwekte Uzzia;

9  Uzzia verwekte Jotham, Jotham verwekte 

Achaz, Achaz verwekte Hizkia;

10  Hizkia verwekte Manasse, Manasse 

verwekte Amon, Amon verwekte Josia;

11  Josia verwekte Jechonia en zijn broers, ten 

tijde van de Babylonische ballingschap.

12  Na de Babylonische ballingschap verwekte  

Jechonia Sealthiël, Sealthiël verwekte 

Zerubbabel;

13  Zerubbabel verwekte Abihud, Abihud 

verwekte Eljakim, Eljakim verwekte Azor;

14  Azor verwekte Zadok, Zadok verwekte 

Achim, Achim verwekte Eliud;

15  Eliud verwekte Eleazar, Eleazar verwekte 

Matthan, Matthan verwekte Jakob;

16  Jakob verwekte Jozef, de man van Maria, 

uit wie geboren is Jezus, Die Christus 

genoemd wordt.

17  Al de geslachten dus, van Abraham tot 

David, zijn veertien geslachten; en van 

David tot de Babylonische ballingschap 

zijn veertien geslachten; en van de 

Babylonische ballingschap tot Christus 

zijn veertien geslachten.

LUKAS 1:30     En de engel zei tegen haar: 

Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt 

genade gevonden bij God.

31  En zie, u zult zwanger worden en een Zoon 

baren en u zult Hem de naam Jezus geven.

32  Hij zal groot zijn en de Zoon van de 

Allerhoogste genoemd worden, en God, de 

Heere, zal Hem de troon van Zijn vader 

David geven,

33  en Hij zal over het huis van Jakob Koning 

zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn 

Koninkrijk zal geen einde komen.

HEBREËN 7:14     Het is immers 

overduidelijk  dat onze Heere van 

Juda afstamt, over welke stam Mozes 

niets gezegd heeft in verband met het 

priesterschap.

OPENBARING 5:5     En een van de 

ouderlingen zei tegen mij: Huil niet. Zie,  

de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de 

Wortel van David, heeft overwonnen om 

de boekrol te openen en zijn zeven zegels 

te verbreken.

Zie: Genesis 29:35; Numeri 24:17; Deuteronomium 33:7; 
2 Samuël 22:41; 1 Kronieken 5:2; Psalm 60:7; Psalm 72:8-11; 

Jesaja 9:5; Jesaja 11:1-5; Jesaja 42:1-4; Jesaja 49:6,7,22,23; 
Jesaja 55:4,5; Jesaja 60:1-5; Jesaja 63:1-3; Jeremía 23:5,6; 

Jeremía 30:21; Hoséa 5:14; Hoséa 11:12; Haggaï 2:7; 
Matthéüs 17:5; Matthéüs 21:9; Lukas 2:30-32; Romeinen 15:12; 

1 Korinthe 15:24,25; Openbaring 11:15; Openbaring 20.
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B13  Het gezag van de Messias.

EXODUS 3:6      Hij zei verder: Ik ben de 

God van uw vader, de God van Abraham, 

de God van Izak en de God van Jakob. En 

Mozes bedekte zijn gezicht, want hij was 

bevreesd God aan te kijken.

MATTHÉÜS 22:31     En wat de opstanding 

van de doden betreft, hebt u niet gelezen 

wat door God tot u gesproken is, toen Hij zei:

32  Ik ben de God van Abraham en de God van 

Izak en de God van Jakob? God is niet een 

God van doden, maar van levenden.

33  En toen de menigte dit hoorde, stonden ze 

versteld van Zijn onderricht.

LUKAS 20:37     En dat de doden opgewekt 

zullen worden, heeft ook Mozes duidelijk 

te kennen gegeven bij de doornstruik, toen 

hij de Heere de God van Abraham, de God 

van Izak en de God van Jakob noemde.

38  God nu is niet een God van de doden, 

maar van de levenden, want voor Hem 

leven zij allen.

Zie: Genesis 17:7,8; Genesis 28:13; Genesis 32:9; Exodus 3:14,15; 
Exodus 4:5; 1 Koningen 18:36; Markus 12:26; Handelingen 7:32; 

Hebreën 12:21; Openbaring 1:17.

B19  De verborgenheid van de Messias.

EXODUS 3:14     En God zei tegen Mozes: IK 

BEN DIE IK BEN. Ook zei Hij: Dit moet u 

tegen de Israëlieten zeggen: IK BEN heeft mij 

naar u toe gezonden.

MATTHÉÜS 22:32     Ik ben de God van 

Abraham en de God van Izak en de God 

van Jakob? God is niet een God van doden, 

maar van levenden.

LUKAS 9:20     En zei tegen hen: Maar u, wie 

zegt u dat Ik ben? Petrus antwoordde en 

zei: De Christus van God.

JOHANNES 6:35     En Jezus zei tegen hen: 

Ik ben het Brood des levens;  wie tot Mij 

komt, zal beslist geen honger hebben, en 

wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst 

hebben.

JOHANNES 8:58     Jezus zei tegen hen: 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Vóór 

Abraham geboren was, ben Ik.

JOHANNES 11:25     Jezus zei tegen haar: 

Ik ben de Opstanding en het Leven; wie 

in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij 

gestorven,

HEBREËN 13:8     Jezus Christus is gisteren 

en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.

OPENBARING 1:8     Ik ben de Alfa en de 

Omega, het Begin en het Einde, zegt de 

Heere, Die is en Die was en Die komt, de 

Almachtige.

Zie: Psalm 90:2; Spreuken 30:4; Jesaja 44:6; Matthéüs 13:11; 
Johannes 8:12; Johannes 10:9,14; Johannes 14:6; Johannes 15:1;  

Openbaring 1:4,17; Openbaring 4:8.

B02  De Messias is het Lam van God.

I08  Het feest van Pascha beeldt het werk uit 

 van de Messias.

EXODUS 12:5     U moet een lam zonder enig 

gebrek hebben, een mannetje van een jaar 

oud. U moet het van de schapen of van de 

geiten nemen.

EXODUS
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6  U moet het in bewaring houden tot de 

veertiende dag van deze maand, en heel 

de verzamelde gemeenschap van Israël zal 

het slachten tegen het vallen van de avond.

7  En zij zullen van het bloed nemen en het 

aan de beide deurposten strijken en aan de 

bovendorpel, aan de huizen waarin zij het 

eten zullen.

8  Zij moeten het vlees dezelfde nacht nog 

eten; op vuur gebraden, met ongezuurde 

broden, en met bittere kruiden moeten zij 

het eten.

9  U mag daarvan niets rauw eten, en zeker 

niet in water gekookt, maar alleen op vuur 

gebraden, met zijn kop, met zijn poten en 

zijn ingewanden.

10  U mag daarvan ook niets overlaten tot de 

morgen. Wat er de volgende morgen van 

over is, moet u met vuur verbranden.

11  En zo moet u het eten: uw middel omgord, 

uw schoenen aan uw voeten en uw staf in 

uw hand. U moet het met haast eten, het 

is Pascha voor de HEERE.

12  Want Ik zal in deze nacht door het land 

Egypte trekken en alle eerstgeborenen in 

het land Egypte treffen, van de mensen tot 

het vee. En Ik zal aan al de goden van de 

Egyptenaren strafgerichten voltrekken, Ik, 

de HEERE.

13  En het bloed zal u tot een teken zijn aan de 

huizen waarin u verblijft. Als Ik het bloed 

zie, zal Ik u voorbijgaan en er zal geen 

plaag onder u zijn die verderf teweegbrengt, 

als Ik het land Egypte zal treffen.

14  Deze dag moet voor u een gedenkdag 

worden. U moet hem vieren als een feest 

voor de HEERE. U moet hem vieren als 

een eeuwige verordening, al uw generaties 

door.

22  Neem dan een bosje hysop en doop het 

in het bloed dat in een schaal is, en strijk 

van het bloed dat in de schaal is, op de 

bovendorpel en op de beide deurposten. 

Maar wat u betreft, niemand mag de deur 

van zijn huis uitgaan, tot de volgende 

morgen.

23  Want de HEERE zal het land doortrekken 

om Egypte te treffen, maar als Hij het 

bloed zal zien op de bovendorpel en op 

de beide deurposten, dan zal de HEERE 

de deur voorbijgaan  en de verderver niet 

toestaan om uw huizen binnen te komen 

om u te treffen.

24  Houd dit als verordening voor u en uw 

kinderen, tot in eeuwigheid.

JOHANNES 1:29     De volgende dag zag 

Johannes Jezus naar zich toe komen en 

hij zei: Zie het Lam van God, dat de zonde 

van de wereld wegneemt!

1 KORINTHE 5:7     Verwijder dan het oude 

zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult 

zijn. U bent immers ongezuurd, want ook 

ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus.

ÉFEZE 1:7     In Hem hebben wij de 

verlossing, door Zijn bloed, namelijk 

de vergeving van de overtredingen, 

overeenkomstig de rijkdom van Zijn 

genade,

HEBREËN 9:11     Maar toen is Christus 

verschenen, de Hogepriester van de 

toekomstige heilsgoederen. Hij is door de 

meerdere en meer volmaakte tabernakel 

gegaan, die niet met handen is gemaakt, 

dat is: die niet van deze schepping is. 

12  Hij is niet door bloed van bokken en 

EXODUS
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kalveren, maar door Zijn eigen bloed 

voor eens en altijd binnengegaan in het 

heiligdom en heeft daardoor een eeuwige 

verlossing teweeggebracht. 

13  Want als het bloed van stieren en 

bokken en de as van de jonge koe, op de 

verontreinigden gesprenkeld, hen heiligt 

tot reinheid van het vlees,

14  hoeveel te meer zal  het bloed van 

Christus, Die door de eeuwige Geest 

Zichzelf smetteloos aan God geofferd 

heeft, uw geweten reinigen van dode 

werken om de levende God te dienen!

HEBREËN 10:29     Hoeveel te zwaarder 

straf, denkt u, zal hij waard geacht worden 

die de Zoon van God vertrapt heeft en 

het bloed van het verbond, waardoor hij 

geheiligd was, onrein geacht heeft en de 

Geest van de genade gesmaad heeft?

HEBREËN 11:28     Door het geloof heeft hij 

het Pascha ingesteld en het besprenkelen 

met het bloed, opdat de verderver van de 

eerstgeborenen hen niet zou treffen.

1 PETRUS 1:18     in de wetenschap dat u 

niet met vergankelijke dingen, zilver of 

goud, vrijgekocht bent van uw zinloze 

levenswandel, die u door de vaderen 

overgeleverd is,

19  maar met het kostbaar bloed van Christus, 

als van een smetteloos en onbevlekt Lam.

Zie  Exodus 12:7; Leviticus 23:4,5; Numeri 19:18; Psalm 51:7; 
Matthéüs 26:17-19,30; Markus 14:12-16; Johannes 1:36; 

Hebreën 9:7,19; Hebreën 10:14; Hebreën 12:24; 
Openbaring 5:6-13; Openbaring 21:22,23.

F13 Details van het lijden van de Messias.

EXODUS 12:46      In één huis moet het 

gegeten worden. U mag van het vlees niets 

uit het huis naar buiten brengen,  en u 

mag er geen been van breken.

JOHANNES 19:36     Want deze dingen zijn 

geschied, opdat het Schriftwoord vervuld wordt: 

Geen been van Hem zal gebroken worden.

Zie: Numeri 9:12; Psalm 34:21; Johannes 19:33.

B22  De goedertierenheid van God en 

 de Messias.

EXODUS 15:1     Toen zongen Mozes en de 

Israëlieten dit lied voor de HEERE. Zij 

zeiden: Ik zal zingen voor de HEERE, want 

Hij is hoogverheven! Het paard en zijn 

ruiter heeft Hij in de zee geworpen.

2  De HEERE is mijn kracht en lied, Hij is 

mij tot heil geweest. Dit is mijn God, Hem 

verheerlijk ik; de God van mijn vader, 

Hem roem ik.

OPENBARING 15:3     En zij zongen het lied 

van Mozes, de dienstknecht van God, en 

het lied van het Lam, met de woorden:  

Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, 

Heere, almachtige God; rechtvaardig en 

waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de 

heiligen!

Zie: Psalm 22:4; Psalm 132:5; Jesaja 66:1; Handelingen 4:12; 
Éfeze 2:21,22; Openbaring 5:9-14; Openbaring 19:1.

EXODUS
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A08  Namen en titels van de Messias.

B16  De kracht en sterkte van de Messias.

EXODUS 17:6     Zie, Ik zal daar vóór u op de 

rots bij de Horeb staan. Dan moet u op de 

rots slaan, en er zal water uitkomen, zodat het 

volk kan drinken. En Mozes deed dit voor de 

ogen van de oudsten van Israël.

1 KORINTHE 10:1     En ik wil niet, broeders, 

dat u er geen weet van hebt  dat onze 

vaderen allen onder de wolk waren en  

allen door de zee zijn gegaan,

2  en dat allen in Mozes gedoopt zijn in de 

wolk en in de zee,

3  en allen hetzelfde geestelijke voedsel 

gegeten hebben,

4  en allen dezelfde geestelijke drank 

gedronken hebben. Zij dronken namelijk 

uit een geestelijke rots, die hen volgde; en 

die rots was Christus.

Zie: Johannes 4:10,14; Johannes 7:37; Openbaring 22:17.

A05  De relatie van de Messias met God,

  Zijn Vader.

EXODUS 23:20      Zie, Ik zend een Engel 

voor u uit om over u te waken op de weg 

en u te brengen naar de plaats die Ik 

gereedgemaakt heb.

21  Wees op uw hoede voor Zijn aangezicht 

en luister naar Zijn stem. Verbitter Hem 

niet, want Hij zal uw overtredingen 

niet vergeven, omdat Mijn Naam in het 

binnenste van Hem is.

MALEÁCHI 3:1     Zie, Ik zend Mijn engel,

die voor Mij de weg bereiden zal. Plotseling 

zal naar Zijn tempel komen die Heere 

Die u aan het zoeken bent, de Engel van 

het verbond, in Wie u uw vreugde vindt. 

Zie, Hij komt, zegt de HEERE van de 

legermachten.

MATTHÉÜS 17:5     Terwijl hij nog sprak, zie, 

een lichtende wolk overschaduwde hen; en 

zie, een stem uit de wolk zei:  Dit is Mijn 

geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen 

heb; luister naar Hem!

JOHANNES 10:30     Ik en de Vader zijn één.

JOHANNES 10:36     zegt u dan tegen Mij,  

Die de Vader geheiligd en in de wereld 

gezonden heeft: U lastert God, omdat Ik  

gezegd heb: Ik ben Gods Zoon?

37  Als Ik niet de werken van Mijn Vader doe, 

geloof Mij dan niet,

38  maar als Ik ze doe en u Mij niet gelooft, 

geloof dan de werken, opdat u erkent en 

gelooft dat de Vader in Mij is en Ik in 

Hem.

JOHANNES 17:6      Ik heb Uw Naam 

geopenbaard aan de mensen die U Mij uit 

de wereld gegeven hebt. Zij waren van U 

en U hebt hen Mij gegeven, en zij hebben 

Uw woord in acht genomen.

JOHANNES 17:26     En Ik heb hun Uw Naam 

bekendgemaakt, en zal die bekendmaken, 

opdat de liefde waarmee U Mij hebt 

liefgehad, in hen is, en Ik in hen.

Zie: Genesis 48:16; Exodus 3:2-6; Exodus 14:19; Exodus 32:34; 
Exodus 33:2,14,15; Numeri 20:16; Jozua 5:13,14; Psalm 2:12; 

Jesaja 9:5; Jesaja 42:8; Jesaja 63:9; Johannes 10:30,38; 
Johannes 12:28;  Johannes 14:9,10; Kolossenzen 2:9; 

Hebreën 3:10,11,16; Hebreën 10:26-29; 
Hebreën 12:25; Openbaring 1:8.     
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E18  God zal onder Zijn volk wonen.

     

EXODUS 25:8     En zij moeten voor Mij een 

heiligdom maken, zodat Ik in hun midden 

kan wonen.

9 Volgens alles wat Ik u zal tonen, een ontwerp 

van de tabernakel en een ontwerp van al zijn 

voorwerpen, zó moet u het maken.

22 Dan zal  Ik u daar ontmoeten en van 

boven het verzoendeksel, van tussen de 

twee cherubs, die zich op de ark van de 

getuigenis zullen bevinden, zal Ik met 

u spreken over alles wat Ik u voor de 

Israëlieten gebieden zal.

LUKAS 7:16     En vrees greep hen allen aan 

en zij verheerlijkten God en zeiden: Een 

groot Profeet is onder ons opgestaan; en:  

God heeft naar Zijn volk omgezien.

JOHANNES 1:14     En het Woord is vlees 

geworden en heeft onder ons gewoond  (en 

wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een 

heerlijkheid als van de Eniggeborene van 

de Vader), vol van genade en waarheid.

HANDELINGEN 7:44     Dij onze vaderen in 

de woestijn was de tent van de getuigenis, 

zoals Hij Die tot Mozes sprak, hem had 

opgedragen deze te maken  overeenkomstig 

de afbeelding die hij gezien had.

45  Ook brachten onze vaderen die, nadat zij 

hem ontvangen hadden, met Jozua in het 

land dat de heidenen bezaten die God voor 

onze vaderen uit verdreven heeft. Zo bleef 

het tot de dagen van David toe,

46  die genade vond in de ogen van God  en 

verlangde een woonplaats te vinden voor 

de God van Jakob.

47  Maar Salomo bouwde voor Hem een huis.

48  De Allerhoogste woont echter niet in tempels die 

met handen gemaakt zijn, zoals de profeet zegt:

49  De hemel is voor Mij een troon en de aarde 

een voetbank voor Mijn voeten. Wat voor huis 

zult u dan voor Mij bouwen, zegt de Heere, of 

wat is de plaats van Mijn rust?

HEBREËN 9:2     Er was immers een 

tabernakel ingericht en in het eerste gedeelte 

daarvan was de kandelaar en de tafel met  de 

toonbroden. Dat werd het heilige genoemd.

3  Maar achter het tweede voorhangsel was 

het gedeelte van de tabernakel dat het 

heilige der heiligen werd genoemd,

4  met een gouden wierookvat en de ark van het 

verbond, die geheel met goud overtrokken 

was. In deze ark lagen de gouden kruik met 

het manna en de staf van Aäron, die gebloeid 

had, en de stenen tafelen van het verbond.

5  En boven op deze ark waren de cherubs van 

Gods heerlijkheid, die het verzoendeksel 

overschaduwden. Over deze dingen zullen 

wij nu niet stuk voor stuk spreken.

HEBREËN 9:11     Maar toen is Christus 

verschenen, de Hogepriester van de 

toekomstige heilsgoederen. Hij is door de 

meerdere en meer volmaakte tabernakel 

gegaan, die niet met handen is gemaakt, 

dat is: die niet van deze schepping is.

12  Hij is niet door bloed van bokken en 

kalveren, maar door Zijn eigen bloed 

voor eens en altijd binnengegaan in het 

heiligdom en heeft daardoor een eeuwige 

verlossing teweeggebracht.

OPENBARING 21:3     En ik hoorde een luide 

stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van 

God is bij de mensen en Hij zal bij hen 

EXODUS
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wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God 

Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.

Zie: Genesis 18:33; Exodus 15:2; Exodus 20:24; Exodus 29:42,43; 
Exodus 30:6; Exodus 31:18; Exodus 36:2; Leviticus 4:6; 
Leviticus 16:2; Numeri 7:89; Deuteronomium 5:26-31; 
Psalm 80:2; Jesaja 12:6; Jesaja 37:16; Zacharía 2:10; 

Zacharía 8:3; 2 Korinthe 6:16; Hebreën 8:5; Hebreën 9:9.

D03 Het priesterlijk ambt van de Messias.

EXODUS 28:12     Dan moet u de twee 

stenen op de schouderstukken van de 

efod bevestigen, als gedenkstenen voor de 

Israëlieten. Aäron moet hun namen namelijk 

ter gedachtenis voor het aangezicht van de 

HEERE op zijn beide schouders dragen.

HEBREËN 7:24     maar Hij, omdat Hij blijft 

tot in eeuwigheid, heeft een Priesterschap 

dat niet op anderen overgaat.

25  Daarom kan Hij ook volkomen zalig 

maken wie door Hem tot God gaan, omdat 

Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.

26  Want zo’n Hogepriester hadden wij 

nodig: heilig, onschuldig, onbesmet, 

afgescheiden van de zondaars en boven de 

hemelen verheven.

27  Hij heeft het niet nodig, zoals de 

hogepriesters, elke dag  eerst voor zijn 

eigen zonden slachtoffers te brengen en 

pas daarna voor die van het volk. Want dat 

heeft Hij voor eens en altijd gedaan, toen 

Hij Zichzelf offerde.

28  Want de wet stelt mensen, die met 

zwakheid behept zijn, aan als hogepriester. 

Maar het woord van de eed die na de wet 

gezworen is, stelt de Zoon aan, Die tot in 

eeuwigheid volmaakt is.

Zie: Zacharía 6:13; Lukas 1:54,72.

D03 Het priesterlijk ambt van de Messias.

EXODUS 28:29     Zo zal Aäron de namen 

van de zonen van Israël op de borsttas 

van de beslissing, op zijn hart dragen, 

als hij in het heiligdom binnenkomt, tot 

een voortdurende gedachtenis voor het 

aangezicht van de HEERE.

HEBREËN 8:6     Nu heeft Hij echter een zoveel 

voortreffelijker bediening ontvangen, zoals Hij 

ook van een beter verbond Middelaar is: een 

verbond dat in betere beloften is vastgelegd.

HEBREËN 9:24     Want Christus is niet 

binnengegaan in het heiligdom dat met 

handen gemaakt is en dat een tegenbeeld 

is van het ware, maar in de hemel zelf, 

om nu voor het aangezicht van God te 

verschijnen voor ons,

D03 Het priesterlijk ambt van de Messias.

EXODUS 28:36     U moet ook een plaat 

maken van zuiver goud en daarin 

graveren, zoals men zegels graveert: DE 

HEILIGHEID VAN DE HEERE.

ÉFEZE 5:27     opdat Hij haar in heerlijkheid 

voor Zich zou plaatsen, een gemeente 

zonder smet of rimpel of iets dergelijks,  

maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn.

Zie: Exodus 39:30; Leviticus 8:9; Leviticus 10:3; Zacharía 14:20. 
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D03 Het priesterlijk ambt van de Messias.

EXODUS 28:37      U moet die bevestigen met 

een blauwpurperen koord, zodat hij aan de 

tulband vastzit. Hij moet aan de voorkant 

van de tulband zitten.

38 Hij moet namelijk op het voorhoofd van 

Aäron zijn, zodat Aäron de ongerechtigheid 

kan dragen van de geheiligde gaven die 

de Israëlieten brengen, ja, van al hun 

geheiligde geschenken. Hij moet namelijk 

voortdurend op zijn voorhoofd zijn om hen 

aangenaam te maken voor het aangezicht 

van de HEERE.

HEBREËN 4:14     Nu wij dan een grote 

Hogepriester hebben, Die de hemelen 

is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon 

van God, laten wij aan deze belijdenis 

vasthouden.

Zie: Leviticus 1:4; Leviticus 22:27; Leviticus 23:11; Jesaja 
53:6,11,12; Zacharía 3:1-5; Zacharía 14:20; Johannes 1:29; 2 

Korinthe 5:21; Hebreën 9:28; 1 Petrus 2:5,24; 1 Petrus 3:18

E18  God zal onder Zijn volk wonen.

EXODUS 29:45      Ik zal dan te midden van 

de Israëlieten wonen, en Ik zal hun tot een 

God zijn.

46 En zij zullen weten dat Ik de HEERE, hun 

God, ben, Die hen uit het land Egypte 

geleid heeft, opdat Ik in hun midden zal 

wonen; Ik ben de HEERE, hun God.

EXODUS 25:8     En zij moeten voor Mij een 

heiligdom maken, zodat Ik in hun midden 

kan wonen.

EXODUS 40:34     Toen overdekte de wolk de 

tent van ontmoeting, en de heerlijkheid 

van de HEERE vervulde de tabernakel,

ZACHARÍA 2:10     Juich en verblijd u, 

dochter van Sion, want, zie, Ik kom, en zal 

in uw midden wonen, spreekt de HEERE.

JOHANNES 1:14     En het Woord is vlees 

geworden en heeft onder ons gewoond  (en 

wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een 

heerlijkheid als van de Eniggeborene van 

de Vader), vol van genade en waarheid.

JOHANNES 14:17     namelijk de Geest van 

de waarheid, Die de wereld niet kan 

ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent 

Hem niet, maar u kent Hem, want Hij 

blijft bij u en zal in u zijn.

20 Op die dag zult u inzien dat Ik in Mijn 

Vader ben, en u in Mij, en Ik in u.

23  Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als 

iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord 

in acht nemen; en Mijn Vader zal hem 

liefhebben, en Wij zullen naar hem toe 

komen en bij hem intrek nemen.

2 KORINTHE 6:16     Of welk verband is er 

tussen de tempel van God en de afgoden?  

Want u bent de tempel van de levende 

God, zoals God gezegd heeft: Ik zal in hun 

midden wonen en onder hen wandelen, en 

Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk 

zijn.

EXODUS
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ÉFEZE 2:22     op Wie ook u mede gebouwd 

wordt tot een woning van God, in de 

Geest.

OPENBARING 21:3     En ik hoorde een luide 

stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van 

God is bij de mensen en Hij zal bij hen 

wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God 

Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.

Zie: Leviticus 26:12; Numeri 9:15; Deuteronomium 18:15; 
1 Koningen 8:10,11; 2 Kronieken 7:1-3;

B23 De genade van God en de Messias.

EXODUS 33:19     Maar Hij zei: Ík zal al Mijn 

goedheid bij u voorbij laten komen, en in 

uw aanwezigheid zal Ik de Naam van de 

HEERE uitroepen, maar Ik zal genadig 

zijn voor wie Ik genadig zal zijn, en Ik zal 

Mij ontfermen over wie Ik Mij ontfermen 

zal.

ROMEINEN 9:15     Want Hij zegt tegen 

Mozes: Ik zal Mij ontfermen over wie Ik 

Mij ontferm en zal barmhartig zijn voor 

wie Ik barmhartig ben.

16 Zo hangt het dan niet af van hem die wil, 

ook niet van hem die hardloopt, maar van 

God Die Zich ontfermt.

17 Want de Schrift zegt tegen de farao: Juist 

hiertoe heb Ik u verwekt: dat Ik in u Mijn 

kracht bewijzen zou, en dat Mijn Naam 

verkondigd zou worden op de hele aarde.

18 Dus Hij ontfermt Zich over wie Hij wil, en 

Hij verhardt wie Hij wil.

ROMEINEN 9:23     En dat met het doel om 

de rijkdom van Zijn heerlijkheid bekend 

te maken over de voorwerpen van Zijn 

ontferming, die Hij van tevoren bereid 

heeft tot heerlijkheid?

EXODUS
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I01  Het brand- en spijsoffer beelden het

 werk van de Messias uit - een lieflijke reuk.

LEVITICUS 1:5     Dan moet hij het jonge rund 

slachten voor het aangezicht van de HEERE. 

En de zonen van Aäron, de priesters, moeten 

het bloed aanbieden en het bloed sprenkelen 

rondom op het altaar dat bij de ingang van de 

tent van ontmoeting is. 

13  Maar de ingewanden en de poten moet men 

met water wassen, en de priester moet dat 

alles aanbieden en op het altaar in rook laten 

opgaan. Het is een brandoffer, een vuuroffer, 

een aangename geur voor de HEERE.

LEVITICUS 2:1     Wanneer een persoon 

de HEERE een graanoffer als offergave 

aanbiedt, moet zijn offergave meelbloem 

zijn. Dan moet hij er olie op gieten en er 

wierook op leggen.

2  Dan moet hij het naar de zonen van 

Aäron, de priesters, brengen. En één 

van hen moet een handvol nemen van 

die meelbloem en die olie, met al de 

bijbehorende wierook, en de priester  moet 

dit als gedenkoffer ervan in rook laten 

opgaan op het altaar. Het is een vuuroffer, 

een aangename geur voor de HEERE. 

PSALM 141:2     Laat mijn gebed als reukwerk 

voor Uw aangezicht staan, laat mijn 

opgeheven handen als het avondoffer zijn.

HOSÉA 6:6     Want Ik vind vreugde in 

goedertierenheid en niet in offer, in kennis 

van God meer dan in brandoffers!

JOHANNES 1:14     En het Woord is vlees 

geworden en heeft onder ons gewoond (en 

wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een 

heerlijkheid als van de Eniggeborene van 

de Vader), vol van genade en waarheid.

JOHANNES 17:1     Dit sprak Jezus, en Hij 

sloeg Zijn ogen op naar de hemel en zei: 

Vader, het uur is gekomen, verheerlijk Uw 

Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijkt,

JOHANNES 17:4     Ik heb U verheerlijkt op 

de aarde.  Ik heb het werk volbracht dat U 

Mij gegeven hebt om te doen.

5  En nu verheerlijk Mij, U Vader, bij Uzelf, 

met de heerlijkheid die Ik bij U bezat 

voordat de wereld er was.

HEBREËN 9:14     hoeveel te meer zal  het 

bloed van Christus, Die door de eeuwige 

Geest Zichzelf smetteloos aan God geof-

ferd heeft, uw geweten reinigen van dode 

werken om de levende God te dienen!

Zie: Genesis 8:21; Exodus 29:18,25,41; Leviticus 2:2,9,12;
Leviticus 3:5,16; Leviticus 4:31; Leviticus 6:15,21; Leviticus 8:21,28; 

Leviticus 17:6; Leviticus 23:13,18; Numeri 15:3,7,10,13,14,24; 
Numeri 18:17; Numeri 28:2,6,8,13,36; Numeri 29:2,6,8,13,36; 

Jesaja 1:13; Matthéüs 12:7; Markus 12:33; Johannes 4:34; 
Johannes 6:38; Openbaring 5:8; Openbaring 8:3,4.

I04  Het dankoffer en lofoffer beelden het 

 werk van de Messias uit. 

LEVITICUS 3:1     Als iemands offergave een 

dankoffer is, als wat hij aanbiedt van de 

runderen is, of het nu een mannetje of 

een vrouwtje is: zonder enig gebrek moet 

hij het voor het aangezicht van de HEERE 

aanbieden.

LEVITICUS
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2 Dan moet hij zijn hand op de kop van zijn 

offergave leggen en die slachten bij de 

ingang van de tent van ontmoeting. En de 

zonen van Aäron, de priesters, moeten het 

bloed rondom op het altaar sprenkelen.

3 Daarna moet hij van het dankoffer  het vet 

dat de ingewanden bedekt en al het vet dat 

aan de ingewanden vastzit, als vuuroffer 

aan de HEERE aanbieden,

4 en ook de beide nieren met het vet dat 

eraan vastzit, tegen de lendenen aan, en 

de kwab aan de lever, die hij tegelijk met de 

nieren verwijderen moet.

5 De zonen van Aäron moeten dat dan op 

het altaar in rook laten opgaan, met het 

brandoffer dat op het hout op het vuur ligt. 

Het is een vuuroffer, een aangename geur 

voor de HEERE. 

16  De priester moet die vervolgens op het 

altaar in rook laten opgaan. Het is voedsel, 

een vuuroffer met een aangename geur. Al 

het vet moet voor de HEERE zijn.

LEVITICUS 7:11    Dit nu is de wet voor het 

dankoffer dat men aan de HEERE moet 

aanbieden.

12  Als iemand het als lofoffer aanbiedt, dan 

moet hij naast het lofoffer ongezuurde 

koeken aanbieden, met olie gemengd, 

ongezuurde platte koeken met olie 

bestreken en koeken van door elkaar 

gemengd meelbloem met olie gemengd. 

DEUTERONOMIUM 27:7     Ook moet u 

dankoffers offeren en daar eten en u 

verblijden voor het aangezicht van de 

HEERE, uw God.

LUKAS 22:15     En Hij zei tegen hen: Ik heb 

er vurig naar verlangd dit Pascha met u te 

eten, voordat Ik ga lijden.

LUKAS 22: 19     En Hij nam brood en nadat 

Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het 

aan hen met de woorden: Dit is Mijn 

lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe 

dat tot Mijn gedachtenis.

JOHANNES 4:32     Maar Hij zei tegen hen: 

Ik heb voedsel te eten waarvan u geen weet 

hebt.

33  De discipelen dan zeiden tegen elkaar: 

Iemand heeft Hem toch niet te eten 

gebracht?

34  Jezus zei tegen hen: Mijn voedsel is dat 

Ik de wil doe van Hem Die Mij gezonden 

heeft en Zijn werk volbreng.

JOHANNES 6:51     Ik ben het levende 

brood, dat uit de hemel neergedaald is; 

als iemand van dit brood eet, zal hij leven 

in eeuwigheid. En het brood dat Ik geven 

zal, is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het 

leven van de wereld.

52-57

58  Dit is het brood dat uit de hemel 

neergedaald is; niet zoals uw vaderen het 

manna gegeten hebben en gestorven zijn. 

Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven.

1 KORINTHE 10:16     De drinkbeker der 

dankzegging, die wij met dankzegging 

zegenen, is die niet de gemeenschap met 

het bloed van Christus? Het brood dat wij 

breken, is dat niet de gemeenschap met het 

lichaam van Christus?

LEVITICUS
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1 KORINTHE 11:23     Want ik heb van 

de Heere ontvangen, wat ik u ook heb 

overgeleverd, dat de Heere Jezus in de 

nacht waarin Hij werd verraden, brood 

nam,

24  Een nadat Hij gedankt had, brak Hij het 

en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat 

voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn 

gedachtenis.

25  Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het 

gebruiken van de maaltijd, en zei: Deze 

drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn 

bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, 

tot Mijn gedachtenis.

26  Want zo dikwijls als u dit brood eet en 

deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood 

van de Heere, totdat Hij komt.

27  Daarom, wie op onwaardige wijze dit 

brood eet of de drinkbeker van de Heere 

drinkt, is schuldig aan het lichaam en 

bloed van de Heere.

28  Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en 

laat hij zó eten van het brood en drinken 

uit de drinkbeker.

29  Want wie op onwaardige wijze eet en 

drinkt, die eet en drinkt zichzelf een 

oordeel, omdat hij het lichaam van de 

Heere niet onderscheidt.

HEBREËN 13:15     Laten wij dan altijd 

door Hem een lofoffer brengen aan God, 

namelijk de vrucht van lippen die Zijn 

Naam belijden.

1 PETRUS 2:5     Dan wordt u ook zelf, als 

levende stenen, gebouwd tot een geestelijk 

huis, tot een heilig priesterschap, om 

geestelijke offers te brengen, die God 

welgevallig zijn door Jezus Christus.

Zie: Exodus 24:11; Leviticus 7:18-21; 1 Samuël 9:12; 1 Samuël 
16:3; 1 Koningen 8:62; Psalm 27:6; Psalm 50:14; Psalm 96:8; 

Psalm 107:22; Psalm 116:17; Ezechiël 43:27; Lukas 11:41; 
Romeinen 14:14,17; Éfeze 5:20; Galaten 5:22; Filippenzen 4:18; 

Titus 1:15; Hebreën 13:16; 1 Johannes 1:6-9.

B02  De Messias is het Lam van God.

I05  Het zondoffer en schuldoffer beelden  

 het werk van de Messias uit.

Zonde van een priester:

LEVITICUS 4:3     – ook als de priester, de 

gezalfde, gezondigd heeft, zodat het volk 

schuldig wordt – dan moet hij voor zijn 

zonde, die hij begaan heeft, als zondoffer 

aan de HEERE een jonge stier aanbieden – 

het jong van een rund – zonder enig gebrek.

4  Dan moet hij de jonge stier bij de ingang 

van de tent van ontmoeting voor het 

aangezicht van de HEERE brengen, 

zijn hand op de kop van de jonge stier 

leggen en de jonge stier slachten voor het 

aangezicht van de HEERE.

5  Vervolgens moet de priester, de gezalfde, een 

deel van het bloed van de jonge stier nemen 

en het naar de tent van ontmoeting brengen.

6  Dan moet de priester zijn vinger in het 

bloed dopen en een deel van het bloed 

moet hij zeven keer sprenkelen voor het 

aangezicht van de HEERE, namelijk vóór 

het voorhangsel van het heilige.

7  En de priester moet een deel van het bloed 

strijken op de horens van het altaar voor 

het geurige reukwerk, dat in de tent van 

ontmoeting staat voor het aangezicht van 

de HEERE. En hij moet al het overige bloed 

van de jonge stier uitgieten aan de voet 

van het brandofferaltaar, dat bij de ingang 

van de tent van ontmoeting staat. 

LEVITICUS 4:8-11

LEVITICUS
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LEVITICUS 4:12  dus heel de jonge stier, 

moet hij naar buiten brengen, tot buiten 

het kamp, naar een reine plaats, naar de 

stortplaats van de as. Dan moet hij hem op 

hout met vuur verbranden. Op de stortplaats 

van de as moet hij verbrand worden.

Zonde van een mens - afdwaling:

LEVITICUS 4:27     Als één persoon uit 

de bevolking van het land zonder opzet 

gezondigd heeft omdat hij iets gedaan heeft 

tegen een van de geboden van de HEERE, 

iets wat niet gedaan mag worden, zodat hij 

schuldig is geworden,

28  of als zijn zonde die hij begaan heeft, hem 

later bekendgemaakt wordt, dan moet hij zijn 

offergave brengen: een geit, een vrouwtje 

zonder enig gebrek, voor zijn zonde, die hij 

begaan heeft.

29  Dan moet hij zijn hand op de kop van het 

zondoffer leggen, en men moet dat zondoffer 

slachten op de plaats van het brandoffer. 

JESAJA 53:6     Wij dwaalden allen als 

schapen,wij keerden ons ieder naar zijn 

eigen weg. Maar de HEERE heeft de 

ongerechtigheid van ons allen op Hem 

doen neerkomen.

7  Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt, 

maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een 

lam werd Hij ter slachting geleid; als een 

schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo 

deed Hij Zijn mond niet open.

JESAJA 53:10     Maar het behaagde de 

HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft 

Hem ziek gemaakt. Als Zijn ziel Zich tot 

een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij 

nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen;  

het welbehagen van de HEERE zal door 

Zijn hand voorspoedig zijn. 

11  Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal 

Hij het zien, Hij zal verzadigd worden. Door 

de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn 

Knecht, velen rechtvaardig maken, want Hij 

zal hun ongerechtigheden dragen.

JOHANNES 1:29     De volgende dag zag 

Johannes Jezus naar zich toe komen en 

hij zei: Zie het Lam van God, dat de zonde 

van de wereld wegneemt!

JOHANNES 1:36     En toen hij Jezus zag 

lopen, zei hij: Zie, het Lam van God!

HANDELINGEN 8:32     En het schriftgedeelte 

dat hij las, was dit: Hij is als een schaap 

naar de slachting geleid en zoals een lam 

stemmeloos is bij de scheerder, zo doet Hij 

Zijn mond niet open.

HEBREËN 7:26     Want zo’n Hogepriester 

hadden wij nodig: heilig, onschuldig, 

onbesmet, afgescheiden van de zondaars 

en boven de hemelen verheven.

HEBREËN 9:12     Hij is niet door bloed van 

bokken en kalveren, maar door Zijn eigen 

bloed voor eens en altijd binnengegaan in 

het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige 

verlossing teweeggebracht.

13  Want als het bloed van stieren en bokken en 

de as van de jonge koe, op de verontreinigden 

gesprenkeld, hen heiligt tot reinheid van het 

vlees,

14  hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die 

door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan 

God geofferd heeft, uw geweten reinigen van 

dode werken om de levende God te dienen!
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HEBREËN 9:21     Ook de tabernakel en 

ook al de voorwerpen voor de eredienst 

besprenkelde hij op dezelfde manier met 

het bloed.

22  En bijna alles wordt volgens de wet door 

bloed gereinigd, en zonder het vergieten 

van bloed vindt er geen vergeving plaats.

23  Het was dus noodzakelijk dat de 

afbeeldingen van de dingen die in de 

hemelen zijn, hierdoor gereinigd werden, 

maar de hemelse dingen zelf door betere 

offers dan deze.

24  Want Christus is niet binnengegaan in 

het heiligdom dat met handen gemaakt 

is en dat een tegenbeeld is van het ware, 

maar in de hemel zelf, om nu voor het 

aangezicht van God te verschijnen voor 

ons,

25  en dat niet om Zichzelf dikwijls te offeren, 

zoals de hogepriester elk jaar in het 

heiligdom binnengaat met bloed dat niet 

van hemzelf is.

HEBREËN 10:4     Want het is onmogelijk dat 

het bloed van stieren en bokken de zonden 

wegneemt.

5  Daarom zegt Hij bij Zijn komst in de 

wereld: Slachtoffer en spijsoffer hebt U 

niet gewild, maar U hebt voor Mij een 

lichaam gereedgemaakt.

6  Brandoffers en offers voor de zonde hebben 

U niet behaagd.

7  Toen zei Ik: Zie, Ik kom – in de boekrol is 

over Mij geschreven – om Uw wil te doen, 

o God.

8  Daarvoor had Hij gezegd: Slachtoffer en 

spijsoffer en brandoffers en offers voor de 

zonde hebt U niet gewild en hebben U 

niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig 

de wet worden gebracht.

9  Daarna sprak Hij: Zie, Ik kom om Uw wil te 

doen, o God. Hij neemt het eerste weg om 

het tweede daarvoor in de plaats te zetten.

10  Op grond van die wil zijn wij geheiligd 

door het offer van het lichaam van Jezus 

Christus, voor eens en altijd gebracht.

11  En iedere priester stond wel dagelijks te 

dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers, 

die de zonden toch nooit zouden kunnen 

wegnemen,

12  maar deze Priester is, nadat Hij één 

slachtoffer voor de zonden geofferd 

had, tot in eeuwigheid gezeten aan de 

rechterhand van God.

13  Verder wacht Hij op het tijdstip dat Zijn 

vijanden tot een voetbank voor Zijn voeten 

gemaakt worden.

14  Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd 

worden, tot in eeuwigheid volmaakt.

HEBREËN 13:11     Want van de dieren waarvan 

het bloed als verzoening voor de zonde door 

de hogepriester het heiligdom werd binnenge-

dragen, werden de lichamen buiten de leger-

plaats verbrand.

12  Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen 

bloed het volk te heiligen, buiten de poort 

geleden.

13  Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de 

legerplaats en Zijn smaad dragen.

1 PETRUS 1:18     in de wetenschap dat u niet 

met vergankelijke dingen, zilver of goud, 

vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, 

die u door de vaderen overgeleverd is,

19 maar met het kostbaar bloed van Christus, 

als van een smetteloos en onbevlekt Lam.

20  Hij is wel van tevoren gekend, vóór de 

grondlegging van de wereld, maar in de 

laatste tijden geopenbaard omwille van u.
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OPENBARING 5:6     En ik zag, en zie: te 

midden van de troon en van de vier dieren 

en te midden van de ouderlingen stond een 

Lam als geslacht, met zeven horens en zeven 

ogen. Dat zijn de  zeven Geesten van God, 

die uitgezonden zijn over heel de aarde.

7  En Het kwam, en heeft de boekrol 

genomen uit de rechterhand van Hem Die 

op de troon zat.

8  En toen Het de boekrol genomen had, 

wierpen de vier dieren en de vierentwintig 

ouderlingen zich vóór het Lam neer. Zij 

hadden elk een citer en gouden schalen 

vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de 

heiligen.

9  En zij zongen een nieuw lied en zeiden:  U 

bent het waard om de boekrol te nemen en 

zijn zegels te openen, want U bent geslacht 

en hebt ons voor God gekocht met Uw 

bloed, uit elke stam, taal, volk en natie.

Zie: Matthéüs 18:21,22; Romeinen 3:24-26; Romeinen 8:1-4; 
Galaten 4:4; Hebreën 1:3; Hebreën 10:29; 1 Petrus 2:22-24; 

1 Petrus 3:18.; 1 Johannes 1:7-9; Openbaring 7:9,10.

I02  Het brandoffer wijst heen naar het werk 

 van de Messias - een vrijwillig offer.

LEVITICUS 7:16     Maar als het slachtoffer 

dat hij aanbiedt, een gelofteoffer of een 

vrijwillige gave is, dan moet dat gegeten 

worden op de dag dat hij zijn offer 

aanbiedt; en wat ervan overblijft, mag ook 

de volgende dag gegeten worden.

EXODUS 35:21     en ze kwamen terug: 

ieder wiens hart hem daartoe bewoog en 

ieder wiens geest hem gewillig maakte. 

Ze brachten het hefoffer voor de HEERE 

ten behoeve van het werk aan de tent van 

ontmoeting, voor al het dienstwerk daarin 

en voor de geheiligde kledingstukken.

22  Zo kwamen ze, de mannen en de vrouwen. 

Ieder die gewillig van hart was, bracht 

sierspelden, oorringen, zegelringen, 

halssieraden en allerlei gouden 

voorwerpen. Ja, iedereen die de HEERE 

een beweegoffer van goud bracht,

LEVITICUS 22:21     En als iemand de HEERE 

een dankoffer aanbiedt als inlossing van 

een gelofte of als een vrijwillige gave uit 

de runderen of het kleinvee, dan moet het 

zonder enig gebrek zijn, wil het u ten goede 

komen. Er mag geen enkel gebrek aan zijn.

PSALM 40:8     Toen zei Ik: Zie, Ik kom, in de 

boekrol is over Mij geschreven.

PSALM 66:13     Ik zal met brandoffers 

Uw huis binnengaan; ik zal aan U mijn 

geloften nakomen,

JESAJA 53:7     Toen betaling geëist werd, 

werd Híj verdrukt, maar Hij deed Zijn 

mond niet open. Als een lam werd Hij ter 

slachting geleid; als een schaap dat stom 

is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn 

mond niet open.

LUKAS 3:22     en dat de Heilige Geest op 

Hem neerdaalde in lichamelijke gedaante 

als een duif. En er kwam een stem uit de 

hemel die zei: U bent Mijn geliefde Zoon, 

in U heb Ik Mijn welbehagen!

JOHANNES 2:17     En Zijn discipelen 

herinnerden zich dat er geschreven is: De 

ijver voor Uw huis heeft mij verslonden.
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JOHANNES 3:16     Want zo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren 

Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in 

Hem gelooft, niet verloren gaat, maar 

eeuwig leven heeft.

JOHANNES 10:17     Daarom heeft de Vader 

Mij lief, omdat Ik Mijn leven geef om het 

opnieuw te nemen.

18  Niemand neemt het Mij af, maar Ik geef 

het uit Mijzelf;  Ik heb macht het te geven, 

en heb macht het opnieuw te nemen. Dit 

gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen.

JOHANNES 17:4     Ik heb U verheerlijkt op 

de aarde. Ik heb het werk volbracht dat U 

Mij gegeven hebt om te doen.

2 KORINTHE 8:9     Want u kent de genade 

van onze Heere Jezus Christus, dat Hij 

omwille van u arm is geworden, terwijl Hij 

rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk 

zou worden.

FILIPPENZEN 2:7     maar Zichzelf ontledigd 

heeft door de gestalte van een slaaf aan te 

nemen en aan de mensen gelijk te worden.

Zie: Exodus 25:39; Exodus 35:29; Exodus 36:3; Numeri 15:3; 
Deuteronomium 12:6; Deuteronomium 23:23; Psalm 69:10; 
Psalm 116:14,18; 1 Kronieken 29:3,9; 2 Kronieken 35:8; 
Ezechiël 46:12; Matthéüs 3:17; Matthéüs 17:5; Markus 1:11; 
Markus 9:7; Lukas 9:35; Handelingen 2:44; Romeinen 12:1; 

2 Korinthe 9:7; Éfeze 5:2; 2 Petrus 1:17.

B02  De Messias is het Lam van God.

I06  De Grote Verzoendag wijst heen naar 

 het werk van de Messias.

Verzoening voor de priester:

LEVITICUS 16:1       De HEERE sprak tot 

Mozes na de dood van de twee zonen van 

Aäron, toen zij voor het aangezicht van de 

HEERE waren genaderd en gestorven waren.

2  De HEERE zei toen tegen Mozes: Spreek tot 

uw broer Aäron en zeg dat hij niet te allen 

tijde in het heiligdom binnen het voorhangsel 

mag komen, vóór het verzoendeksel dat op de 

ark ligt, opdat hij niet sterft, want Ik verschijn 

in de wolk op het verzoendeksel. 

LEVITICUS 16:3,4,6 

Verzoening voor de kinderen van Israël door het 

slachten van de bok:

LEVITICUS 16:5     Van de gemeenschap van 

de Israëlieten moet hij twee geitenbokken 

nemen als zondoffer en één ram als 

brandoffer.

7  Hij moet ook de beide bokken nemen en 

die voor het aangezicht van de HEERE 

plaatsen, bij de ingang van de tent van 

ontmoeting.

8  Aäron moet namelijk het lot over de twee 

bokken werpen: één lot voor de HEERE en 

één lot voor de weggaande bok.

9  Dan moet Aäron de bok waarop het lot 

voor de HEERE gevallen is, aanbieden en 

hem als zondoffer bereiden. 

LEVITICUS 16:11-14

LEVITICUS 16:15     Daarna moet hij de 

bok slachten die als zondoffer voor het 

volk bestemd is, en zijn bloed binnen het 
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voorhangsel brengen. Hij moet met zijn 

bloed doen zoals hij met het bloed van 

de jonge stier gedaan heeft, en dat op het 

verzoendeksel en vóór het verzoendeksel 

sprenkelen.

16  Zo moet hij over het heiligdom verzoening 

doen vanwege de onreinheden van de 

Israëlieten en vanwege hun overtredingen, 

overeenkomstig al hun zonden. Zo moet 

hij ook doen met de tent van ontmoeting, 

die bij hen staat, te midden van hun 

onreinheden. 

LEVITICUS 16:17-19 

Verzoening voor de kinderen van Israël door het 

wegzenden van de bok:

LEVITICUS 16:10     Maar de bok waarop 

het lot is gevallen om weggaande bok te 

zijn, moet levend voor het aangezicht 

van de HEERE geplaatst worden, om 

daarmee verzoening te doen door hem als 

weggaande bok de woestijn in te sturen. 

20  Wanneer hij de verzoening over het 

heiligdom, de tent van ontmoeting en 

het altaar voltooid heeft, dan moet hij de 

levende bok naderbij laten komen.

21  Aäron moet zijn beide handen op de 

kop van de levende bok leggen en al de 

ongerechtigheden van de Israëlieten 

belijden, al hun overtredingen, 

overeenkomstig al hun zonden. Hij moet 

die op de kop van de bok leggen en hem 

door de hand van een man, die daarvoor 

gereedstaat, de woestijn in sturen.

22  Zo draagt de bok al hun ongerechtigheden 

op zich weg naar een onbewoond gebied. 

Hij moet dan de bok de woestijn in sturen.

23  Daarna moet Aäron in de tent van 

ontmoeting komen en de linnen kleren 

uittrekken die hij aangedaan had toen hij 

het heiligdom binnenging. Daar moet hij 

ze laten.

LEVITICUS 16:24-28

LEVITICUS 16:29      Dit is voor u tot een 

eeuwige verordening: u moet in de 

zevende maand, op de tiende dag van de 

maand, uzelf verootmoedigen en geen 

enkel werk doen, de ingezetene niet, en de 

vreemdeling die in uw midden verblijft, 

evenmin.

30  Want op deze dag wordt voor u verzoening 

gedaan om u te reinigen. Van al uw 

zonden wordt u voor het aangezicht van de 

HEERE gereinigd.

31  Het is voor u sabbat, een dag van volledige 

rust, opdat u uzelf verootmoedigt. Dit is 

een eeuwige verordening. 

LEVITICUS 17:11    Want het leven van het vlees 

is in het bloed, en Ik heb dat Zelf voor u op het 

altaar gegeven om voor uw leven verzoening 

te doen. Want het is het bloed dat door middel 

van het leven verzoening bewerkt.

JESAJA 53:4     Voorwaar, onze ziekten heeft 

Híj op Zich genomen, ons leed heeft Hij 

gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een 

geplaagde, door God geslagen en verdrukt.

5  Maar Hij is om onze overtredingen 

verwond, om onze ongerechtigheden 

verbrijzeld. De straf die ons de vrede 

aanbrengt, was op Hem, en door Zijn 

striemen is er voor ons genezing 

gekomen.

6  Wij dwaalden allen als schapen, wij 

keerden ons ieder naar zijn eigen weg. 

Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid 

van ons allen op Hem doen neerkomen.
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MATTHÉÜS 27:51     En zie, het voorhangsel 

van de tempel scheurde in tweeën, van 

boven tot beneden; de aarde beefde en de 

rotsen scheurden;

LUKAS 23:46     En Jezus riep met luide stem 

en zei: Vader, in Uw handen beveel Ik 

Mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, 

gaf Hij de geest.

JOHANNES 1:29     De volgende dag zag 

Johannes Jezus naar zich toe komen en 

hij zei: Zie het Lam van God, dat de zonde 

van de wereld wegneemt!

ROMEINEN 4:24     maar ook ter wille van ons, 

aan wie het zal worden toegerekend, aan ons 

namelijk die geloven in Hem Die Jezus, onze 

Heere, uit de doden opgewekt heeft, 

25  Die om onze overtredingen is 

overgeleverd, en opgewekt om onze 

rechtvaardiging.

HEBREËN 7:22     in zoverre is Jezus Borg 

geworden van een zoveel beter verbond.

HEBREËN 8:1     De hoofdzaak nu van de 

dingen waarover wij spreken, is dit: Zo’n 

Hogepriester hebben wij, Eén Die Zich 

heeft gezet aan de rechterhand van de 

troon van de Majesteit in de hemelen.

2  Hij is een Dienaar in het heiligdom en in 

de ware tabernakel, die de Heere heeft 

opgericht en niet een mens.

HEBREËN 9:7     In het tweede deel echter ging 

alleen de hogepriester eenmaal per jaar binnen, 

niet zonder bloed, dat hij voor zichzelf offerde 

en voor de afdwalingen van het volk. 

8  Daarmee maakte de Heilige Geest dit duidelijk 

dat de weg naar het heiligdom nog niet 

openbaar gemaakt was, zolang de eerste 

tabernakel nog in gebruik was.

9  Deze was een zinnebeeld voor de 

tegenwoordige tijd. In overeenstemming 

daarmee werden er gaven en slachtoffers 

geofferd die niet in staat waren om hem die de 

dienst verrichtte, wat zijn geweten betreft tot 

volmaaktheid te brengen.

10  Het betrof hier alleen voedsel en dranken 

en verscheidene wassingen, vleselijke 

verordeningen, die opgelegd waren tot op de tijd 

van de betere orde.

11  Maar toen is Christus verschenen, de 

Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. 

Hij is door de meerdere en meer volmaakte 

tabernakel gegaan, die niet met handen is 

gemaakt, dat is: die niet van deze schepping is.

12  Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, 

maar door Zijn eigen bloed voor eens en 

altijd binnengegaan in het heiligdom en 

heeft daardoor een eeuwige verlossing 

teweeggebracht.

13  Want als het bloed van stieren en bokken en 

de as van de jonge koe, op de verontreinigden 

gesprenkeld, hen heiligt tot reinheid van het 

vlees,

14  hoeveel te meer zal het bloed van Christus,  Die 

door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan 

God geofferd heeft, uw geweten reinigen van 

dode werken om de levende God te dienen!

15  En daarom is Hij de Middelaar van het 

nieuwe verbond, opdat, nu de dood heeft 

plaatsgevonden tot verzoening van de 

overtredingen die er onder het eerste verbond 

waren, de geroepenen de belofte van de eeuwige 

erfenis ontvangen.

16  Immers, waar een testament is, daar is het 

noodzakelijk dat de dood van de maker van het 

testament vastgesteld wordt.
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17  Want een testament is bindend na iemands 

dood. Het wordt immers nooit van kracht 

zolang de maker van het testament nog leeft.

18  Daarom is ook het eerste niet zonder bloed 

ingewijd.

19  Want nadat elk gebod overeenkomstig de wet 

aan heel het volk door Mozes meegedeeld was, 

nam hij het bloed van de kalveren en van de 

bokken met water en scharlakenrode wol en 

hysop, en besprenkelde het boek zelf en heel 

het volk,

20  terwijl hij zei: Dit is het bloed van het verbond 

dat God u bevolen heeft te houden.

21  Ook de tabernakel en ook al de voorwerpen 

voor de eredienst besprenkelde hij op dezelfde 

manier met het bloed.

22  En bijna alles wordt volgens de wet door bloed 

gereinigd, en zonder het vergieten van bloed 

vindt er geen vergeving plaats.

23  Het was dus noodzakelijk dat de afbeeldingen 

van de dingen die in de hemelen zijn, hierdoor 

gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf 

door betere offers dan deze.

24  Want Christus is niet binnengegaan in het 

heiligdom dat met handen gemaakt is en dat 

een tegenbeeld is van het ware, maar in de 

hemel zelf, om nu voor het aangezicht van God 

te verschijnen voor ons,

25  en dat niet om Zichzelf dikwijls te offeren, 

zoals de hogepriester elk jaar in het heiligdom 

binnengaat met bloed dat niet van hemzelf is.

26  Want dan had Hij vanaf de grondlegging van 

de wereld dikwijls moeten lijden. Maar nu is 

Hij bij de voleinding van de eeuwen eenmaal 

geopenbaard om de zonde teniet te doen door 

Zijn offer.

27  En zoals het voor de mensen beschikt is dat 

zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het 

oordeel volgt,

28  zo zal ook Christus, Die eenmaal geofferd is 

om de zonden van velen weg te dragen, voor de 

tweede keer zonder zonde gezien worden door 

hen die Hem verwachten tot zaligheid.

HEBREËN 10:4     Want het is onmogelijk dat 

het bloed van stieren en bokken de zonden 

wegneemt.

HEBREËN 10:14     Want met één offer 

heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in 

eeuwigheid volmaakt.

1 JOHANNES 2:2     En Hij is een verzoening 

voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, 

maar ook voor de zonden van de hele wereld.

Zie: Genesis 32:30; Exodus 28:2,30; Exodus 30:10; Exodus 
33:20; Leviticus 16:4; Leviticus 23:26-32; Leviticus 25:9; Numeri 
27:21; Numeri 29:7; Deuteronomium 5:24; Richteren 6:22; Psalm 
51:17,19; Psalm 103:12; Jesaja 38:17; Jesaja 43:25; Jesaja 44:22; 

Jesaja 53:12; Ezechiël 10:18-19; Daniël 10:5; Hoséa 6:2,3; 
Jona 1-3; Micha 7:19; Matthéüs 28:30; Markus 15:38; Lukas 
23:41,45; Johannes 1:14; Johannes 2:11,19; Johannes 19:23; 

Handelingen 13:39; 
Romeinen 5:9; 2 Korinthe 5:19,21; Éfeze 2:6; 1 Timotheüs 2:5; 

Hebreën 7:26-28; Hebreën 8:5; Hebreën 10:19-22; 
Hebreën 12:24; 2 Petrus 3:9; Openbaring 19:7,8.

B02  De Messias is het Lam van God.

I03  Het brandoffer wijst heen naar het werk

 van de Messias - een volmaakt offer.

LEVITICUS 22:17     De HEERE sprak tot 

Mozes:

18  Spreek tot Aäron, tot zijn zonen en 

tot al de Israëlieten, en zeg tegen hen: 

Ieder uit het huis van Israël en uit de 

vreemdelingen in Israël die zijn offergave 

aanbiedt overeenkomstig al hun geloften 

en al hun vrijwillige gaven, die zij de 

HEERE als brandoffer aanbieden –

19  om een welgevallen voor u te vinden, moet 

het een mannetje zonder enig gebrek zijn 

van de runderen, de schapen of de geiten.

leviticus 16 & 17 leviticus 16, 17 & 22
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20  Niets waaraan een gebrek is, mag u aanbieden, 

want dat zou u niet ten goede komen.

21  En als iemand de HEERE een dankoffer 

aanbiedt als inlossing van een gelofte of 

als een vrijwillige gave uit de runderen of 

het kleinvee, dan moet het zonder enig 

gebrek zijn, wil het u ten goede komen. Er 

mag geen enkel gebrek aan zijn. 

LEVITICUS 17:11     Want het leven van het 

vlees is in het bloed, en Ik heb dat Zelf 

voor u op het altaar gegeven om voor uw 

leven verzoening te doen. Want het is 

het bloed dat door middel van het leven 

verzoening bewerkt.

NUMERI 28:3     U moet tegen hen zeggen: 

Dit is het vuuroffer dat u de HEERE moet 

aanbieden: elke dag twee lammeren van 

een jaar oud, zonder enig gebrek, als een 

voortdurend brandoffer.

4  Het ene lam moet u ‘s morgens bereiden, 

het andere lam moet u tegen het vallen 

van de avond bereiden,

PSALM 40:7     U hebt geen vreugde 

gevonden in slachtoffer en graanoffer, U 

hebt Mijn oren doorboord; brandoffer en 

zondoffer hebt U niet geëist.

JESAJA 53:8     Hij is uit de angst en uit het 

gericht weggenomen, en wie zal Zijn leeftijd 

uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het 

land van de levenden. Om de overtreding 

van mijn volk is de plaag op Hem geweest.

MATTHÉÜS 20:28     zoals ook de Zoon des 

mensen niet gekomen is om gediend te 

worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te 

geven tot een losprijs voor velen.

MATTHÉÜS 26:28     want dit is Mijn bloed, 

het bloed van het nieuwe verbond, dat voor 

velen vergoten wordt tot vergeving van 

zonden.

MATTHÉÜS 27:19     Toen hij op de rechter-

stoel zat, stuurde zijn vrouw hem een bood-

schap: Laat je toch niet in met deze Recht-

vaardige, want ik heb vandaag in een droom 

veel om Hem geleden. 

LUKAS 23:4     Pilatus zei tegen de 

overpriesters en de menigten: Ik vind geen 

schuld in deze Mens.

LUKAS 23:47     Toen de hoofdman over 

honderd zag wat er gebeurd was, 

verheerlijkte hij God en zei: Werkelijk, 

deze Mens was rechtvaardig.

1 KORINTHE 1:30     Maar uit Hem bent u in 

Christus Jezus, Die voor ons is geworden 

wijsheid van God en gerechtigheid, 

heiliging en verlossing,

ÉFEZE 5:2     en wandel in de liefde, zoals ook 

Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor 

ons heeft overgegeven als een offergave en 

slachtoffer, tot een aangename geur voor 

God.

HEBREËN 7:26     Want zo’n Hogepriester 

hadden wij nodig: heilig, onschuldig, 

onbesmet, afgescheiden van de zondaars 

en boven de hemelen verheven.

HEBREËN 10:4     Want het is onmogelijk dat 

het bloed van stieren en bokken de zonden 

wegneemt.
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5  Daarom zegt Hij bij Zijn komst in de 

wereld: Slachtoffer en spijsoffer hebt U 

niet gewild, maar U hebt voor Mij een 

lichaam gereedgemaakt.

6  Brandoffers en offers voor de zonde hebben 

U niet behaagd.

7  Toen zei Ik: Zie, Ik kom – in de boekrol is over 

Mij geschreven – om Uw wil te doen, o God.

8  Daarvoor had Hij gezegd: Slachtoffer en 

spijsoffer en brandoffers en offers voor de 

zonde hebt U niet gewild en hebben U 

niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig 

de wet worden gebracht.

9  Daarna sprak Hij: Zie, Ik kom om Uw wil te 

doen, o God. Hij neemt het eerste weg om 

het tweede daarvoor in de plaats te zetten.

10  Op grond van die wil zijn wij geheiligd 

door het offer van het lichaam van Jezus 

Christus, voor eens en altijd gebracht.

1 PETRUS 1:18     in de wetenschap dat u niet 

met vergankelijke dingen, zilver of goud, 

vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, 

die u door de vaderen overgeleverd is,

19  maar met het kostbaar bloed van Christus, 

als van een smetteloos en onbevlekt Lam.

20  Hij is wel van tevoren gekend, vóór de 

grondlegging van de wereld, maar in de 

laatste tijden geopenbaard omwille van u.

21  Door Hem gelooft u in God, Die Hem 

opgewekt heeft uit de doden en Hem 

heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw 

geloof en hoop op God gericht zijn.

Zie: Exodus 12:5; Leviticus 1:1-4,10;Leviticus 3:1,6; Leviticus 
4:32; Leviticus 7:11; Leviticus 21:16-24; Leviticus 22:27; 

Numeri 16:40; Deuteronomium 14:6; Deuteronomium 15:21; 
Deuteronomium 17:1; Ezra 6:8-10; Psalm 50:8-12; Psalm 

51:18; Jesaja 1:11-15; 
Maleáchi 1:8,13,14; Matthéüs 3:15; Matthéüs 27:19,24,54; 

Markus 10:45; Markus 14:24; Lukas 4:3; Lukas 9:56; Lukas 23:41; 
Johannes 4:34; Johannes 5:30; Johannes 6:38; 2 Korinthe 5:21; 
Galaten 4:4; Éfeze 5:26; 1 Thessalonicensen 2:10; Titus 1:7,10; 

Titus 2:14; Hebreën 9:22; Hebreën 10:19-21; 
Hebreën 13:12; 1 Johannes 1:7; 1 Johannes 2:1.

I09  Het feest van de ongezuurde broden wijst 

 heen naar het werk van de Messias.

LEVITICUS 23:6      En op de vijftiende dag van 

die maand is het Feest van de ongezuurde 

broden voor de HEERE. Zeven dagen lang 

moet u dan ongezuurde broden eten.

7  Op de eerste dag moet u een heilige 

samenkomst hebben. Geen enkel 

dienstwerk mag u dan doen.

8  Zeven dagen lang moet U de HEERE een 

vuuroffer aanbieden. Op de zevende dag 

is er dan een heilige samenkomst. Geen 

enkel dienstwerk mag u dan doen.

DEUTERONOMIUM 16:3     U mag er niets 

wat gezuurd is bij eten. Zeven dagen moet 

u er ongezuurd brood bij eten, brood van de 

ellende – want met haast bent u uit het land 

Egypte vertrokken – om de dag te gedenken 

dat u uit het land Egypte trok, alle dagen 

van uw leven.

MATTHÉÜS 26:17     Op de eerste dag van de 

ongezuurde broden kwamen de discipelen 

naar Jezus toe en zeiden tegen Hem: Waar 

wilt U dat wij voorbereidingen voor U 

treffen om het Pascha te eten?

MARKUS 14:1     En na twee dagen was het 

Pascha en het feest van de ongezuurde 

broden. En de overpriesters en de 

schriftgeleerden zochten naar een manier 

om Hem door een list te grijpen en te 

doden.

1 KORINTHE 5:7     Verwijder dan het oude 

zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult 

zijn. U bent immers ongezuurd, want ook 

ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus.
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2 KORINTHE 5:21     Want Hem Die geen 

zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot 

zonde gemaakt, opdat wij zouden worden 

gerechtigheid van God in Hem.

ÉFEZE 5:2     en wandel in de liefde, zoals ook 

Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor 

ons heeft overgegeven als een offergave en 

slachtoffer, tot een aangename geur voor 

God.

Zie: Exodus 12:15-20,39; Exodus 13:6,7; Exodus 23:15; 
Exodus 34:18; Numeri 28:17-25; Deuteronomium 16:8,16; 
Richteren 6:12-24; 2 Kronieken 30:13,21; 2 Kronieken 35:17; 

Ezra 6:22; Markus 14:12; Lukas 22:1,7.

I10  Het feest van de eerstelingen der oogst 

 wijst heen naar de opstanding van 

 de Messias.

LEVITICUS 23:9     De HEERE sprak tot 

Mozes:

10  Spreek tot de Israëlieten, en zeg tegen 

hen: Wanneer u in het land komt dat 

Ik u geven zal, en u de oogst ervan 

binnenhaalt, dan moet u de eerste schoof 

van uw oogst naar de priester brengen.

11  Hij moet de schoof voor het aangezicht 

van de HEERE bewegen, opdat Hij een 

welgevallen in u vindt. Op de dag na 

de sabbat moet de priester de schoof 

bewegen.

12  U moet op de dag dat u de schoof beweegt, 

een lam zonder enig gebrek van een 

jaar oud als brandoffer voor de HEERE 

bereiden,

13  met een bijbehorend graanoffer van twee 

tiende efa meelbloem, met olie gemengd, 

als een vuuroffer voor de HEERE, een 

aangename geur, en een bijbehorend 

plengoffer van een kwart hin wijn.

14  U mag geen brood, geroosterd graan en 

vers graan eten tot op deze zelfde dag dat 

u de offergave van uw God gebracht hebt. 

Het is een eeuwige verordening, al uw 

generaties door, in al uw woongebieden.

MATTHÉÜS 28:5     Maar de engel 

antwoordde en zei tegen de vrouwen: U 

hoeft niet bevreesd te zijn,  want ik weet 

dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was.

6  Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, 

zoals Hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats 

waar de Heere gelegen heeft.

7  En ga haastig heen en zeg tegen Zijn 

discipelen dat Hij opgewekt is uit de 

doden; en zie, Hij gaat u voor naar Galilea; 

daar zult u Hem zien. Zie, ik heb het u 

gezegd.

ROMEINEN 8:29     Want hen die Hij van 

tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van 

tevoren toe bestemd om aan het beeld 

van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat 

Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele 

broeders.

1 KORINTHE 15:20     Maar nu, Christus ís 

opgewekt uit de doden en is de Eersteling 

geworden van hen die ontslapen zijn.

21  Want omdat de dood er is door een mens, 

is ook de opstanding van de doden er door 

een Mens.

22  Want zoals allen in Adam sterven, zo 

zullen ook in Christus allen levend 

gemaakt worden.

23  Ieder echter in zijn eigen orde: Christus 

als Eersteling, daarna wie van Christus 

zijn, bij Zijn komst.
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KOLOSSENZEN 1:18     En Hij is het hoofd 

van het lichaam, namelijk van de gemeente, 

Hij, Die het begin is, de Eerstgeborene uit 

de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou 

zijn..

HEBREËN 10:10     Op grond van die wil 

zijn wij geheiligd door het offer van het 

lichaam van Jezus Christus, voor eens en 

altijd gebracht.

11  En iedere priester stond wel dagelijks 

te dienen en bracht vaak dezelfde 

slachtoffers, die de zonden toch nooit 

zouden kunnen wegnemen,

12  maar deze Priester is, nadat Hij één 

slachtoffer voor de zonden geofferd 

had, tot in eeuwigheid gezeten aan de 

rechterhand van God.

1 PETRUS 1:18     in de wetenschap dat u 

niet met vergankelijke dingen, zilver of 

goud, vrijgekocht bent van uw zinloze 

levenswandel, die u door de vaderen 

overgeleverd is,

19  maar met het kostbaar bloed van Christus, 

als van een smetteloos en onbevlekt Lam.

OPENBARING 1:17     En toen ik Hem zag, 

viel ik als dood aan Zijn voeten, en Hij 

legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen 

mij: Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste 

en de Laatste,

18  en de Levende, en Ik ben dood geweest en 

zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. 

Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk 

van de dood en van de dood zelf.

Zie: Genesis 4:4,5; Leviticus 1:10; Jozua 5:11,12.

I11  Het wekenfeest wijst heen naar de

  eerstelingen van de Heilige Geest.

LEVITICUS 23:15     U moet dan vanaf de dag 

na de sabbat gaan tellen, vanaf de dag dat 

u de schoof van het beweegoffer gebracht 

hebt. Zeven volle weken zullen het zijn.

16 Tot de dag na de zevende sabbat moet u 

vijftig dagen tellen. Dan moet u de HEERE 

een nieuw graanoffer aanbieden.

17 Uit uw woongebieden moet u twee broden 

meebrengen, bestemd voor een beweegoffer. 

Ze moeten van twee tiende efa meelbloem 

zijn, met zuurdeeg gebakken; het zijn de 

eerstelingen voor de HEERE.

18 U moet dan samen met het brood zeven 

lammeren zonder enig gebrek van een 

jaar oud, en één jonge stier – het jong van 

een rund – en twee rammen aanbieden. 

Ze zijn een brandoffer voor de HEERE, 

met het bijbehorende graanoffer en de 

bijbehorende plengoffers, een vuuroffer, 

een aangename geur voor de HEERE.

19 Verder moet u één geitenbok als zondoffer 

en twee lammeren van een jaar oud als 

dankoffer bereiden.

20 De priester moet ze met het brood van 

de eerstelingen als beweegoffer voor het 

aangezicht van de HEERE bewegen, met 

de twee lammeren. Ze zijn een heilige gave 

voor de HEERE, bestemd voor de priester.

21 U moet op diezelfde dag uitroepen dat u 

een heilige samenkomst hebt. U mag geen 

enkel dienstwerk doen. Het is een eeuwige 

verordening, in al uw woongebieden, al uw 

generaties door.

JOHANNES 15:26     Maar wanneer de Trooster 
is gekomen, Die Ik u zenden zal van de 
Vader, de Geest van de waarheid, Die van de 
Vader uitgaat, zal Die van Mij getuigen.
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HANDELINGEN 2:1     En toen de dag van 

het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij 

allen eensgezind bijeen.

2  En plotseling kwam er uit de hemel een 

geluid als van een geweldige windvlaag en 

dat vervulde heel het huis waar zij zaten.

3  En aan hen werden tongen als van vuur 

gezien, die zich verdeelden, en het zat op 

ieder van hen.

4  En zij werden allen vervuld met de 

Heilige Geest en begonnen te spreken in 

andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te 

spreken.

HANDELINGEN 2:32     Deze Jezus heeft  

God doen opstaan, waarvan wij allen  

getuigen zijn.

33  Hij dan, Die door de rechterhand van God 

verhoogd is en de belofte van de Heilige 

Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit 

uitgestort wat u nu ziet en hoort.

ROMEINEN 8:23     En dat niet alleen, maar 

ook wijzelf, die de eerstelingen van 

de Geest hebben, ook wij zelf zuchten 

in onszelf, in de verwachting van de 

aanneming tot kinderen, namelijk de 

verlossing van ons lichaam.

1 KORINTHE 12:13     Ook wij allen  

immers zijn door één Geest tot één 

lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden  

zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij 

vrijen; en wij allen zijn van één Geest 

doordrenkt.

HEBREËN 10:15     En de Heilige Geest 

getuigt het ons ook.

16  Want na eerst gezegd te hebben: Dit is het 

verbond, dat Ik met hen na die dagen zal 

sluiten, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten 

in hun hart geven en Ik zal die in hun 

verstand schrijven,

JAKOBUS 1:18     Overeenkomstig Zijn wil 

heeft Hij ons gebaard door het Woord van 

de waarheid, opdat wij in zeker opzicht 

eerstelingen van Zijn schepselen zouden zijn.

OPENBARING 14:4     Zij zijn het die 

niet met vrouwen bevlekt zijn, want zij 

zijn maagden. Dezen zijn het die het 

Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. 

Dezen zijn gekocht uit de mensen, als 

eerstelingen voor God en het Lam.

Zie: Exodus 19; Exodus 20; Exodus 34:22; Leviticus 23:10; 
Numeri 28:26-31; Deuteronomium 16:9-11; Jeremía 31:31-34; 
Ezechiël 36:24-30; Maleáchi 1:13,14; Romeinen 8:3; 2 Korinthe 

5:21. 

I12  Het loofhuttenfeest in relatie tot het werk  

 van de Messias.

LEVITICUS 23:33     De HEERE sprak tot 

Mozes:

34  Spreek tot de Israëlieten en zeg: Vanaf de 

vijftiende dag van deze zevende maand is 

het zeven dagen lang Loofhuttenfeest voor 

de HEERE.

LEVITICUS 23:35-38

LEVITICUS 23:39     Maar vanaf de vijftiende 

dag van de zevende maand, wanneer u de 

opbrengst van het land ingezameld hebt, 

moet u het feest van de HEERE zeven 

dagen lang vieren. Op de eerste dag is het 

rustdag en op de achtste dag is het rustdag.

40 Op de eerste dag moet u voor uzelf vruchten 

van sierlijke bomen, takken van palmbomen, 

takken van loofbomen en van beekwilgen 
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nemen, en u moet zich zeven dagen lang 

voor het aangezicht van de HEERE, uw God, 

verblijden.

41 Dat feest voor de HEERE moet u per jaar 

zeven dagen lang vieren. Het is een eeuwige 

verordening, al uw generaties door. In de 

zevende maand moet u het vieren.

42 Zeven dagen moet u in de loofhutten wonen. 

Alle ingezetenen van Israël moeten in 

loofhutten wonen,

43 zodat de generaties na u weten dat Ik de 

Israëlieten in loofhutten liet wonen, toen Ik 

hen uit het land Egypte geleid heb. Ik ben de 

HEERE, uw God.

JESAJA 12:3     U zult met vreugde  

water scheppenuit de bronnen van  

het heil.

JESAJA 55:1     O, alle dorstigen, kom tot de 

wateren, en u die geen geld hebt, kom, 

koop en eet, ja, kom, koop zonder geld, 

zonder prijs, wijn en melk.

ZACHARÍA 14:16     Het zal geschieden dat al 

de overgeblevenen van alle heidenvolken 

die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van 

jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te 

buigen voor de Koning, de HEERE van de 

legermachten, en om het Loofhuttenfeest 

te vieren.

17  Het zal geschieden dat er geen regen zal 

vallen op hem die uit de geslachten van de 

aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om 

zich voor de Koning, de HEERE van de 

legermachten, neer te buigen.

JOHANNES 4:13     Jezus antwoordde en zei 

tegen haar: Ieder die van dit water drinkt, 

zal weer dorst krijgen,

14  maar wie drinkt van het water dat Ik hem 

zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst 

meer krijgen. Maar het water dat Ik hem 

zal geven, zal in hem een bron worden van 

water dat opwelt tot in het eeuwige leven.

JOHANNES 7:37     En op de laatste, de grote 

dag van het feest, stond Jezus daar en riep:  

Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij 

komen en drinken.

38  Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: 

Stromen van levend water zullen uit zijn 

binnenste vloeien.

39  (En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in 

Hem geloven, ontvangen zouden; want de 

Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus 

nog niet verheerlijkt was.)

HEBREËN 11:9     Door het geloof is hij een 

inwoner geweest in het land van de belofte 

als in een vreemd land en heeft hij in 

tenten gewoond, met Izak en Jakob, die 

mede-erfgenamen waren van dezelfde 

belofte.

10  Want hij verwachtte de stad die 

fundamenten heeft, waarvan God de 

Bouwer en Ontwerper is.

11  Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht 

ontvangen om zwanger te worden en 

een kind te baren, ondanks haar hoge 

ouderdom, omdat zij Hem getrouw heeft 

geacht Die het beloofd had.

12  Daarom zijn er zelfs uit één man en dat 

uit iemand wiens kracht al gestorven was, 

zovelen geboren als de sterren van de 

hemel in menigte en als het zand op het 

strand van de zee, dat niet te tellen is.

13  Deze allen zijn in het geloof gestorven. 

Zij hebben de vervulling van de beloften 

niet verkregen, maar hebben die vanuit de 
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verte gezien en geloofd en begroet, en zij 

hebben beleden dat zij vreemdelingen en 

bijwoners op de aarde waren.

14  Want wie zulke dingen zeggen, laten 

duidelijk blijken dat zij een vaderland 

zoeken.

15  En als zij aan het vaderland gedacht hadden 

vanwaaruit zij weggegaan waren, zouden 

zij gelegenheid gehad hebben om terug te 

keren.

16  Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is 

naar een hemels vaderland. Daarom schaamt 

God Zich niet voor hen  om hun God 

genoemd te worden. Want Hij had voor hen 

een stad gereedgemaakt.

 

OPENBARING 22:1     En hij liet mij een 

zuivere rivier zien, van het water des 

levens, helder als kristal, die uit de troon 

van God en van het Lam kwam.

2  In het midden van haar straat en aan 

de ene en de andere zijde van de rivier 

bevond zich de Boom des levens, die 

twaalf vruchten voortbrengt – van maand 

tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de 

bladeren van de boom zijn tot genezing 

van de heidenvolken.

Zie: Exodus 13:14; Numeri 29:12-38; Deuteronomium 16:13-15; 
Deuteronomium 31:10-13; 1 Koningen 8:65-66; 
2 Kronieken 7:8-10; Ezra 3:4; Nehemía 8:14-18; 

Psalm 36:9; Psalm 42:2,3; Jesaja 35:10; Jesaja 41:17,18;
 Jesaja 44:3; Jesaja 49:10; Jeremía 2:3; Ezechiël 45:25; 

Joël 3:18; Zacharía 3:10; Zacharía 14:18,19;
 Johannes 4:10-12; Johannes 16:22; 1 Korinthe 10:4; 
2 Korinthe 5:1; Hebreën 13:13,14; Openbaring 7:17;

 Openbaring 21:6;Openbaring 22:1,17.

Volgens de Joodse traditie werd het plengoffer 

als volgt gevierd. Aan het begin van de 

zevende dag, die in het Hebreeuws Hoshana 

Rabba wordt genoemd, liep een priester naar 

de vijver van Siloam. Daar haalde hij water uit 

en deed het in een gouden kan om het naar 

de tempel toe te brengen. Daar werd het als 

een plengoffer over het offerdier uitgegoten. 

Tijdens de waterceremonie werd de volgende 

bijbeltekst voorgelezen.

Jesaja 12:3     U zult met vreugde water 

scheppen uit de bronnen van het heil.

Een oud Joods leerboek Misjna Soekka 

5:1 zegt: “Wie de uitingen der vreugde ter 

gelegenheid van het waterscheppen niet 

heeft gezien, heeft in zijn leven nooit vreugde 

gezien”. Het was zelfs een boodschap van God 

om tijdens het Loofhuttenfeest vol vreugde te 

eten en te drinken.

 

E18 God zal wonen onder Zijn volk.

LEVITICUS 26:11      Ik zal Mijn tabernakel 

in uw midden plaatsen en Mijn ziel zal 

niet van u walgen.

12 Ik zal in uw midden wandelen. Ik zal u 

tot een God zijn en u zult Mij tot een volk 

zijn.

EZECHIËL 37:27     Mijn tabernakel zal bij 

hen zijn, Ik zal een God voor hen zijn en 

zíj zullen een volk voor Mij zijn.

JOHANNES 1:14     En het Woord is vlees 

geworden en heeft onder ons gewoond (en 

wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een 

LEVITICUS
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 heerlijkheid als van de Eniggeborene van 

de Vader), vol van genade en waarheid.

JOHANNES 1:49     Nathanaël zei tegen Hem: 

Vanwaar kent U mij? Jezus antwoordde 

en zei tegen hem: Voordat Filippus u riep, 

toen u onder de vijgenboom was, zag Ik u.

JOHANNES 5:46     Want als u Mozes 

geloofde, zou u Mij geloven; want hij heeft 

over Mij geschreven.

HANDELINGEN 3:22     Want Mozes heeft 

tegen de vaderen gezegd: De Heere, uw 

God, zal voor u een Profeet laten opstaan 

uit uw broeders, zoals ik; naar Hem 

moet u luisteren in alles wat Hij tot u zal 

spreken.

HANDELINGEN 15:16     Hierna zal Ik 

terugkeren en de vervallen hut van 

David weer opbouwen, en wat daarvan is 

afgebroken, weer opbouwen en Ik zal hem 

weer oprichten,

17  opdat de mensen die overgebleven zijn, 

de Heere zouden zoeken, en alle heidenen 

over wie Mijn Naam uitgeroepen is, 

spreekt de Heere, Die dit alles doet.

HEBREËN 9:11     Maar toen is Christus 

verschenen, de Hogepriester van de 

toekomstige heilsgoederen. Hij is door de 

meerdere en meer volmaakte tabernakel 

gegaan, die niet met handen is gemaakt, 

dat is: die niet van deze schepping is.

12  Hij is niet door bloed van bokken en 

kalveren, maar door Zijn eigen bloed 

voor eens en altijd binnengegaan in het 

heiligdom en heeft daardoor een eeuwige 

verlossing teweeggebracht.

HEBREËN 9:22     En bijna alles wordt 

volgens de wet door bloed gereinigd, en 

zonder het vergieten van bloed vindt er 

geen vergeving plaats.

 OPENBARING 21:3     En ik hoorde een luide 

stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van 

God is bij de mensen en Hij zal bij hen 

wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God 

Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.

Zie: Exodus 29:45,46; Deuteronomium 18:15; Jozua 22:19; 2
 Kronieken 29:6; Psalm 78:59,60; Amos 9:11,12; 

Hebreën 8:5-6; Hebreën 13:10-13.
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I07  Het offer van de rode koe beeldt het 

 werk uit van de Messias. 

NUMERI 19:2     Dit is de wetsverordening 

die de HEERE geboden heeft: Spreek tot 

de Israëlieten en zeg dat zij een rode koe 

zonder enig gebrek bij u moeten brengen, 

waaraan geen onvolkomenheid is, waarop 

nog geen juk gekomen is.

3 U moet die aan de priester Eleazar geven, 

en men moet haar buiten brengen, tot 

buiten het kamp, en haar voor zijn ogen 

slachten.

9  En iemand die rein is, moet de as van de 

koe verzamelen en buiten het kamp op 

een reine plaats wegleggen. Die as is voor 

de gemeenschap van de Israëlieten om te 

bewaren, bestemd voor reinigingswater. 

Het is een middel tot ontzondiging.

JOHANNES 15:3     U bent al rein vanwege 

het woord dat Ik tot u gesproken heb.

GALATEN 3:13     Christus heeft ons 

vrijgekocht van de vloek van de wet door 

voor ons een vloek te worden, want er staat 

geschreven:  Vervloekt is ieder die aan een 

hout hangt,

ÉFEZE 5:26     opdat Hij haar zou heiligen, 

door haar te reinigen met het waterbad 

door het Woord,

HEBREËN 1:3     Hij, Die de afstraling van 

Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn 

zelfstandigheid, Die alle dingen draagt 

door Zijn krachtig woord, heeft, nadat 

Hij de reiniging van onze zonden door 

Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet 

aan de rechterhand van de Majesteit in de 

hoogste hemelen.

HEBREËN 9:11     Maar toen is Christus 

verschenen, de Hogepriester van de 

toekomstige heilsgoederen. Hij is door de 

meerdere en meer volmaakte tabernakel 

gegaan, die niet met handen is gemaakt, 

dat is: die niet van deze schepping is.

12  Hij is niet door bloed van bokken en 

kalveren, maar door Zijn eigen bloed 

voor eens en altijd binnengegaan in het 

heiligdom en heeft daardoor een eeuwige 

verlossing teweeggebracht.

13  Want als het bloed van stieren en 

bokken en de as van de jonge koe, op de 

verontreinigden gesprenkeld, hen heiligt 

tot reinheid van het vlees,

14  hoeveel te meer zal het bloed van Christus, 

Die door de eeuwige Geest Zichzelf 

smetteloos aan God geofferd heeft, uw 

geweten reinigen van dode werken om de 

levende God te dienen!

HEBREËN 10:14     Want met één offer 

heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in 

eeuwigheid volmaakt.

HEBREËN 13:11     Want van de dieren 

waarvan het bloed als verzoening voor de 

zonde door de hogepriester het heiligdom 

werd binnengedragen, werden de 

lichamen buiten de legerplaats verbrand.

12  Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn 

eigen bloed het volk te heiligen, buiten de 

poort geleden.

13  Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de 

legerplaats en Zijn smaad dragen.

Zie: Hebreën 10:19-22,29.
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E26  Het verlossingswerk van de Messias.

NUMERI 21:9     Toen maakte Mozes een 

koperen slang en zette hem op de staak. 

En het gebeurde als de slang iemand beet 

dat hij naar de koperen slang keek en in 

leven bleef.

JOHANNES 1:29     De volgende dag zag 

Johannes Jezus naar zich toe komen en 

hij zei: Zie het Lam van God, dat de zonde 

van de wereld wegneemt!

JOHANNES 3:14     En zoals Mozes de slang 

in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de 

Zoon des mensen verhoogd worden,

15  opdat ieder die in Hem gelooft, niet 

verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

JOHANNES 6:40     En dit is de wil van Hem 

Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de 

Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven 

heeft, en Ik zal hem doen opstaan op de 

laatste dag.

HEBREËN 12:2     terwijl wij het oog gericht 

houden op Jezus, de Leidsman en 

Voleinder van het geloof. Hij heeft om de 

vreugde die Hem in het vooruitzicht was 

gesteld, het kruis verdragen en de schande 

veracht en zit nu aan de rechterhand van 

de troon van God.

Zie: 2 Koningen 18:4

 D04 Het koninklijk ambt van de Messias.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

NUMERI 24:7     Water stroomt uit zijn 

emmers, zijn zaad krijgt veel water; zijn 

koning wordt boven Agag verheven en zijn 

koningschap verheft zich.

8  God heeft hem uit Egypte geleid; Hij is hem 

als de horens van een wilde os. Hij zal 

heidenvolken, zijn tegenstanders, 

verslinden; hun beenderen zal hij breken, en 

met zijn pijlen doorboren.

15  Toen hief hij zijn spreuk aan, en zei: Bileam, 

de zoon van Beor, spreekt, de man van wie 

de ogen geopend zijn, spreekt,

16  hij die de woorden van God hoort, spreekt en 

die de kennis van de Allerhoogste weet; die 

het visioen van de Almachtige ziet, terwijl hij 

neervalt met ontsloten ogen.

17  Ik zal hem zien, maar niet nu; ik zal hem 

aanschouwen, maar niet van nabij. Er zal een 

ster uit Jakob voortkomen, er zal een scepter uit 

Israël opkomen; hij zal de flanken van Moab 

verbrijzelen en alle zonen van Seth 

vernietigen.

18  Edom zal bezit zijn en Seïr zal bezit van zijn 

vijanden zijn, maar Israël zal kracht 

uitoefenen.

19  Uit Jakob zal hij heersen; wie ontkomt uit de 

stad, zal hij ombrengen.

GENESIS 49: 10     De scepter zal van Juda niet 

wijken en evenmin de heersersstaf van 

tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en 

Hem zullen de volken gehoorzamen.
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PSALM 110: 2     De HEERE strekt Uw 

machtige scepter uit vanuit Sion en zegt: 

Heers te midden van Uw vijanden.

DANIËL 2:44     In de dagen van die koningen 

zal de God van de hemel echter een 

Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig 

niet te gronde zal gaan en waarvan de 

heerschappij niet op een ander volk zal 

overgaan. Het zal al die andere koninkrijken 

verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal het 

voor eeuwig standhouden.

MATTHÉÜS 2: 1       Toen nu Jezus geboren was 

in Bethlehem, in Judea, in de dagen van 

koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten 

kwamen in Jeruzalem aan,

2  en zeiden: Waar is de pasgeboren Koning van 

de Joden? Want wij hebben Zijn ster in het 

oosten gezien en zijn gekomen om Hem te 

aanbidden.

1 KORINTHE 15: 24     Daarna komt het einde, 

wanneer Hij het koningschap aan God en de 

Vader heeft overgegeven, wanneer Hij alle 

heerschappij en alle macht en kracht heeft 

tenietgedaan.

25  Want Hij moet Koning zijn, totdat Hij alle 

vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd.

FILIPPENZEN 2:10     opdat in de Naam van 

Jezus zich zou buigen elke knie van hen die 

in de hemel, en die op de aarde, en die onder 

de aarde zijn,

HEBREËN 1: 8     Mmaar tegen de Zoon zegt Hij: 

Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. 

De scepter van Uw koninkrijk is een scepter 

van het recht.

9  U hebt gerechtigheid lief en haat 

ongerechtigheid. Daarom heeft Uw God U 

gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven Uw 

metgezellen.

OPENBARING  19: 16     Er stond op Zijn 

bovenkleed en op Zijn dij deze naam 

geschreven: Koning der koningen en Heere 

der heren.

OPENBARING 22: 16     Ik, Jezus, heb Mijn 

engel gezonden om bij u in de gemeenten 

van deze dingen te getuigen. Ik ben de 

Wortel en het Nageslacht van David, de 

blinkende Morgenster.

Zie: #1; Numeri 24:4;  Psalm 18:44; Johannes 1:49; Judas 1: 11; 
2 Petrus 1:19; Openbaring 2:14; Openbaring 20.

B02 De Messias is het Lam van God.

I03  Het brandoffer wijst heen naar het werk van  

 de Messias- een volmaakt offer.

NUMERI 28:3     U moet tegen hen zeggen: 

Dit is het vuuroffer dat u de HEERE moet 

aanbieden: elke dag twee lammeren van 

een jaar oud, zonder enig gebrek, als een 

voortdurend brandoffer.

4  Het ene lam moet u ‘s morgens bereiden, 

het andere lam moet u tegen het vallen van 

de avond bereiden,

5  met een tiende efa meelbloem als 

graanoffer, gemengd met een kwart hin 

gestoten olie.

6  Het is het voortdurende brandoffer, dat op de 

berg Sinaï werd ingesteld als een aangename 

geur, een vuuroffer voor de HEERE.

7  Het bijbehorende plengoffer moet een kwart 

hin zijn per lam; in het heiligdom moet u het 

plengoffer van sterkedrank voor de HEERE 

uitgieten.
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8  En het andere lam moet u tegen het 

vallen van de avond bereiden. U moet het 

bereiden zoals het ochtendgraanoffer en als 

het bijbehorende plengoffer, een vuuroffer 

van aangename geur voor de HEERE.

9  Maar op de sabbatdag twee lammeren van 

een jaar oud, zonder enig gebrek, met 

twee tiende efa meelbloem als graanoffer, 

met olie gemengd, en het bijbehorende 

plengoffer.

10 Het is het sabbatsbrandoffer voor elke 

sabbat, naast het voortdurende brandoffer 

en het bijbehorende plengoffer.

JESAJA 53:10     Maar het behaagde de HEERE 

Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek 

gemaakt. Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer 

gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht zien, Hij 

zal de dagen verlengen; het welbehagen van de 

HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn.

MATTHÉÜS 27:51     En zie, het voorhangsel 

van de tempel scheurde in tweeën, van 

boven tot beneden; de aarde beefde en de 

rotsen scheurden;

LUKAS 23:45     En de zon werd verduisterd 

en het voorhangsel van de tempel 

scheurde middendoor.

JOHANNES 1:14     En het Woord is vlees 

geworden en heeft onder ons gewoond (en 

wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een 

heerlijkheid als van de Eniggeborene van de 

Vader), vol van genade en waarheid.

JOHANNES 1:29     De volgende dag zag 

Johannes Jezus naar zich toe komen en 

hij zei: Zie het Lam van God, dat de zonde 

van de wereld wegneemt!

HEBREËN 7:25     Daarom kan Hij ook 

volkomen zalig maken wie door Hem tot 

God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen 

te pleiten.

26 Want zo’n Hogepriester hadden wij nodig: 

heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden 

van de zondaars en boven de hemelen 

verheven.

27 Hij heeft het niet nodig, zoals de 

hogepriesters, elke dag eerst voor zijn eigen 

zonden slachtoffers te brengen en pas daarna 

voor die van het volk. Want dat heeft Hij voor 

eens en altijd gedaan, toen Hij Zichzelf 

offerde.

28 Want de wet stelt mensen, die met zwakheid 

behept zijn, aan als hogepriester. Maar het 

woord van de eed die na de wet gezworen is, 

stelt de Zoon aan, Die tot in eeuwigheid 

volmaakt is.

HEBREËN 9:26     Want dan had Hij vanaf 

de grondlegging van de wereld dikwijls 

moeten lijden. Maar nu is Hij bij de 

voleinding van de eeuwen eenmaal 

geopenbaard om de zonde teniet te doen 

door Zijn offer.

HEBREËN 10:1     Want de wet, die slechts 

een schaduw heeft van de toekomstige 

heilsgoederen en niet het wezen van de 

dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers, die 

zij jaar in jaar uit ononderbroken brengen, 

hen die naderen tot volmaaktheid brengen.

2  Zou er anders niet een einde gekomen zijn aan 

het offeren? Want zij die de dienst verrichtten, 

zouden zich dan in geen enkel opzicht meer 

bewust zijn van zonden, wanneer zij eens en 

voor altijd gereinigd waren.

3  Maar nu wordt men door deze offers elk jaar 

opnieuw aan de zonden herinnerd. 
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4  Want het is onmogelijk dat het bloed van 

stieren en bokken de zonden wegneemt.

5  Daarom zegt Hij bij Zijn komst in de 

wereld: Slachtoffer en spijsoffer hebt U 

niet gewild, maar U hebt voor Mij een 

lichaam gereedgemaakt.

6  Brandoffers en offers voor de zonde hebben 

U niet behaagd.

7  Toen zei Ik: Zie, Ik kom – in de boekrol is 

over Mij geschreven – om Uw wil te doen, 

o God.

8  Daarvoor had Hij gezegd: Slachtoffer en 

spijsoffer en brandoffers en offers voor de 

zonde hebt U niet gewild en hebben U 

niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig 

de wet worden gebracht.

9  Daarna sprak Hij: Zie, Ik kom om Uw 

wil te doen, o God. Hij neemt het eerste 

weg om het tweede daarvoor in de plaats te 

zetten.

10  Op grond van die wil zijn wij geheiligd 

door het offer van het lichaam van Jezus 

Christus, voor eens en altijd gebracht.

1 PETRUS 1:19     M maar met het kostbaar 

bloed van Christus, als van een smetteloos 

en onbevlekt Lam.

20  Hij is wel van tevoren gekend, vóór de 

grondlegging van de wereld, maar in de 

laatste tijden geopenbaard omwille van u.

Zie: Exodus 29:41,42; Leviticus 6:9,12; Leviticus 9:3; 
Leviticus 12:6; Leviticus 14:12,13,21,24,25; Leviticus 17:3; 
Leviticus 23:12; Numeri 6:12,14; Numeri 29:6,41-43; 

Richteren 13:33; 2 Kronieken 2:4; Ezra 3:4,5; Nehemía 10:33; 
Psalm 50:8; Psalm 51:18-21; Jesaja 56:7; Ezechiël 43:27; 

Ezechiël 46:13-15; Joël 2:14; Markus 15:38; Johannes 4:34; 
Romeinen 12:1; Hebreën 10:14; 1 Petrus 2:5.
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E12  De Messias vervult de wet van God.

DEUTERONOMIUM 11:18     Daarom 

moet u deze woorden van mij in uw hart 

en in uw ziel prenten. Bind ze als een 

teken op uw hand, en ze moeten als een 

voorhoofdsband tussen uw ogen zijn.

19 En leer ze aan uw kinderen door erover te 

spreken als u in uw huis zit en als u over 

de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat;

20 en schrijf ze op de deurposten van uw huis 

en op uw poorten,

JOZUA 1:8     Dit boek met deze wet mag niet 

wijken uit uw mond, maar u moet het dag 

en nacht overdenken, zodat u nauwlettend 

zult handelen overeenkomstig alles wat 

daarin geschreven staat. Dan immers zult 

u uw wegen voorspoedig maken en dan 

zult u verstandig handelen.

PSALM 1:1     Welzalig de man die niet 

wandelt in de raad van de goddelozen, die 

niet staat op de weg van de zondaars, die 

niet zit op de zetel van de spotters, 

2  maar die zijn vreugde vindt in de wet 

van de HEERE en Zijn wet dag en nacht 

overdenkt.

PSALM 119:11     Ik heb Uw belofte in mijn 

hart opgeborgen, opdat ik tegen U niet 

zondig.

PSALM 119:97     Mem. Hoe lief heb ik Uw 

wet! Hij is heel de dag mijn overdenking.

98  Uw geboden maken mij wijzer dan mijn 

vijanden, want zij zijn voor eeuwig bij mij.

99  Ik ben verstandiger dan al mijn leraren, 

want Uw getuigenissen zijn mij tot 

overdenking.

JESAJA 34:16     Zoek het na in het boek van 

de HEERE en lees: niet één van hen zal er 

ontbreken, zij zullen elkaar niet missen, 

want Mijn mond heeft het zelf geboden en 

Zijn Geest Zelf zal hen bijeenbrengen.

JEREMÍA 8:9     De wijzen zullen beschaamd 

staan, ontsteld zijn en gevangen worden. 

Zie, zij hebben het woord van de HEERE 

verworpen, wat voor wijsheid zouden zij 

dan hebben?

MATTHÉÜS 22:29     Maar Jezus antwoordde 

en zei tegen hen: U dwaalt, omdat u de 

Schriften niet kent en ook niet de kracht 

van God.

LUKAS 16:29     Abraham zei tegen hem: Zij 

hebben Mozes en de profeten. Laten zij 

naar hen luisteren.

30  Hij echter zei: Nee, vader Abraham, maar 

als iemand van de doden naar hen toe zou 

gaan, zouden zij zich bekeren.

31  Maar Abraham zei tegen hem: Als zij 

niet naar Mozes en de profeten luisteren, 

zullen zij zich ook niet laten overtuigen, 

als iemand uit de doden zou opstaan.

JOHANNES 5:39     U onderzoekt de 

Schriften, want u denkt daardoor eeuwig 

leven te hebben, en die zijn het die van Mij 

getuigen.

HANDELINGEN 17:11     En dezen waren 

edeler van gezindheid dan die in 

Thessalonica, want zij ontvingen het 

Woord met grote bereidwilligheid en 

onderzochten dagelijks de Schriften om te 

zien of die dingen zo waren.

DEUTERONOMIUM
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ROMEINEN 3:2     Veel, in alle opzichten. 

Want in de eerste plaats zijn hun de 

woorden van God toevertrouwd.

2 PETRUS 1:19     En wij hebben het 

profetische woord, dat vast en zeker is, en 

u doet er goed aan daarop acht te slaan als 

op een lamp die schijnt in een duistere 

plaats, totdat de dag aanbreekt en de 

morgenster opgaat in uw hart.

20  Dit moet u allereerst weten, dat geen 

enkele profetie van de Schrift een 

eigenmachtige uitleg toelaat;

21  want de profetie is destijds niet 

voortgebracht door de wil van een mens, 

maar heilige mensen van God, door de 

Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.

OPENBARING 1:3     Zalig is hij die leest 

en zijn zij die horen de woorden van de 

profetie, en die in acht nemen wat daarin 

geschreven staat, want de tijd is nabij.

Zie: Deuteronomium 6:6-8; Psalm 19:8-11; Éfeze 6:17; 
Kolossenzen 3:16; 1 Thessalonicensen 5:27; 1 Petrus 2:2.

B13  Het gezag van de Messias.

D02 Het profetisch ambt van de Messias.

D07 De Messias zal de Middelaar zijn.

     

DEUTERONOMIUM 18:15     Een Profeet uit 

uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal 

de HEERE, uw God, voor u doen opstaan; 

naar Hem moet u luisteren,

16  overeenkomstig alles wat u van de HEERE, 

uw God, bij de Horeb gevraagd hebt, op de 

dag dat u daar bijeenkwam, toen u zei: Ik 

wil de stem van de HEERE, mijn God, niet 

langer horen en dit grote vuur wil ik niet 

meer zien, anders zal ik sterven.

17  Toen zei de HEERE tegen mij: Het is goed 

wat zij gesproken hebben.

18  Ik zal een Profeet voor hen doen opstaan uit 

het midden van hun broeders, zoals u. Ik zal 

Mijn woorden in Zijn mond geven, en alles 

wat Ik Hem gebied, zal Hij tot hen spreken.

19  En met de man die niet naar Mijn woorden 

luistert, die Hij in Mijn Naam spreekt, zal 

het zó zijn: Ík zal rekenschap van hem 

eisen.

MATTHÉÜS 17:5     Terwijl hij nog sprak, zie, 

een lichtende wolk overschaduwde hen; en 

zie, een stem uit de wolk zei: Dit is Mijn 

geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen 

heb; luister naar Hem!

MATTHÉÜS 21:10     Toen Hij Jeruzalem 

binnenkwam, raakte heel de stad in 

opschudding en men zei: Wie is Dat?

11  De menigte zei: Dat is Jezus, de Profeet uit 

Nazareth in Galilea.

MARKUS 16:16     Wie geloofd zal hebben en 

gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar 

wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd 

worden.

LUKAS 7:13     En toen de Heere haar zag, 

was Hij innerlijk met ontferming bewogen 

over haar, en zei Hij tegen haar: Huil niet.

14  En Hij ging naar de baar toe en raakte die 

aan (de dragers nu stonden stil) en Hij zei: 

Jongeman, Ik zeg u,  sta op!

15  En de dode ging overeind zitten en begon 

te spreken. En Hij gaf hem aan zijn 

moeder.

16  En vrees greep hen allen aan en zij 

verheerlijkten God en zeiden:  Een groot 

DEUTERONOMIUM
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Profeet is onder ons opgestaan; en: God 

heeft naar Zijn volk omgezien.

LUKAS 9:18     En het gebeurde, toen Hij in 

persoonlijk gebed was, dat de discipelen in 

Zijn nabijheid waren. En Hij vroeg hun: Wie 

zeggen de menigten dat Ik ben?

19  Zij antwoordden en zeiden: Johannes de 

Doper, en anderen: Elia, en weer anderen dat 

een van de oude profeten opgestaan is.

20  Hij zei tegen hen: Maar u, wie zegt u dat Ik 

ben? Petrus antwoordde en zei: De Christus 

van God.

LUKAS 9:35     En er kwam een stem uit de 

wolk, die zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, 

luister naar Hem!

LUKAS 24:17     En Hij zei tegen hen: Wat 

zijn dit voor gesprekken die u al lopend 

met elkaar voert en waarom ziet u er zo 

bedroefd uit?

18  En de één, van wie de naam Kleopas was, 

antwoordde en zei tegen Hem: Bent U als 

enige een vreemdeling in Jeruzalem dat U 

niet weet welke dingen daar in deze dagen 

gebeurd zijn?

19  En Hij zei tegen hen: Welke dan? En 

zij zeiden tegen Hem: De dingen met 

betrekking tot Jezus de Nazarener, Die 

een Profeet was, machtig in werken en 

woorden voor God en heel het volk;

20  en hoe onze overpriesters en leiders Hem 

overgeleverd hebben om Hem ter dood te 

veroordelen, en Hem gekruisigd hebben.

JOHANNES 1:45     Filippus vond Nathanaël 

en zei tegen hem: Wij hebben Hem 

gevonden over Wie Mozes in de wet 

geschreven heeft, en ook de profeten, 

namelijk Jezus, de zoon van Jozef, uit 

Nazareth.

JOHANNES 4:19     De vrouw zei tegen Hem: 

Mijnheer, ik zie dat U een profeet bent.

JOHANNES 4:25     De vrouw zei tegen Hem: 

Ik weet dat de Messias komt (Die Christus 

genoemd wordt); wanneer Die gekomen zal 

zijn, zal Hij ons alles verkondigen.

26  Jezus zei tegen haar: Ik ben het, Die met u 

spreek.

JOHANNES 6:14     Toen de mensen dan 

het teken dat Jezus gedaan had, gezien 

hadden, zeiden zij: Híj is werkelijk de 

Profeet, Die in de wereld komen zou.

JOHANNES 7:40     Velen dan uit de menigte 

die dit woord hoorden, zeiden: Híj is 

werkelijk de Profeet.

41  Anderen zeiden: Híj is de Christus. En 

weer anderen zeiden: De Christus komt 

toch niet uit Galilea?

42  Zegt de Schrift niet dat de Christus komt  

uit het geslacht van David en uit het dorp  

Bethlehem, waar David was?

HANDELINGEN 3:22     Want Mozes heeft 

tegen de vaderen gezegd: De Heere, uw 

God, zal voor u een Profeet laten opstaan 

uit uw broeders, zoals ik; naar Hem 

moet u luisteren in alles wat Hij tot u zal 

spreken.

23  En het zal zo zijn dat al wie niet geluisterd 

zal hebben naar deze Profeet, uit het volk 

uitgeroeid zal worden.

24  En ook al de profeten vanaf Samuel en 

zovelen als er daarna gesproken hebben, 

hebben deze dagen aangekondigd.

DEUTERONOMIUM
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25  U bent kinderen van de profeten en van 

het verbond dat God met onze vaderen 

sloot, toen Hij tegen Abraham zei: En in 

uw Nageslacht zullen alle geslachten van 

de aarde gezegend worden.

26  God, Die Zijn Kind Jezus heeft doen 

opstaan, heeft Hem eerst naar u gezonden 

om u hierin te zegenen dat Hij ieder van u 

zou afbrengen van zijn slechte daden.

HANDELINGEN 7:37     Dit is de Mozes 

die tegen de Israëlieten gezegd heeft: De 

Heere, uw God, zal voor u een Profeet 

laten opstaan uit uw broeders, zoals ik; 

naar Hem moet u luisteren.

HEBREËN 2:3     hoe zullen wij dan 

ontvluchten, als wij zo’n grote zaligheid 

veronachtzamen, die in het begin door 

de Heere is verkondigd, en die aan ons 

is bevestigd door hen die Hem gehoord 

hebben.

HEBREËN 3:7     Daarom, zoals de Heilige 

Geest zegt: Heden, indien u Zijn stem 

hoort,

8  verhard dan uw hart niet, zoals bij de 

verbittering, op de dag van de verzoeking 

in de woestijn.

Zie: Hebreën 1:1,2; Hebreën 3:2-8; 
Hebreën 10:26; Hebreën 12:25,26.

F11 Het lijden van de Messias.

DEUTERONOMIUM 21:23     dan mag zijn 

dode lichaam niet aan de paal overnachten, 

maar moet u hem beslist diezelfde dag 

nog begraven. Een gehangene is namelijk 

door God vervloekt. U mag uw land, dat de 

HEERE, uw God, u als erfelijk bezit geeft, 

niet onrein maken.

GALATEN 3:13     Christus heeft ons 

vrijgekocht van de vloek van de wet door 

voor ons een vloek te worden, want er staat 

geschreven:  Vervloekt is ieder die aan een 

hout hangt,

E10  De Messias zal ook de Messias zijn voor 

 de heidenen.

DEUTERONOMIUM 33:3      Ja, Hij heeft de 

volken lief! Al Zijn heiligen zijn in Uw 

hand, Zíj zitten aan Uw voeten en vangen 

iets op van Uw woorden.

JOHANNES 3:16     Want zo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren 

Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in 

Hem gelooft, niet verloren gaat, maar 

eeuwig leven heeft.

JOHANNES 10:28     En Ik geef hun eeuwig 

leven; en zij zullen beslist niet verloren 

gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit 

Mijn hand rukken.

29 Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, 

is meer dan allen, en niemand kan hen uit 

de hand van Mijn Vader rukken.

DEUTERONOMIUM
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JOHANNES 17:12     Toen Ik met hen in 

de wereld was, bewaarde Ik hen in Uw 

Naam. Hen die U Mij gegeven hebt, heb 

Ik bewaard en niemand uit hen is verloren 

gegaan dan de zoon van het verderf, opdat 

de Schrift vervuld wordt.

JOHANNES 17:24     Vader, Ik wil dat waar Ik 

ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven 

hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die 

U Mij gegeven hebt, omdat U Mij hebt 

liefgehad vóór de grondlegging van de 

wereld.

1 THESSALONICENSEN 1:6     Ook bent 

u navolgers geworden van ons en van 

de Heere, toen u het Woord aannam 

temidden van veel verdrukking, met 

blijdschap van de Heilige Geest

OPENBARING 1:16     En Hij had zeven 

sterren in Zijn rechterhand en uit Zijn 

mond kwam een tweesnijdend scherp 

zwaard; en Zijn gezicht was zoals de zon 

schijnt in haar kracht.

OPENBARING 1:20     Het geheimenis van 

de zeven sterren die u in Mijn rechterhand 

hebt gezien, en van de zeven gouden 

kandelaren is: de zeven sterren zijn de 

engelen van de zeven gemeenten, en de 

zeven kandelaren die u hebt gezien, zijn de 

zeven gemeenten.

Zie: Exodus 19:5,6; Deuteronomium 7:7-10; 1 Samuël 2:9; 
Psalm 31:24; Jeremía 31:3; Maleáchi 1:2; Lukas 10:39; 
Johannes 17:11-15; Romeinen 8:35-39; Romeinen 9:11-13; 

Éfeze 2:4,5; 1 Johannes 4:19; Judas 1:1.

DEUTERONOMIUM

deuteronomium 33



74

A03  De Messias stamt af van David.

RUTH 4:13     Zo nam Boaz Ruth en zij werd 

hem tot vrouw, en hij kwam bij haar. En de 

HEERE gaf haar dat zij zwanger werd en 

een zoon baarde.

14  Toen zeiden de vrouwen tegen Naomi: 

Geloofd zij de HEERE, Die niet heeft 

nagelaten om u vandaag een losser te geven. 

Moge zijn naam beroemd worden in Israël!

17 En de buurvrouwen gaven hem een naam. 

Zij zeiden: Bij Naomi is een zoon geboren. 

En zij gaven hem de naam Obed. Hij is de 

vader van Isaï, de vader van David.

21 Salma verwekte Boaz, Boaz verwekte Obed,

22 Obed verwekte Isaï, en Isaï verwekte 

David.

MATTHÉÜS 1:5     Salmon verwekte Boaz 

bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, 

Obed verwekte Isaï;

6  Isaï verwekte David, de koning; David, de 

koning, verwekte Salomo bij haar die de 

vrouw van Uria was;

MATTHÉÜS 1:15     Eliud verwekte Eleazar, 

Eleazar verwekte Matthan, Matthan 

verwekte Jakob;

16  Jakob verwekte Jozef, de man van Maria, 

uit wie geboren is Jezus, Die Christus 

genoemd wordt.

17  Al de geslachten dus, van Abraham tot 

David, zijn veertien geslachten; en van 

David tot de Babylonische ballingschap 

zijn veertien geslachten; en van de 

Babylonische ballingschap tot Christus 

zijn veertien geslachten.

ROMEINEN 11:26     En zo zal heel Israël 

zalig worden, zoals geschreven staat: De 

Verlosser zal uit Sion komen en zal de 

goddeloosheden afwenden van Jakob.

Zie: Leviticus 25:25-29; Leviticus 27:13-31; Job 19:25; 
Psalm 19:15; Psalm 78:35; Jesaja 41:14; Jesaja 44:6,24; 

Jesaja 48:17; Jesaja 49:7; Jesaja 54:5,8; Jesaja 59:20; 
Jesaja 60:16; Matthéüs 1:1-17; Lukas 3:23-38.

ruth 4 ruth 4
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H02 Het toekomstig oordeel door de Messias.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

1 SAMUËL 2:10     Zij die de HEERE ter 

verantwoording roepen, zullen verpletterd 

worden; Hij zal in de hemel over hen 

donderen. De HEERE zal rechtspreken 

over de einden der aarde; Hij zal Zijn 

Koning kracht geven, en de hoorn van Zijn 

Gezalfde opheffen.

PSALM 96:13     voor het aangezicht van de 

HEERE, want Hij komt, want Hij komt 

om de aarde te oordelen. Hij zal de wereld 

oordelen in gerechtigheid en de volken 

met Zijn waarheid.

MATTHÉÜS 25:31     Wanneer de Zoon des 

mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en 

al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij 

zitten op de  troon van Zijn heerlijkheid.

32  En voor Hem zullen al de volken 

bijeengebracht worden, en Hij zal ze van 

elkaar scheiden zoals de herder de schapen 

van de bokken scheidt.

ROMEINEN 14:10     U echter, wat oordeelt 

u uw broeder? Of ook u, wat minacht u 

uw broeder?  Wij zullen toch allen voor de 

rechterstoel van Christus gesteld worden.

11  Want er staat geschreven: Zo waar als Ik 

leef, zegt de Heere: Voor Mij zal elke knie 

zich buigen, en elke tong zal God belijden.

12  Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf 

rekenschap geven aan God.

2 KORINTHE 5:10     Want wij moeten 

allen voor de rechterstoel van Christus 

openbaar worden, opdat ieder vergelding 

ontvangt voor wat hij door middel van 

zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, 

hetzij kwaad.

OPENBARING 20:11     En ik zag een grote 

witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor 

Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de 

hemel weg, zodat er geen plaats meer voor 

hen te vinden was.

12  En ik zag de doden, klein en groot, voor 

God staan. En de boeken werden geopend 

en nog een ander boek werd geopend, 

namelijk het boek des levens. En de doden 

werden geoordeeld overeenkomstig wat 

in de boeken geschreven stond, naar hun 

werken.

13  En de zee gaf de doden die in haar waren. 

Ook de dood en het rijk van de dood gaven 

de doden die in hen waren, en zij werden 

geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn 

werken.

14  En de dood en het rijk van de dood werden 

in de poel van vuur geworpen. Dit is de 

tweede dood.

15  En als iemand niet bleek ingeschreven te 

zijn in het boek des levens, werd hij in de 

poel van vuur geworpen.

Zie: #1; #6; Psalm 2:2; Psalm 20:7; Psalm 45:8; 
Psalm 89:18,25; Psalm 92:10; Matthéüs 28:18; Lukas 1:69; 

Handelingen 4:27; Handelingen 10:38.

1 samuël 2 1 samuël 2
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A03 De Messias stamt af van David.

B01 De Messias is de Zoon van God.

D04 Het koninklijk ambt van de Messias.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

               

2 SAMUËL 7:12     Wanneer uw dagen voorbij 

zijn en u met uw vaderen ontslapen bent, zal 

Ik uw nakomeling na u, die uit uw lichaam 

voortkomt, doen opstaan en Ik zal zijn 

koningschap bevestigen.

13  Die zal voor Mijn Naam een huis bouwen, 

en Ik zal de troon van zijn koningschap voor 

eeuwig bevestigen.

14  Ík zal hem tot een Vader zijn, en híj zal Mij 

tot een zoon zijn, wat wil zeggen: als hij zich 

misdraagt, zal Ik hem terechtwijzen met een 

stok als van mensen en met slagen als van 

mensenkinderen.

15  Maar Mijn goedertierenheid zal van hem niet 

wijken, zoals Ik die deed wijken van Saul, die 

Ik voor uw ogen weggenomen heb.

16  Uw huis en uw koningschap zullen voor uw 

ogen voor eeuwig vaststaan, uw troon zal voor 

eeuwig zeker zijn.

PSALM 89:27     Híj zal tot Mij roepen: U bent 

mijn Vader, mijn God en de rots van mijn 

heil.

28  Ja, Ík zal hem tot een eerstgeboren 

zoon maken, tot de allerhoogste van de 

koningen van de aarde. 

29  Ik zal Mijn goedertierenheid tegenover 

hem voor eeuwig houden, aan Mijn 

verbond met hem trouw blijven.

30  Ik zal zijn nageslacht voor eeuwig laten 

bestaan en zijn troon als de dagen van de 

hemel.

MATTHÉÜS 3:17     En zie, een stem uit de 

hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in 

Wie Ik Mijn welbehagen heb!

LUKAS 1:30     En de engel zei tegen haar: 

Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt 

genade gevonden bij God.

31  En zie, u zult zwanger worden en een 

Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus 

geven.

32  Hij zal groot zijn en de Zoon van de 

Allerhoogste genoemd worden, en God, de 

Heere, zal Hem de troon van Zijn vader 

David geven,

33  en Hij zal over het huis van Jakob Koning 

zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn 

Koninkrijk zal geen einde komen.

JOHANNES 1:14     En het Woord is vlees 

geworden en heeft onder ons gewoond (en 

wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een 

heerlijkheid als van de Eniggeborene van 

de Vader), vol van genade en waarheid.

18  Niemand heeft ooit God gezien; de 

eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de 

Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.

HEBREËN 1:1     Nadat God voorheen vele 

malen en op vele wijzen tot de vaderen 

gesproken had door de profeten, heeft Hij 

in deze laatste dagen tot ons gesproken door 

de Zoon,

2  Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, 

door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft.

3  Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid 

is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, 

Die alle dingen draagt door Zijn krachtig 

woord, heeft, nadat Hij de reiniging van 

onze zonden door Zichzelf tot stand had 

gebracht, Zich gezet aan de rechterhand van 

de Majesteit in de hoogste hemelen.

2 SAMUËL
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4  Hij is zoveel meer geworden dan de engelen 

als de Naam die Hij als erfdeel ontvangen 

heeft, voortreffelijker is dan die van hen.

5  Want tegen wie van de engelen heeft God 

ooit gezegd: U bent Mijn Zoon, heden heb 

Ik U verwekt? En verder:  Ik zal voor Hem 

tot een Vader zijn, en Hij zal voor Mij tot een 

Zoon zijn?

6  En wanneer Hij vervolgens de Eerstgeborene 

in de wereld brengt, zegt Hij: En laten alle 

engelen van God Hem aanbidden.

7  En van de engelen zegt Hij weliswaar:  Die 

Zijn engelen maakt tot geesten en Zijn 

dienaren tot een vuurvlam,

8  maar tegen de Zoon zegt Hij: Uw troon, o 

God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter 

van Uw koninkrijk is een scepter van het 

recht.

1 JOHANNES 4:9     Hierin is de liefde van 

God aan ons geopenbaard, dat God Zijn 

eniggeboren Zoon in de wereld gezonden 

heeft, opdat wij zouden leven door Hem.

10  Hierin is de liefde, niet dat wij God lief 

hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad 

en Zijn Zoon zond  als verzoening voor 

onze zonden.

OPENBARING 11:15     En de zevende engel 

blies op de bazuin, en er klonken luide 

stemmen in de hemel, die zeiden: De 

koninkrijken van de wereld zijn van onze 

Heere en van Zijn Christus geworden, en 

Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

Zie: #1; 1 Koningen 5:5; 1 Koningen 8:19; 1 Kronieken 17:11; 
Psalm 72:17-19; Psalm 89:37,38; Jesaja 9:6; Jeremía 23:5,6; 
Daniël 2:44; Daniël 7:14; Zacharía 6:13; Matthéüs 16:18; 

Johannes 12:34; Handelingen 13:34-37; 1 Petrus 2:5; Openbaring 20.

E12  De Messias vervult de wet van God.

2 SAMUËL 22:20    Hij leidde mij uit in de 

ruimte, Hij redde mij, want Hij was mij 

genegen.

21  De HEERE vergold mij naar mijn 

gerechtigheid; Hij gaf mij loon naar de 

reinheid van mijn handen.

22  Want ik heb de wegen van de HEERE in 

acht genomen, ik ben van mijn God niet 

goddeloos afgeweken.

23  Want al Zijn bepalingen hield ik voor ogen, 

van Zijn verordeningen week ik niet af,

24  maar ik was oprecht voor Hem, ik was op 

mijn hoede voor mijn ongerechtigheid.

25  Daarom gaf de HEERE mij naar mijn 

gerechtigheid, naar mijn reinheid voor 

Zijn ogen.

PSALM 1:2     maar die zijn vreugde vindt in de 

wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht 

overdenkt.

PSALM 22:9   Hij heeft zijn zaak aan de HEERE 

toevertrouwd – laat Die hem bevrijden! Laat 

Die hem redden, als Hij hem genegen is.

PSALM 40:9     Ik vind er vreugde in, Mijn 

God, om Uw welbehagen te doen; Uw wet 

draag Ik diep in Mijn binnenste.

JESAJA 42:1     Zie, Mijn Knecht, Die Ik 

ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Wie 

Mijn ziel  een welbehagen heeft; Ik heb 

Mijn Geest op Hem gelegd. Hij zal tot de 

heidenvolken het recht doen uitgaan.

MATTHÉÜS 3:17     En zie, een stem uit de 

hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in 

Wie Ik Mijn welbehagen heb! 

2 SAMUËL
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MATTHÉÜS 17:5     Terwijl hij nog sprak, zie, 

een lichtende wolk overschaduwde hen; en 

zie, een stem uit de wolk zei: Dit is Mijn 

geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen 

heb; luister naar Hem! 

JOHANNES 15:10     Als u Mijn geboden in 

acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, 

zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht 

genomen heb en in Zijn liefde blijf.

JOHANNES 17:4     Ik heb U verheerlijkt op 

de aarde. Ik heb het werk volbracht dat U 

Mij gegeven hebt om te doen.

5  En nu verheerlijk Mij, U Vader, bij Uzelf, 

met de heerlijkheid die Ik bij U bezat 

voordat de wereld er was.

ROMEINEN 10:4     Want het einddoel van 

de wet is Christus, tot gerechtigheid voor 

ieder die gelooft.

Zie: Psalm 18:20-25; Psalm 37:31; Psalm 119:13,30,102; 
Johannes 8:29; Johannes 13:31,32; Romeinen 3:31; Romeinen 

7:12; Romeinen 8:3,4; Galaten 3:13,21; Galaten 5:22,23.

B13  Het gezag van de Messias.

B21  De Messias is het Licht.

E09  De rechtvaardigheid van de Messias.

2 SAMUËL 23:1      En dit zijn de laatste 

woorden van David. David, de zoon van 

Isaï, spreekt; de man die hoog is opgericht, 

spreekt, de gezalfde door de God van 

Jakob, en lieflijk in psalmen van Israël.

2  De Geest van de HEERE heeft door mij 

gesproken, en Zijn woord is op mijn tong.

3  De God van Israël heeft gezegd, de rots van 

Israël heeft tot mij gesproken: Er komt een 

Heerser over de mensen, een Rechtvaardige, 

een Heerser in de vreze Gods.

4  Hij is als het licht van de morgen, wanneer de 

zon opgaat, een morgen zonder wolken; als de 

glans na de regen, die groen laat opkomen uit 

de aarde.

PSALM 72:6     Hij zal neerdalen als regen op 

het gemaaide veld, als regendruppels die 

de aarde bevochtigen. 

7  In zijn dagen zal de rechtvaardige tot bloei 

komen; er zal grote vrede zijn, tot de maan 

er niet meer is. 

8  Hij zal heersen van zee tot zee, van de 

rivier de Eufraat tot de einden der aarde.

MICHA 5:1      En u, Bethlehem-Efratha, al 

bent u klein onder de duizenden van Juda, 

uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser 

zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn 

van oudsher, van eeuwige dagen af.

LUKAS 1:76     En jij, kind, zult een profeet 

van de Allerhoogste genoemd worden, 

want je zult voor het aangezicht van de 

Heere uitgaan om Zijn wegen gereed te 

maken,

77  en om Zijn volk kennis van de zaligheid te 

geven in de vergeving van hun zonden

78  door de innige gevoelens van 

barmhartigheid van onze God, waarmee de 

Opgang uit de hoogte naar ons omgezien 

heeft,

79  om te verschijnen aan hen die gezeten zijn 

in duisternis en schaduw van de dood, en 

om onze voeten te richten op de weg van 

de vrede.

JOHANNES 8:12     Jezus dan sprak opnieuw 

tot hen en zei: Ik ben het Licht der 

wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de 

2 SAMUËL
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duisternis wandelen, maar zal het licht van 

het leven hebben.

JOHANNES 12:35     Jezus dan zei tegen hen: 

Nog een korte tijd is het licht bij u; wandel 

zolang u het licht hebt, opdat de duisternis 

u niet overvalt. En wie in de duisternis 

wandelt, weet niet waar hij heen gaat.

36  Zolang u het licht hebt, geloof in het licht, 

opdat u kinderen van het licht mag zijn. 

Deze dingen sprak Jezus. En Hij ging weg 

en verborg Zich voor hen.

OPENBARING 21:23     En de stad heeft de 

zon en de maan niet nodig om haar te 

beschijnen, want de heerlijkheid van God 

verlicht haar, en het Lam is haar lamp.

Zie: #1; Deuteronomium 32:4,30,31; Psalm 2:6-8; 
Psalm 72:6; Psalm 89:36; Jesaja 4:2; Jesaja 60:1-3,19,20; 

Hoséa 6:3; Micha 5:7; Johannes 1:6,7.

2 SAMUËL

2 samuël 23
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E01  De aard van de bediening van de Messias.

2 KONINGEN 1:6     Zij zeiden tegen hem: 

Een man kwam ons tegemoet en zei tegen 

ons: Ga, keer terug naar de koning, die 

u gestuurd heeft, en spreek tot hem: Zo 

zegt de HEERE: Is het omdat er geen God 

in Israël is, dat u boden stuurt om Baäl-

Zebub, de god van Ekron, te raadplegen? 

Daarom zult u van het bed waarop u bent 

gaan liggen, niet afkomen, maar u zult 

zeker sterven.

11  En hij stuurde opnieuw een andere 

hoofdman over vijftig naar hem toe met 

zijn vijftigtal. Deze nam het woord en 

sprak tot hem: Man Gods, dit zegt de 

koning: Kom snel naar beneden!

12  Maar Elia antwoordde en sprak tot hen: Als 

ik een man Gods ben, laat er dan vuur uit 

de hemel neerkomen en u en uw vijftigtal 

verteren. Toen kwam het vuur van God uit de 

hemel neer en verteerde hem en zijn vijftigtal.

LUKAS 9:51     Het geschiedde, toen de dagen 

van Zijn opneming vervuld werden, dat 

Hij Zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde 

om daarheen te reizen.

52  En Hij stuurde boden voor Zijn aangezicht 

uit. Op hun reis kwamen zij in een 

dorp van de Samaritanen om voor Hem 

voorbereidingen te treffen.

53  Maar zij ontvingen Hem niet, omdat Hij 

op reis was naar Jeruzalem, waarheen Zijn 

aangezicht gericht was.

54  Toen de discipelen Jakobus en Johannes 

dat zagen, zeiden zij: Heere, wilt U dat 

wij zeggen dat er vuur van de hemel moet 

neerdalen en hen verteren, zoals ook Elia 

gedaan heeft?

55  Maar Hij keerde Zich om, bestrafte hen en 

zei: U beseft niet wat voor geest u hebt,

56  want de Zoon des mensen is niet gekomen 

om zielen van mensen te gronde te 

richten, maar om ze te behouden. En zij 

gingen naar een ander dorp.

LUKAS 24:47     En in Zijn Naam moet onder 

alle volken bekering en vergeving van 

zonden gepredikt worden, te beginnen bij 

Jeruzalem.

JOHANNES 3:17     Want God heeft Zijn 

Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij 

de wereld zou veroordelen, maar opdat de 

wereld door Hem behouden zou worden.

JOHANNES 12:47     En als iemand Mijn 

woorden hoort en niet gelooft, veroordeel 

Ik hem niet, want Ik ben niet gekomen 

om de wereld te veroordelen, maar om de 

wereld zalig te maken.

HANDELINGEN 1:8     maar u zult de kracht 

van de Heilige Geest ontvangen, Die over 

u komen zal; en u zult Mijn getuigen 

zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea 

en Samaria en tot aan het uiterste van de 

aarde.

HANDELINGEN 8:14     Toen de apostelen 

die in Jeruzalem waren, hoorden dat 

Samaria het Woord van God aangenomen 

had, stuurden zij Petrus en Johannes naar 

hen toe,

Zie: Spreuken 9:8; Jeremía 23:13; Micha 1:5; Matthéüs 18:11; 
Matthéüs 20:28; Lukas 19:10; Johannes 4:4,9,40-42; 

Handelingen 9:31; 1 Timotheüs 1:15.

2 KONINGEN

2 koningen 12 koningen 1
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A03  De Messias stamt af van David.

D04 Het koninklijk ambt van de Messias .

     

1 KRONIEKEN 17:11     En het zal gebeuren, 

wanneer uw dagen voorbij zijn en u 

heen gaat naar uw vaderen, dat Ik uw 

nakomeling na u, die een van uw zonen 

zal zijn, zal doen opstaan, en Ik zal zijn 

koningschap bevestigen.

MATTHÉÜS 2:1     Toen nu Jezus geboren 

was in Bethlehem, in Judea, in de dagen 

van koning Herodes, zie, wijzen uit het 

oosten kwamen in Jeruzalem aan,

2  en zeiden: Waar is de pasgeboren Koning 

van de Joden? Want wij hebben Zijn ster 

in het oosten gezien en zijn gekomen om 

Hem te aanbidden.

HANDELINGEN 13:36     Immers, David 

is ontslapen nadat hij in zijn tijd het 

raadsbesluit van God uitgediend had, en 

hij is bij zijn vaderen gelegd en heeft wel 

ontbinding gezien;

37  maar Hij Die God opgewekt heeft, heeft 

geen ontbinding gezien.

ROMEINEN 1:3     ten aanzien van Zijn Zoon, 

Die wat het vlees betreft geboren is uit het 

geslacht van David.

Zie: #1.

E17  De Messias zal een tempel voor God   

 bouwen.

1 KRONIEKEN 17:12     Die zal  voor Mij een 

huis bouwen, en Ik zal zijn troon voor eeuwig 

bevestigen.

JOHANNES 2:19     Jezus antwoordde en zei 

tegen hen: Breek deze tempel af en in drie 

dagen zal Ik hem laten herrijzen.

20  De Joden zeiden dan: Zesenveertig jaar is 

aan deze tempel gebouwd, en Ú zult hem 

in drie dagen laten herrijzen?

21  Maar Hij sprak over de tempel van Zijn 

lichaam.

HANDELINGEN 7:47     Maar Salomo 

bouwde voor Hem een huis.

48  De Allerhoogste woont echter niet in 

tempels die met handen gemaakt zijn, 

zoals de profeet zegt:

49  De hemel is voor Mij een troon en de aarde 

een voetbank voor Mijn voeten. Wat voor 

huis zult u dan voor Mij bouwen, zegt de 

Heere, of wat is de plaats van Mijn rust?

KOLOSSENZEN 2:9     Want in Hem woont 

heel de volheid van de Godheid lichamelijk.

Zie: #1; Zacharía 6:12,13.

A05  De relatie van de Messias met God

 Zijn Vader.

1 KRONIEKEN 17:13      Ík zal hem tot een 

Vader zijn, en híj zal Mij tot een zoon zijn, 

en Mijn goedertierenheid zal Ik niet van hem 

wegnemen, zoals Ik die weggenomen heb van 

hem die er vóór u was,

1 KRONIEKEN
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LUKAS 9:35     En er kwam een stem uit de 

wolk, die zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, 

luister naar Hem!

JOHANNES 3:3     Jezus antwoordde en zei 

tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als 

iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij 

het Koninkrijk van God niet zien.

HEBREËN 1:5     Want tegen wie van de 

engelen heeft God ooit gezegd: U bent 

Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt? En 

verder: Ik zal voor Hem tot een Vader zijn, 

en Hij zal voor Mij tot een Zoon zijn?

Zie: #1; Psalm 2:7,12. 

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

1 KRONIEKEN 17:14     maar Ik zal hem 

in Mijn huis en in Mijn koningschap voor 

eeuwig stand doen houden, en zijn troon zal 

voor eeuwig zeker zijn.

LUKAS 1:30     En de engel zei tegen haar: 

Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt 

genade gevonden bij God.

31  En  zie, u zult zwanger worden en een 

Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus 

geven.

32  Hij zal groot zijn en de Zoon van de 

Allerhoogste genoemd worden, en God, de 

Heere, zal Hem de troon van Zijn vader 

David geven,

33  en Hij zal over het huis van Jakob Koning 

zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn 

Koninkrijk zal geen einde komen.

Zie: #1; Hebreën 3:6.

1 KRONIEKEN
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D08 De Messias zal de borg zijn.

JOB 17:3      Stel U toch borg voor mij bij U; 

wie zal er anders zijn die het met handslag 

bevestigt?

SPREUKEN 11:15     Wie borg is voor een 

vreemde, zal het beslist slecht vergaan, 

maar wie handslag haat, leeft veilig.

SPREUKEN 17:18     Een mens zonder 

verstand bevestigt iets met handslag en 

stelt zich borg voor zijn naaste.

SPREUKEN 22:26     Wees niet onder hen 

die handslag geven, onder hen die voor 

schulden borg staan.

HEBREËN 7:22     in zoverre is Jezus Borg 

geworden van een zoveel beter verbond.

Zie: Jesaja 38:14; Jeremía 30:21,22.

 

D05  De Messias zal de Verlosser zijn.

E11  De Messias zal eeuwig leven geven. 

G01  De opstanding van de Messias voorzegd.

JOB 19:25      Ik weet echter: mijn Verlosser 

leeft, en Hij zal ten laatste over het stof 

opstaan.

26  En als zij na mijn huid dit doorknaagd 

hebben, zal ik uit mijn vlees God 

aanschouwen.

27  Ik zelf zal Hem aanschouwen, en mijn 

ogen zullen Hem zien, niet een vreemde; 

mijn nieren bezwijken van verlangen in 

mijn binnenste.

JESAJA 26:19     Uw doden zullen leven – ook 

mijn dood lichaam – zij zullen opstaan. 

ntwaak en juich, u die woont in het stof, 

want Uw dauw zal zijn als dauw op jong, 

fris groen en de aarde zal de gestorvenen 

baren.

DANIËL 12:2     En velen van hen die slapen 

in het stof van de aarde, zullen ontwaken, 

sommigen tot eeuwig leven, anderen tot 

smaad, tot eeuwig afgrijzen.

JOHANNES 5:28     Verwonder u daar niet 

over, want de tijd komt waarin allen die in 

de graven zijn, Zijn stem zullen horen,

ROMEINEN 8:13     Want als u naar het vlees 

leeft, zult u sterven. Als u echter door de 

Geest de daden van het lichaam doodt, zult 

u leven.

1 KORINTHE 15:22     Want zoals allen in 

Adam sterven, zo zullen ook in Christus 

allen levend gemaakt worden.

23  Ieder echter in zijn eigen orde: Christus 

als Eersteling, daarna wie van Christus 

zijn, bij Zijn komst.

OPENBARING 1:18     en de Levende, en Ik 

ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot 

in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de 

sleutels van het rijk van de dood en van de 

dood zelf.

Zie: Job 33:23,24; Psalm 19:15; Jesaja 54:5; Jesaja 59:20,21; 
Ezechiël 37:7-10; Éfeze 1:7; 2 Timotheüs 4:8.

JOB
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B11 De gehoorzaamheid van de Messias. 

E12 De Messias vervult de wet van God.

G05 De Messias zal veel vrucht zien.

PSALM 1:1     Welzalig de man die niet 

wandelt in de raad van de goddelozen, die 

niet staat op de weg van de zondaars, die 

niet zit op de zetel van de spotters, 

2  maar die zijn vreugde vindt in de wet van de 

HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt.

3  Want hij zal zijn als een boom, geplant aan 

waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn 

tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij 

doet, zal goed gelukken. 

4  Maar zo zijn de goddelozen niet: die zijn 

juist als het kaf, dat de wind wegblaast.

5  Daarom blijven de goddelozen niet 

staande in het gericht, de zondaars niet in 

de gemeenschap van de rechtvaardigen.

6  Want de HEERE kent de weg van de 

rechtvaardigen, maar de weg van de 

goddelozen zal vergaan.

PSALM 40:9     Ik vind er vreugde in, Mijn 

God, om Uw welbehagen te doen; Uw wet 

draag Ik diep in Mijn binnenste.

JESAJA 53:11     Om de moeitevolle inspanning 

van Zijn ziel zal Hij het zien, Hij zal 

verzadigd worden. Door de kennis van 

Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, 

velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun 

ongerechtigheden dragen.

JEREMÍA 17:7     Gezegend is de man die op 

de HEERE vertrouwt, wiens vertrouwen de 

HEERE is.

8  Hij zal zijn als een boom, die bij water 

geplant is, en die zijn wortels laat uitlopen 

bij een waterloop. Hij merkt het niet als er 

hitte komt, zijn blad blijft groen. Een jaar 

van droogte deert hem niet, en hij houdt 

niet op vrucht te dragen.

JOHANNES 4:34     Jezus zei tegen hen: Mijn 

voedsel is dat Ik de wil doe van Hem Die 

Mij gezonden heeft en Zijn werk volbreng.

ROMEINEN 3:12     Allen zijn zij afgedwaald, 

samen zijn zij nutteloos geworden. Er is 

niemand die goeddoet, er is er zelfs niet 

één.

HEBREËN 7:26     Want zo’n Hogepriester 

hadden wij nodig: heilig, onschuldig, 

onbesmet, afgescheiden van de zondaars en 

boven de hemelen verheven.

OPENBARING 22:2     In het midden van 

haar straat en aan de ene en de andere 

zijde van de rivier bevond zich de Boom 

des levens, die twaalf vruchten voortbrengt 

– van maand tot maand geeft Hij Zijn 

vrucht. En de bladeren van de boom zijn 

tot genezing van de heidenvolken.

Zie: Genesis 2:9; Deuteronomium 11:18-20; Jozua 1:8; 
Psalm 37:30,31; Psalm 104:34; Psalm 112:1; 
Psalm 119:11,15,16,24,47,97-99; Jeremía 31:33; 

Maleáchi 3:17,18; Romeinen 7:22; 
Hebreën 8:10; 1 Johannes 5:3.

F12 De Messias zal tegenstand ondervinden.

PSALM 2:1     Waarom woeden de heidenvolken 

en bedenken de volken wat zonder inhoud is?

LUKAS 18:32     Want Hij zal aan de heidenen 

worden overgeleverd en bespot worden en 

smadelijk behandeld en bespuwd worden.

PSALMEN

psalm 1 psalm 1 & 2



85

HANDELINGEN 4:24     En toen zij dat 

gehoord hadden, verhieven zij eensgezind 

hun stem tot God en zeiden: Heere! U bent 

de God Die de hemel en de aarde en de zee 

gemaakt hebt, en alle dingen die erin zijn,

25  en Die bij monde van David, Uw knecht, 

gezegd hebt: Waarom woeden de 

heidenvolken en bedenken de volken wat 

inhoudsloos is?

26  De koningen van de aarde stellen zich op 

en de vorsten spannen samen tegen de 

Heere en tegen Zijn Gezalfde.

27  Want, in waarheid, tegen Uw heilig Kind 

Jezus, Die U gezalfd hebt, zijn Herodes en 

Pontius Pilatus samen met de heidenen en 

de volken van Israël bijeengekomen,

28  om alles te doen wat Uw hand en Uw 

raadbesluit van tevoren bepaald had dat er 

gebeuren zou.

OPENBARING 17:14     Zij zullen oorlog 

voeren tegen het Lam, maar het Lam – 

want Heere der heren is Hij en Koning 

der koningen – zal hen overwinnen, en 

zij die samen met Hem zijn, geroepenen, 

uitverkorenen en gelovigen.

Zie: #1; Psalm 83:3-6; Matthéüs 21:38; Johannes 11:50; 
Handelingen 5:33; Handelingen 16:22.

F12  De Messias zal tegenstand ondervinden.

PSALM 2:2     De koningen van de aarde 

stellen zich op en de vorsten spannen 

samen tegen de HEERE en tegen Zijn 

Gezalfde:

3  Laten wij Hun banden verscheuren en 

Hun touwen van ons werpen!

 LUKAS 13:31     Op diezelfde dag kwamen er 

enige Farizeeën en zeiden tegen Hem: Ga weg 

en vertrek vanhier, want Herodes wil U doden.

 LUKAS 19:14     En zijn burgers haatten hem 

en stuurden hem een gezantschap na om te 

zeggen: Wij willen niet dat deze man koning 

over ons zal zijn.

LUKAS 23:11     En toen Herodes, samen met 

zijn soldaten, Hem gehoond en bespot 

had, deed hij Hem een sierlijk gewaad om 

en stuurde Hem terug naar Pilatus.

12  En op diezelfde dag werden Pilatus en 

Herodes vrienden van elkaar; voor die tijd 

leefden zij namelijk in vijandschap met elkaar.

OPENBARING 17:14     Zij zullen oorlog 

voeren tegen het Lam, maar het Lam – 

want Heere der heren is Hij en Koning 

der koningen – zal hen overwinnen, en 

zij die samen met Hem zijn, geroepenen, 

uitverkorenen en gelovigen.

Zie: #1; Matthéüs 2:16; Matthéüs 25:59; Matthéüs 27:1; 
Johannes 1:41; Johannes 15:23; Handelingen 4:5-8; 

Handelingen 10:38; Handelingen 12:1-6; 
Hebreën 1:9; 1 Petrus 2:7,8.

H02 Het toekomstig oordeel van de Messias.

H03  Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

PSALM 2:4     Die in de hemel woont, zal 

lachen, de Heere zal hen bespotten.

5  Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, in 

Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen.

6  Ik heb Mijn Koning toch gezalfd over Sion, 

Mijn heilige berg.

MATTHÉÜS 23:33     Slangen, 

PSALMEN
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adderengebroed, hoe zou u aan de 

veroordeling tot de hel ontkomen?

34  Daarom zie, Ik zend profeten, wijzen en 

schriftgeleerden naar u toe, en sommigen van 

hen zult u doden en kruisigen, en sommigen 

van hen zult u geselen in uw synagogen, en 

u zult hen vervolgen van stad tot stad,

35  opdat over u al het rechtvaardige bloed zal 

komen dat vergoten is op de aarde, vanaf het 

bloed van de rechtvaardige Abel tot het bloed 

van Zacharia, de zoon van Berechja, die u 

gedood hebt tussen de tempel en het altaar.

36  Voorwaar, Ik zeg u: Al deze dingen zullen 

komen over dit geslacht.

MATTHÉÜS 28:18     En Jezus kwam naar 

hen toe, sprak met hen en zei: Mij is 

gegeven alle macht in hemel en op aarde.

ÉFEZE 1:22     En Hij heeft alle dingen aan Zijn 

voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd 

over alle dingen gegeven aan de gemeente,

OPENBARING 1:16     En Hij had zeven 

sterren in Zijn rechterhand en uit Zijn 

mond kwam een tweesnijdend scherp 

zwaard; en Zijn gezicht was zoals de zon 

schijnt in haar kracht.

OPENBARING 14:1 En ik zag, en zie, het 

Lam stond op de berg Sion, en bij Hem 

honderdvierenveertigduizend mensen met 

op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader 

geschreven.

OPENBARING 19:15  En uit Zijn mond kwam 

een scherp zwaard, opdat Hij daarmee 

de heidenvolken zou slaan. En Hij zal 

hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij 

treedt de wijnpersbak van de wijn van de 

grimmige toorn van de almachtige God.

Zie: #1; Psalm 11:4; Psalm 37:13; Psalm 50:16-22; Psalm 59:9; 
Psalm 115:3; Spreuken 1:26; Jesaja 40:22; Zacharía 1:15; 
Lukas 19:27,43,44; Handelingen 2:34-36; Handelingen 5:30,31; 

Hebreën 12:22-25; Openbaring 14:1; Openbaring 19:15.

B01  De Messias is de Zoon van God.

B04 Goddelijke kenmerken van de Messias.

PSALM 2:7     Ik zal het besluit bekendmaken: 

De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent 

Mijn Zoon, Ík heb U heden verwekt.

MATTHÉÜS 3:17     En zie, een stem uit de 

hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in 

Wie Ik Mijn welbehagen heb!

MATTHÉÜS 25:31     Wanneer de Zoon des 

mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en 

al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij 

zitten op de  troon van Zijn heerlijkheid.

HANDELINGEN 13:32     En wij verkondigen 

u de belofte die aan de vaderen gedaan 

is, namelijk dat God die vervuld heeft 

aan ons, hun kinderen, door Jezus te 

verwekken,

33  zoals ook in de tweede psalm geschreven 

staat: U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U 

verwekt.

ROMEINEN 1:1     Paulus, een dienstknecht 

van Jezus Christus, een geroepen apostel, 

afgezonderd tot het Evangelie van God,

2  dat Hij tevoren beloofd had door Zijn 

profeten, in de heilige Schriften,

3  ten aanzien van Zijn Zoon, Die wat het 

PSALMEN
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vlees betreft geboren is uit het geslacht van 

David.

4  Wat de Geest van heiliging betreft, is Hij 

met kracht bewezen te zijn de Zoon van 

God, door Zijn opstanding uit de doden, 

namelijk Jezus Christus, onze Heere.

HEBREËN 5:5     Zo heeft ook Christus 

Zichzelf niet de eer gegeven om 

Hogepriester te worden, maar Hij Die tot 

Hem heeft gesproken: U bent Mijn Zoon, 

heden heb Ik U verwekt.

6  Zoals Hij ook op een andere plaats zegt: 

U bent Priester in eeuwigheid, naar de 

ordening van Melchizedek.

Zie: Matthéüs 16:16; Matthéüs 17:5; Johannes 1:14,18; 
Romeinen 1:1-4; Hebreën 1:5,6.

E10  De Messias zal ook de Messias zijn

 voor  de heidenen.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

PSALM 2:8     Eis van Mij en Ik zal U de 

heidenvolken als Uw eigendom geven, de 

einden der aarde als Uw bezit.

JOHANNES 17:1     Dit sprak Jezus, en Hij 

sloeg Zijn ogen op naar de hemel en zei: 

Vader, het uur is gekomen, verheerlijk Uw 

Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijkt,

2  zoals U Hem macht gegeven hebt over alle 

vlees, opdat Hij eeuwig leven geeft aan 

allen die U Hem gegeven hebt.

3  En dit is het eeuwige leven, dat zij U 

kennen, de enige waarachtige God, en 

Jezus Christus, Die U gezonden hebt.

4  Ik heb U verheerlijkt op de aarde. Ik heb 

het werk volbracht dat U Mij gegeven hebt 

om te doen.

5  En nu verheerlijk Mij, U Vader, bij Uzelf, 

met de heerlijkheid die Ik bij U bezat 

voordat de wereld er was.

FILIPPENZEN 2:9     Daarom heeft God Hem 

ook bovenmate verhoogd en heeft Hem  

een Naam geschonken boven alle naam,

10  opdat in de Naam van Jezus zich zou 

buigen elke knie van hen die in de hemel, 

en die op de aarde, en die onder de aarde 

zijn,

11  en elke tong zou belijden dat Jezus 

Christus de Heere is, tot heerlijkheid van 

God de Vader.

Zie: #1; #2; #4; Psalm 22:18; Handelingen 20:21; 
Handelingen 26:18-20; Romeinen 16:26; 
1 Thessalonicensen 1:9; Openbaring 7:9-12; 

Openbaring 15:4.

H02 Het toekomstig oordeel van de Messias.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

PSALM 2:9     U zult hen verpletteren met een 

ijzeren scepter, U zult hen in stukken slaan 

als aardewerk.

OPENBARING 2:26     En wie overwint en 

wie Mijn werken tot het einde toe in acht 

neemt, hem zal Ik macht geven over de 

heidenvolken.

27  En hij zal hen hoeden met een ijzeren 

staf – zij zullen als kruiken van een 

pottenbakker verbrijzeld worden – zoals 

ook Ik die macht van Mijn Vader heb 

ontvangen.

OPENBARING 12:5     En zij baarde een Zoon, 
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een mannelijk Kind, dat alle heidenvolken 

zal hoeden met een ijzeren staf. En haar 

Kind werd weggerukt naar God en naar Zijn 

troon.

Zie: #1; Psalm 21:9,10; Psalm 89:23; Jesaja 30:14; 
Jesaja 60:12; Daniël 2:44.

H02 Het toekomstig oordeel van de Messias.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

PSALM 2:10     Nu dan, koningen, handel 

verstandig. Laat u onderwijzen, rechters 

van de aarde.

11  Dien de HEERE met vreze, verheug u met 

huiver.

12  Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt 

en u onderweg omkomt, wanneer Zijn toorn 

slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot 

Hem de toevlucht nemen!

JESAJA 60:1     Sta op, word verlicht, want 

uw licht komt en de heerlijkheid van de 

HEERE gaat over u op.

2  Want zie, de duisternis zal de aarde 

bedekken en donkere wolken de volken, 

maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn 

heerlijkheid zal over u gezien worden.

3  En heidenvolken zullen naar uw licht 

gaan en koningen naar de glans van uw 

dageraad. 

4  Sla uw ogen op, kijk om u heen en zie: 

zij allen zijn bijeengekomen, zij komen 

naar u toe. Uw zonen zullen van verre 

komen en uw dochters zullen op de heup 

gedragen worden.

5  Dan zult u het zien en stralen, uw hart zal 

diep ontzag hebben en zich verruimen, 

want de menigte van de zee zal zich 

naar u toekeren, het vermogen van de 

heidenvolken zal naar u toe komen.

JOHANNES 5:23     opdat allen de Zoon 

eren zoals zij de Vader eren. Wie de Zoon 

niet eert, eert de Vader niet, Die Hem 

gezonden heeft.

2 THESSALONICENSEN 1:8     wanneer Hij 

met vlammend vuur wraak oefent over hen 

die God niet kennen, en over hen die het 

Evangelie van onze Heere Jezus Christus 

niet gehoorzaam zijn.

9  Zij zullen als straf het eeuwig verderf 

ondergaan, weg van het aangezicht van 

de Heere en van de heerlijkheid van Zijn 

macht,

OPENBARING 19:11     En ik zag de hemel 

geopend, en zie,  een wit paard, en Hij Die 

daarop zat, werd getrouw en waarachtig 

genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog 

in gerechtigheid.

12  En Zijn ogen waren als een vuurvlam en 

op Zijn hoofd waren vele diademen. Hij 

had een naam, die opgeschreven was, en 

die niemand kent dan Hijzelf.

13  En Hij was bekleed met een in bloed 

gedoopt bovenkleed, en Zijn naam luidt: 

Het Woord van God.

14  En de legers in de hemel volgden Hem op 

witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit 

en smetteloos.

15  En uit Zijn mond kwam een scherp 

zwaard, opdat Hij daarmee de 

heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen 

hoeden met een ijzeren staf. En Hij 

treedt de wijnpersbak van de wijn van de 

grimmige toorn van de almachtige God.

16  Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn 
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dij deze naam geschreven: Koning der 

koningen en Heere der heren.

Zie: #1; #2; Psalm 40:5; Psalm 84:13; Psalm 146:3-5; 
Spreuken 16:20; Jeremía 17:7; Romeinen 10:11; Hebreën 1:5; 

Hebreën 12:22-25,28,29; 1 Petrus 2:6; 1 Petrus 1:21.  

E25 De Messias zal worden geloofd en  geprezen.

PSALM 8:1     Een psalm van David, voor de 

koorleider, op ‘De Gittith’.

2  HEERE, onze Heere, hoe machtig is 

Uw Naam op de hele aarde! U Die Uw 

majesteit getoond hebt boven de hemel.

3  Uit de mond van kleine kinderen en 

zuigelingen hebt U een sterk fundament 

gelegd, omwille van Uw tegenstanders, om de 

vijand en wraakzuchtige te laten ophouden.

MATTHÉÜS 11:25     In die tijd antwoordde 

Jezus en zei: Ik dank U, Vader, Heere 

van de hemel en van de aarde, dat U 

deze dingen voor wijzen en verstandigen 

verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen 

hebt geopenbaard.

MATTHÉÜS 21:15     Toen de overpriesters 

en schriftgeleerden de wonderen zagen die 

Hij deed, en de kinderen die in de tempel 

riepen: Hosanna, de Zoon van David! 

namen zij Hem dat zeer kwalijk,

16  en zeiden tegen Hem: Hoort U wel wat 

deze kinderen zeggen? Jezus zei tegen hen: 

Ja. Hebt u nooit gelezen: Uit de mond van 

jonge kinderen en van zuigelingen hebt U 

voor Uzelf lof tot stand gebracht?

Zie: Lukas 10:21; 1 Korinthe 1:27.

B07  De almacht van de Messias.

PSALM 8:7     U doet hem heersen over de 

werken van Uw handen, U hebt alles 

onder zijn voeten gelegd:

ÉFEZE 1:22     En Hij heeft alle dingen aan 

Zijn voeten onderworpen en heeft Hem 

als hoofd over alle dingen gegeven aan de 

gemeente,

Zie: Matthéüs 28:18; Hebreën 1:2; Hebreën 2:8.

A05  De relatie van de Messias met God, 

 Zijn Vader.

F01  De dood van de Messias voorzegd.

G01  De opstanding van de Messias voorzegd.

     

PSALM 16:8     Ik stel mij de HEERE 

voortdurend voor ogen; omdat Hij aan mijn 

rechterhand is, wankel ik niet.

9  Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer 

verheugt zich, ook zal mijn lichaam veilig 

wonen.

10  Want U zult mijn ziel in het graf niet verlaten, 

U laat niet toe dat Uw Heilige ontbinding ziet.

11  U maakt mij het pad ten leven bekend; 

overvloed van blijdschap is bij Uw 

aangezicht,lieflijkheden zijn in Uw 

rechterhand, voor altijd.

PSALM 49:16     Maar God zal mijn ziel 

verlossen uit de greep van het graf, want 

Hij zal mij opnemen. Sela

PSALM 71:20     U, Die mij veel benauwdheden 

en ellende hebt doen zien, U zult mij weer 

levend maken en mij weer optrekken uit de 

diepe wateren van de aarde.
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JESAJA 25:8     Hij zal de dood voor altijd 

verslinden, de Heere HEERE zal de tranen 

van alle gezichten afwissen en de smaad 

van Zijn volk wegnemen van heel de 

aarde, want de HEERE heeft gesproken.

HANDELINGEN 2:25     Want David zegt over 

Hem: Ik zag de Heere altijd voor mij, want 

Hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet 

zou wankelen.

26  Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong 

verheugt zich; ja, ook zal mijn vlees rusten 

in hoop,

27  want U zult mijn ziel in het graf niet 

verlaten en Uw Heilige niet overgeven om 

ontbinding te zien.

28  U hebt mij de wegen ten leven 

bekendgemaakt. U zult mij vervullen met 

vreugde door Uw aangezicht.

29  Mannenbroeders, het is mij toegestaan 

over de aartsvader David vrijuit tegen u te 

zeggen dat hij én gestorven én begraven is, 

en dat zijn graf tot op deze dag bij ons is.

30  Aangezien hij een profeet was en wist dat 

God hem met een eed gezworen had dat 

Hij uit de vrucht van zijn lichaam,voor 

zover het zijn vlees betrof, de Christus zou 

doen opstaan om Hem op zijn troon te 

zetten,

31  daarom voorzag hij dit en zei hij over de 

opstanding van Christus dat Zijn ziel niet 

is verlaten in het graf en dat Zijn vlees 

geen ontbinding heeft gezien.

HANDELINGEN 13:33     zoals ook in de 

tweede psalm geschreven staat: U bent 

Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt.

34  En dat Hij Hem uit de doden heeft doen 

opstaan om niet meer tot ontbinding 

terug te keren, heeft Hij zó gezegd: Ik 

zal u de weldaden van David geven, die 

betrouwbaar zijn;

35  daarom zegt hij ook in een andere psalm: 

U zult Uw Heilige niet overgeven om 

ontbinding te zien.

36  Immers, David is ontslapen nadat hij 

in zijn tijd het raadsbesluit van God 

uitgediend had, en hij is bij zijn vaderen 

gelegd en heeft wel ontbinding gezien;

37  maar Hij Die God opgewekt heeft, heeft 

geen ontbinding gezien.

OPENBARING 1:18     en de Levende, en Ik 

ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot 

in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de 

sleutels van het rijk van de dood en van de 

dood zelf.

Zie: Psalm 30:4; Psalm 86:13; Jesaja 26:19; Hoséa 6:2; 
Hoséa 13:14; Matthéüs 27:52,53; Johannes 8:51-55; 
Handelingen 3:14,15; 1 Korinthe 15:20,26,42,54,55.

B18  De heiligheid, schoonheid en heerlijkheid 

 van de Messias.

PSALM 17:15     Ik echter zal in gerechtigheid 

Uw aangezicht aanschouwen; ik zal, wanneer 

ik ontwaak, verzadigd worden met Uw beeld.

MATTHÉÜS 25:31     Wanneer de Zoon des 

mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en 

al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij 

zitten op de troon van Zijn heerlijkheid.

LUKAS 9:26     Want wie zich voor Mij en 

Mijn woorden geschaamd zal hebben, 

voor hem zal de Zoon des mensen Zich 

schamen, wanneer Hij zal komen in Zijn 

heerlijkheid en in die van de Vader en in 

die van de heilige engelen.
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LUKAS 9:32     Petrus en zij die bij hem 

waren, waren bevangen door slaap. Toen 

ze wakker geworden waren, zagen zij Zijn 

heerlijkheid en de twee mannen die bij 

Hem stonden.

33  En het gebeurde, toen zij bij Hem vandaan 

zouden gaan, dat Petrus tegen Jezus zei: 

Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten 

wij drie tenten maken, voor U een, voor 

Mozes een en voor Elia een; hij wist echter 

niet wat hij zei.

JOHANNES 1:14     En het Woord is vlees 

geworden en heeft onder ons gewoond (en 

wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een 

heerlijkheid als van de Eniggeborene van 

de Vader), vol van genade en waarheid.

JOHANNES 11:40     Jezus zei tegen haar: 

Heb Ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, 

de heerlijkheid van God zult zien?

JOHANNES 17:22     En Ik heb hun de 

heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven 

hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn;

23  Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt 

één zijn en opdat de wereld erkent dat U 

Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, 

zoals U Mij hebt liefgehad.

24  Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij 

Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij 

Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven 

hebt, omdat U Mij hebt liefgehad vóór de 

grondlegging van de wereld.

HANDELINGEN 7:55     Maar hij, vol van 

de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de 

hemel gericht en zag de heerlijkheid van 

God, en Jezus, staande aan de rechterhand 

van God.

ROMEINEN 8:18     Want ik ben ervan 

overtuigd dat het lijden van de 

tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de 

heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal 

worden.

1 KORINTHE 13:12     Nu immers kijken 

wij door middel van een spiegel in een 

raadsel, maar dan zullen wij zien van 

aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten 

dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf 

gekend ben.

2 KORINTHE 3:18     Wij allen nu, die met 

onbedekt gezicht de heerlijkheid van de 

Heere als in een spiegel aanschouwen, 

worden van gedaante veranderd naar 

hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot 

heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de 

Heere bewerkt wordt.

1 JOHANNES 3:2     Geliefden, nu zijn wij 

kinderen van God, en het is nog niet 

geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij 

weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, 

wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen 

Hem zien zoals Hij is.

Zie: Psalm 104:31; Psalm 138:5; Jesaja 6:1-5; Jesaja 24:14; 
Jesaja 35:2; Jesaja 40:5; Jesaja 60:1; Jesaja 61:6; Ezechiël 3:23; 
Ezechiël 10:4; Hábakuk 2:14; Matthéüs 8:38; Matthéüs 19:28; 

Markus 8:38; Markus 13:26; Lukas 19:38; Johannes 12:41.
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F11 Het lijden van de Messias.

PSALM 18:5     Banden van de dood hadden 

mij omvangen, beken van verderf joegen 

mij angst aan.

6  Banden van het graf omringden mij, 

valstrikken van de dood bedreigden mij.

7  In mijn nood riep ik de HEERE aan, ik 

riep tot mijn God; Hij hoorde mijn stem 

vanuit Zijn paleis, mijn hulpgeroep voor 

Zijn aangezicht kwam in Zijn oren.

PSALM 88:7     U hebt mij in de onderste kuil 

gelegd, in duistere oorden, in diepten.

8  Uw grimmigheid leunt op mij, U hebt mij 

neergedrukt door al Uw golven. Sela

PSALM 116:3     Banden van de dood hadden 

mij omvangen, angsten van het graf 

hadden mij getroffen, ik ondervond 

benauwdheid en verdriet.

MARKUS 14:33     En Hij nam Petrus, 

Jakobus en Johannes met Zich mee en 

begon ontdaan en zeer angstig te worden;

34  en Hij zei tegen hen: Mijn ziel is zeer 

bedroefd, tot de dood toe; blijf hier en waak.

35  En toen Hij iets verder gegaan was, wierp 

Hij Zich ter aarde en bad dat, als het 

mogelijk was, dat uur aan Hem voorbij 

zou gaan.

36  En Hij zei: Abba, Vader, alle dingen zijn 

mogelijk voor U; neem deze drinkbeker 

van Mij weg, maar niet wat Ik wil, maar 

wat U wilt.

LUKAS 22:44     En Hij kwam in zware 

zielenstrijd en bad des te vuriger. En Zijn 

zweet werd als grote druppels bloed, die 

op de aarde neervielen.

HEBREËN 5:7     In de dagen dat Hij op aarde 

was, heeft Hij met luid geroep en onder 

tranen gebeden en smeekbeden geofferd 

aan Hem Die Hem uit de dood kon 

verlossen. En Hij is uit de angst verhoord.

B11  De gehoorzaamheid van de Messias.

PSALM 18:22      Want ik heb mij aan de 

wegen van de HEERE gehouden, ik ben 

van mijn God niet goddeloos afgeweken.

23 Want al Zijn bepalingen hield ik voor ogen, 

Zijn verordeningen deed ik niet van mij weg,

24 maar ik was oprecht voor Hem, ik was op 

mijn hoede voor mijn ongerechtigheid. 

25 Daarom gaf de HEERE mij naar mijn 

gerechtigheid, naar de reinheid van mijn 

handen vóór Zijn ogen.

LUKAS 23:4     Pilatus zei tegen de 

overpriesters en de menigten: Ik vind geen 

schuld in deze Mens.

LUKAS 23: 14     U hebt deze Mens naar 

mij toe gebracht als Iemand Die het volk 

afvallig maakt. En zie, ik heb Hem in uw 

aanwezigheid ondervraagd, maar ik heb 

in deze Mens niets gevonden dat Hem 

schuldig maakt aan die dingen waarvan u 

Hem beschuldigt.

LUKAS 23:22     Hij zei echter voor de derde 

keer tegen hen: Wat voor kwaad heeft 

Hij dan gedaan? Ik heb niets in Hem 

gevonden wat de dood verdient. Ik zal 

Hem dan straffen en loslaten.

HEBREËN 7:26     Want zo’n Hogepriester 
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hadden wij nodig: heilig, onschuldig, 

onbesmet, afgescheiden van de zondaars 

en boven de hemelen verheven.

Zie: Exodus 23:21; Psalm 1:2; Psalm 37:31; Psalm 40:9; 
Psalm 119:1,44,51,97,102; Jeremía 31:33; Ezechiël 36:27; 

Johannes 18:38; Johannes 19:4,6.

A05 De relatie van de Messias met God, 

 Zijn Vader. 

E13 God bevestigt de bediening van de Messias.

PSALM 20:5     Moge Hij u overeenkomstig 

de wens van uw hart geven en al uw 

voornemens in vervulling doen gaan. 

6  Wij zullen juichen over uw heil en de 

vaandels opheffen in de Naam van onze 

God. Moge de HEERE al uw verlangens 

vervullen. 

7  Nu weet ik dat de HEERE Zijn gezalfde 

verlost! Hij zal hem verhoren uit Zijn 

heilige hemel, met machtige daden van 

heil door Zijn rechterhand.

PSALM 132:17     Daar zal Ik voor David 

een hoorn doen opkomen en voor Mijn 

gezalfde een lamp gereedmaken. 

18  Ik zal zijn vijanden met schaamte kleden, 

maar op hem zal zijn diadeem schitteren

JOHANNES 11:42     En Ik wist dat U Mij altijd 

verhoort, maar ter wille van de menigte die 

om Mij heen staat, heb Ik dit gezegd, opdat 

zij geloven dat U Mij gezonden hebt.

JOHANNES 17:1     Dit sprak Jezus, en Hij 

sloeg Zijn ogen op naar de hemel en zei: 

Vader, het uur is gekomen, verheerlijk Uw 

Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijkt,

2  zoals U Hem macht gegeven hebt over alle 

vlees, opdat Hij eeuwig leven geeft aan 

allen die U Hem gegeven hebt.

3  En dit is het eeuwige leven, dat zij U 

kennen, de enige waarachtige God, en 

Jezus Christus, Die U gezonden hebt.

4  Ik heb U verheerlijkt op de aarde. Ik heb 

het werk volbracht dat U Mij gegeven hebt 

om te doen.

5  En nu verheerlijk Mij, U Vader, bij Uzelf, 

met de heerlijkheid die Ik bij U bezat 

voordat de wereld er was.

HANDELINGEN 2:36     Laat dan heel het 

huis van Israël zeker weten dat God Hem 

tot een Heere en Christus gemaakt heeft, 

namelijk deze Jezus, Die u gekruisigd hebt.

HANDELINGEN 5:31     Deze Jezus heeft God 

door Zijn rechterhand verhoogd tot een 

Vorst en Zaligmaker, om Israël bekering te 

geven en vergeving van zonden.

HEBREËN 5:7     In de dagen dat Hij op aarde 

was, heeft Hij met luid geroep en onder 

tranen gebeden en smeekbeden geofferd 

aan Hem Die Hem uit de dood kon 

verlossen. En Hij is uit de angst verhoord.

Zie: Psalm 13:6; Psalm 18:36,51; Psalm 28:8; Jesaja 57:15; 
Matthéüs 6:9; Johannes 9:31; Handelingen 2:33.

A04  De Messias bestaat van eeuwigheid. 

     

PSALM 21:5      Leven heeft hij van U 

verlangd en U hebt het hem gegeven,

lengte van dagen, eeuwig en altijd.
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JESAJA 53:10     Maar het behaagde de 

HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft 

Hem ziek gemaakt. Als Zijn ziel Zich 

tot een schuldoffer gesteld zal hebben, 

zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen 

verlengen; het welbehagen van de HEERE 

zal door Zijn hand voorspoedig zijn.

MATTHÉÜS 28:5     Maar de engel 

antwoordde en zei tegen de vrouwen: U 

hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet 

dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was.

6  Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, 

zoals Hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats 

waar de Heere gelegen heeft.

JOHANNES 11:25     Jezus zei tegen haar: Ik 

ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij 

gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven,

OPENBARING 1:18     en de Levende, en Ik 

ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot 

in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de 

sleutels van het rijk van de dood en van de 

dood zelf.

Zie: Psalm 16:10,11; Psalm 91:16.

B14  De Messias openbaart de heerlijkheid 

 van God.

B18  De heiligheid, schoonheid en heerlijkheid 

 van de Messias.

PSALM 21:6     Groot is zijn eer dankzij Uw 

heil, met majesteit en glorie hebt U hem 

bekleed.

JOHANNES 13:31     Toen hij dan naar buiten 

gegaan was, zei Jezus: Nu is de Zoon des 

mensen verheerlijkt, en God is in Hem 

verheerlijkt.

32  Als God in Hem verheerlijkt is, zal God 

Hem ook in Zichzelf verheerlijken, en Hij 

zal Hem meteen verheerlijken.

JOHANNES 17:1     Dit sprak Jezus, en Hij 

sloeg Zijn ogen op naar de hemel en zei: 

Vader, het uur is gekomen, verheerlijk Uw 

Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijkt,

2  zoals U Hem macht gegeven hebt over alle 

vlees, opdat Hij eeuwig leven geeft aan 

allen die U Hem gegeven hebt.

3  En dit is het eeuwige leven, dat zij U 

kennen, de enige waarachtige God, en 

Jezus Christus, Die U gezonden hebt.

4  Ik heb U verheerlijkt op de aarde. Ik heb 

het werk volbracht dat U Mij gegeven hebt 

om te doen.

5  En nu verheerlijk Mij, U Vader, bij Uzelf, 

met de heerlijkheid die Ik bij U bezat 

voordat de wereld er was.

FILIPPENZEN 2:9     Daarom heeft God Hem 

ook bovenmate verhoogd en heeft Hem 

een Naam geschonken boven alle naam,

10  opdat in de Naam van Jezus zich zou 

buigen elke knie van hen die in de hemel, 

en die op de aarde, en die onder de aarde 

zijn,

11  en elke tong zou belijden dat Jezus 

Christus de Heere is, tot heerlijkheid van 

God de Vader.

HEBREËN 8:1     De hoofdzaak nu van de 

dingen waarover wij spreken, is dit: Zo’n 

Hogepriester hebben wij, Eén Die Zich 

heeft gezet aan de rechterhand van de 

troon van de Majesteit in de hemelen.
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OPENBARING 5:13     En elk schepsel dat in 

de hemel, op de aarde, onder de aarde en 

op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde 

ik zeggen: Aan Hem Die op de troon zit, 

en aan het Lam zij de dankzegging, de 

eer, de heerlijkheid en de kracht in alle 

eeuwigheid.

Zie: #2; Mattheüs 28:18; Johannes 17:22;
Éfeze 1:20-22; 1 Petrus 3:22.

E16  De Messias zal Zijn volk zegenen.

PSALM 21:7     Want U stelt hem voor eeuwig 

tot grote zegen, U verheugt hem met 

blijdschap, met Uw aangezicht.

8  Want de koning vertrouwt op de HEERE; 

door de goedertierenheid van de 

Allerhoogste wankelt hij niet.

HANDELINGEN 3:26     God, Die Zijn Kind 

Jezus heeft doen opstaan, heeft Hem eerst 

naar u gezonden om u hierin te zegenen 

dat Hij ieder van u zou afbrengen van zijn 

slechte daden.

GALATEN 3:9     Daarom worden zij die uit 

het geloof zijn, gezegend samen met de 

gelovige Abraham.

GALATEN 3:14     opdat de zegen van 

Abraham in Christus Jezus tot de heidenen 

zou komen, en opdat wij de belofte van de 

Geest zouden ontvangen door het geloof.

ÉFEZE 1:3     In Hem bent ook u, nadat u 

het Woord van de waarheid, namelijk het 

Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; 

in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, 

verzegeld met de Heilige Geest van de belofte,

HEBREËN 2:13     En verder: Ik zal Mijn 

vertrouwen op Hem stellen. En vervolgens: 

Zie, Ik en de kinderen die God Mij 

gegeven heeft.

Zie: #1; Genesis 12:2; Psalm 16:8,11; Psalm 18:3; 
Psalm 63:3-6; Psalm 91:2,9.

F01  De dood van de Messias is voorzegd. 

F08  Details van de dood van de Messias.

PSALM 22:1     Een psalm van David, voor de 

koorleider, op ‘De hinde van de dageraad’.

2  Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij 

verlaten, bent U ver van mijn verlossing, van 

de woorden van mijn jammerklacht?

3  Mijn God, ik roep overdag, maar U antwoordt 

niet, en ‘s nachts, maar ik vind geen stilte.

MATTHÉÜS 27:45     En vanaf het zesde uur 

kwam er duisternis over heel de aarde, tot 

het negende uur toe.

46  Ongeveer op het negende uur riep 

Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama 

sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn 

God, waarom hebt U Mij verlaten?

LUKAS 22:41     En Hij verwijderde Zich van 

hen ongeveer een steenworp afstand, knielde 

neer en bad:

42  Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van 

Mij weg; maar laat niet Mijn wil, maar de 

Uwe geschieden.

43  En aan Hem verscheen een engel uit de 

hemel, die Hem versterkte.

44  En Hij kwam in zware zielenstrijd en bad 

des te vuriger. En Zijn zweet werd als grote 

druppels bloed, die op de aarde neervielen.

45  En toen Hij van het gebed opgestaan was, 

kwam Hij bij Zijn discipelen en vond hen 
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slapend van droefheid.

46  En Hij zei tegen hen: Hoe kunt u slapen! Sta 

op, en bid dat u niet in verzoeking komt.

HEBREËN 5:7     In de dagen dat Hij op aarde 

was, heeft Hij met luid geroep en onder 

tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan 

Hem Die Hem uit de dood kon verlossen. 

En Hij is uit de angst verhoord.

Zie: Psalm 22:12; Psalm 32:3,4; Psalm 38:9; Matthéüs 26:39; 
Markus 15:34; Lukas 24:44.

F08 De details van de dood van de Messias.

PSALM 22:7     Maar ik ben een worm en 

geen man, een smaad van mensen en 

veracht door het volk.

JESAJA 53:3     Hij was veracht, de onwaardigste 

onder de mensen, een Man van smarten, 

bekend met ziekte, en als iemand voor wie 

men het gezicht verbergt; Hij was veracht en 

wij hebben Hem niet geacht.

MATTHÉÜS 12:24     Maar de Farizeeën 

hoorden dit en zeiden: Deze drijft de 

demonen alleen maar uit door Beëlzebul, 

de aanvoerder van de demonen.

MATTHÉÜS 27:28     En toen zij Hem 

ontkleed hadden, deden zij Hem een 

scharlakenrode mantel om,

MARKUS 9:12     En Hij antwoordde hun: Elia 

zal wel eerst komen en alles herstellen; en 

het zal geschieden zoals geschreven is over de 

Zoon des mensen, dat Hij veel lijden zal en 

veracht worden.

LUKAS 23:38     En er was ook een opschrift 

boven Hem geschreven in Griekse, 

Romeinse en Hebreeuwse letters: DIT IS 

DE KONING VAN DE JODEN.

39  En een van de misdadigers die daar 

hingen, lasterde Hem en zei: Als U de 

Christus bent, verlos dan Uzelf en ons.

JOHANNES 7:20     De menigte antwoordde 

en zei: U bent door een demon bezeten; 

wie probeert U te doden?

JOHANNES 7:47     De Farizeeën dan 

antwoordden hun: Bent u soms ook misleid?

48  Heeft iemand van onze leiders soms in Hem 

geloofd, of van de Farizeeën?

49  Maar deze menigte, die de wet niet kent, is 

vervloekt.

Zie: Psalm 31:12; Psalm 44:14; Psalm 69:8-13,20-21; 
Psalm 88:9; Psalm 89:42; Psalm 109:25; Jesaja 37:22; 

Jesaja 49:7; Klaagliederen 3:30; Hebreën 13:12.

F08 De details van de dood van de Messias.

PSALM 22:8     Allen die mij zien, bespotten 

mij; zij trekken de lippen op, zij schudden 

het hoofd en zeggen: 

MATTHÉÜS 27:29     vlochten een kroon van 

dorens, zetten die op Zijn hoofd en gaven 

Hem een rietstok in Zijn rechterhand. Zij 

vielen op hun knieën voor Hem neer en 

bespotten Hem met de woorden: Gegroet, 

Koning van de Joden!

MATTHÉÜS 27:39     En de voorbijgangers 

lasterden Hem, schudden hun hoofd,

40  en zeiden: U Die de tempel afbreekt en in 

drie dagen opbouwt, verlos Uzelf. Als U de 
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Zoon van God bent, kom dan van het  

kruis af!

LUKAS 16:14     En al deze dingen hoorden 

ook de Farizeeën, die geldzuchtig waren, 

en zij beschimpten Hem.

LUKAS 23:11     En toen Herodes, samen met 

zijn soldaten, Hem gehoond en bespot 

had, deed hij Hem een sierlijk gewaad om 

en stuurde Hem terug naar Pilatus.

LUKAS 23:35     En het volk stond toe te 

kijken. En met hen beschimpten ook hun 

leiders Hem. Zij zeiden: Anderen heeft Hij 

verlost, laat Hij nu Zichzelf verlossen als 

Hij de Christus is, de Uitverkorene van 

God.

36  En ook de soldaten kwamen Hem 

bespotten en brachten Hem zure wijn.

Zie: Psalm 109:25; Jesaja 37:22,23; Jesaja 57:4; 
Markus 15:20,29; Lukas 23:21-23.

F08 De details van de dood van de Messias.

PSALM 22:9     Hij heeft zijn zaak aan de 

HEERE toevertrouwd – laat Die hem 

bevrijden! Laat Die hem redden, als Hij 

hem genegen is. 

MATTHÉÜS 27:41     En evenzo spotten 

ook de overpriesters, samen met de 

schriftgeleerden en de oudsten en de 

Farizeeën, en zij zeiden:

42  Anderen heeft Hij verlost, Zichzelf kan 

Hij niet verlossen. Als Hij de Koning van 

Israël is, laat Hij nu van het kruis afkomen 

en wij zullen Hem geloven.

43  Hij heeft op God vertrouwd; laat Die Hem 

nu verlossen als Hij Hem welgezind is, 

want Hij heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon.

2 KORINTHE 13:4     Want hoewel Hij 

gekruisigd is door zwakheid, leeft Hij 

toch door de kracht van God. Ook wij zijn 

immers zwak in Hem, maar zullen ten 

opzichte van u leven met Hem, door de 

kracht van God.

Zie: Psalm 42:11; Markus 15:30-32; Lukas 23:35.

F08 De details van de dood van de Messias.

PSALM 22:10     U bent het toch Die mij 

uit de buik hebt getrokken, Die mij 

vertrouwen gaf, toen ik aan mijn moeders 

borst lag.

11  Op U ben ik geworpen van de baarmoeder 

af, vanaf de moederschoot bent U mijn 

God.

LUKAS 2:40     En het Kind groeide op en Het 

werd gesterkt in de geest en vervuld met 

wijsheid, en de genade van God was op 

Hem.

OPENBARING 12:4     En zijn staart veegde 

het derde deel van de sterren van de hemel 

en wierp die op de aarde. En de draak 

stond voor de vrouw, die op het punt stond 

te baren, om haar Kind te verslinden, 

zodra zij Het gebaard zou hebben.

5  En zij baarde een Zoon, een mannelijk 

Kind, dat alle heidenvolken zal hoeden 

met een ijzeren staf. En haar Kind werd 

weggerukt naar God en naar Zijn troon.

Zie: Psalm 71:6,17; Jesaja 7:14,15; Jesaja 49:1,2; 
Lukas 1:30-33; Lukas 2:52.
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F08 De details van de dood van de Messias.

PSALM 22:12     Blijf dan niet ver van mij, 

want de nood is nabij; er is immers geen 

helper. 

MATTHÉÜS 26:31     Toen zei Jezus tegen 

hen: U zult in deze nacht allen aanstoot 

aan Mij nemen, want er is geschreven: Ik 

zal de Herder slaan en de schapen van de 

kudde zullen uiteengedreven worden.

MATTHÉÜS 26:56     maar dit alles is 

geschied, opdat de Schriften van de 

profeten vervuld zouden worden. Toen 

verlieten al de discipelen Hem en 

vluchtten.

MATTHÉÜS 26:72     En hij ontkende het 

opnieuw, met een eed, en zei: Ik ken de 

Mens niet.

73 Kort daarna zeiden zij die daar stonden 

en dichterbij kwamen, tegen Petrus: 

Werkelijk, u bent een van hen, want uw 

spraak verraadt u.

74 Toen begon hij zich te vervloeken en te 

zweren: Ik ken de Mens niet.

JOHANNES 16:32     Zie, de tijd komt en 

is nu gekomen, dat u uiteengedreven 

zult worden, ieder naar het zijne, en u 

Mij alleen zult laten; en toch ben Ik niet 

alleen, omdat de Vader bij Mij is.

Zie: Psalm 10:1; Psalm 38:22; Psalm 59:1-3; 
Psalm 71:12; Matthéüs 26:31-56.

F08 De details van de dood van de Messias.

PSALM 22:13     Vele stieren hebben mij 

omringd, sterke stieren van Basan hebben 

mij omsingeld.

14 Zij hebben hun muil tegen mij 

opengesperd als een verscheurende en 

brullende leeuw. 

MATTHÉÜS 26:3     Toen kwamen de 

overpriesters en de schriftgeleerden en de 

oudsten van het volk bijeen in het paleis 

van de hogepriester, die Kajafas heette;

4  en zij overlegden met elkaar om Jezus met 

list te grijpen en te doden,

MATTHÉÜS 26:59     De overpriesters en 

de oudsten en heel de Raad zochten een 

valse getuigenverklaring tegen Jezus, zodat 

zij Hem zouden kunnen doden, maar zij 

vonden niets.

60  En hoewel er veel valse getuigen gekomen 

waren, vonden zij niets.

61  Maar ten slotte kwamen er twee valse 

getuigen, die zeiden: Deze heeft gezegd: Ik 

kan de tempel van God afbreken en hem 

in drie dagen opbouwen.

62  En de hogepriester stond op en zei tegen 

Hem: Antwoordt U niets? Wat getuigen 

dezen tegen U?

63  Maar Jezus zweeg. En de hogepriester 

antwoordde Hem: Ik bezweer U bij de 

levende God, dat U ons zegt of U de 

Christus bent, de Zoon van God.

64  Jezus zei tegen hem: U hebt het gezegd.  

Maar Ik zeg u: Van nu aan zult u de Zoon 

des mensen zien zitten aan de rechterhand 

van de kracht van God en zien komen op 

de wolken van de hemel.
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65  Toen scheurde de hogepriester zijn kleren 

en zei: Hij heeft God gelasterd. Waarom 

hebben wij nog getuigen nodig? Zie, nu 

hebt u Zijn godslastering gehoord.

MATTHÉÜS 27:1     Toen het ochtend 

geworden was, kwamen al de overpriesters 

en de oudsten van het volk met betrekking 

tot Jezus gezamenlijk tot het besluit Hem 

te doden.

HANDELINGEN 4:27     Want, in waarheid, 

tegen Uw heilig Kind Jezus, Die U gezalfd 

hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus 

samen met de heidenen en de volken van 

Israël bijeengekomen, 

F08 De details van de dood van de Messias.

PSALM 22:15     Als water ben ik uitgestort, 

ontwricht zijn al mijn beenderen; mijn 

hart is als was, het is gesmolten diep in 

mijn binnenste. 

MATTHÉÜS 26:38     Toen zei Hij tegen hen: 

Mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe; 

blijf hier en waak met Mij.

LUKAS 22:44     En Hij kwam in zware 

zielenstrijd en bad des te vuriger. En Zijn 

zweet werd als grote druppels bloed, die 

op de aarde neervielen.

JOHANNES 12:27     Nu is Mijn ziel in 

beroering en wat zal Ik zeggen? Vader, 

verlos Mij uit dit uur! Maar hierom ben Ik 

in dit uur gekomen.

JOHANNES 19:32     De soldaten dan 

kwamen en braken wel de benen van 

de eerste en van de ander die met Hem 

gekruisigd was,

33  maar toen zij bij Jezus kwamen en zagen 

dat Hij al gestorven was, braken zij Zijn 

benen niet.

34  Maar een van de soldaten stak met een 

speer in Zijn zij en meteen kwam er bloed 

en water uit.

35  En die het gezien heeft, die getuigt ervan, en 

zijn getuigenis is waar, en hij weet dat hij de 

waarheid spreekt, opdat ook u gelooft.

36  Want deze dingen zijn geschied, opdat het 

Schriftwoord vervuld wordt: Geen been 

van Hem zal gebroken worden.

37  En verder zegt een ander Schriftwoord:  

Zij zullen zien op Hem Die zij doorstoken 

hebben.

Zie: Markus 14:33,34.

F08 De details van de dood van de Messias.

PSALM 22:16     Mijn kracht is verdroogd als 

een potscherf, mijn tong kleeft aan mijn 

gehemelte; U legt mij in het stof van de 

dood. 

MATTHÉÜS 27:50     Jezus riep nogmaals 

met luide stem en gaf de geest.

JOHANNES 19:28     Hierna zei Jezus, omdat 

Hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het 

Schriftwoord vervuld zou worden: Ik heb dorst!

29  Er stond dan een kruik vol zure wijn en ze 

vulden een spons met zure wijn, staken die 

op een hysopstengel en brachten die aan 

Zijn mond.
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30 Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, 

zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het 

hoofd en gaf de geest.

1 KORINTHE 15:3     Want ik heb u ten eerste 

overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat 

Christus gestorven is voor onze zonden, 

overeenkomstig de Schriften,

Zie: Psalm 32:3,4; Psalm 69:4,22; Jesaja 53:12; 
Hebreën 2:14; Hebreën 9:14.

F08 De details van de dood van de Messias.

PSALM 22:17     Want honden hebben mij 

omsingeld, een horde kwaaddoeners heeft 

mij omgeven; zij hebben mijn handen en 

mijn voeten doorboord.

MARKUS 15:16     En de soldaten leidden 

Hem het paleis binnen, dat is het 

gerechtsgebouw, en riepen heel de 

legerafdeling bijeen.

17  En zij deden Hem een purperen mantel 

om, en nadat zij een doornenkroon 

gevlochten hadden, zetten zij Hem die op

18  en begonnen Hem te begroeten: Gegroet, 

Koning van de Joden!

19  En zij sloegen op Zijn hoofd met een 

rietstok en bespuwden Hem en zij vielen 

op de knieën en aanbaden Hem.

20  En toen zij Hem bespot hadden, trokken 

zij Hem de purperen mantel uit en 

trokken Hem Zijn eigen kleren aan en 

leidden Hem naar buiten om Hem te 

kruisigen.

LUKAS 11:53     Toen Hij deze dingen tegen 

hen zei, begonnen de schriftgeleerden en 

Farizeeën hevig tegen Hem tekeer te gaan 

en dwongen zij Hem Zich over veel dingen 

uit te spreken:

54  zij spanden strikken voor Hem om iets uit 

Zijn mond op te vangen, opdat zij Hem 

zouden kunnen beschuldigen.

LUKAS 23:10     En de overpriesters en de 

schriftgeleerden stonden Hem heftig te 

beschuldigen.

11  En toen Herodes, samen met zijn soldaten, 

Hem gehoond en bespot had, deed hij 

Hem een sierlijk gewaad om en stuurde 

Hem terug naar Pilatus.

LUKAS 23:23     Maar zij drongen met luid 

geroep aan en eisten dat Hij gekruisigd 

zou worden. En hun geroep en dat van de 

overpriesters kreeg de overhand.

JOHANNES 19:37     En verder zegt een ander 

Schriftwoord: Zij zullen zien op Hem Die 

zij doorstoken hebben.

JOHANNES 20:25     De andere discipelen 

dan zeiden tegen hem: Wij hebben de 

Heere gezien. Maar hij zei tegen hen: Als 

ik in Zijn handen niet het litteken van de 

spijkers zie, en mijn vinger niet steek in 

het litteken van de spijkers, en mijn hand 

niet steek in Zijn zij, zal ik beslist niet 

geloven.

JOHANNES 20:27     Daarna zei Hij tegen 

Thomas: Kom hier met uw vinger en 

bekijk Mijn handen, en kom hier met uw 

hand en steek die in Mijn zij; en wees niet 

ongelovig, maar gelovig.

Zie: Psalm 40:7; Psalm 86:14; Zacharía 12:10; Matthéüs 27:41-
43; Markus 15:29-32; Lukas 23:35; Openbaring 22:15.
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F08 De details van de dood van de Messias. 

PSALM 22:18     Al mijn beenderen zou ik 

kunnen tellen; en zij, zij zien het aan, zij 

kijken naar mij. 

MARKUS 15:29     En de voorbijgangers 

lasterden Hem en schudden hun hoofd en 

zeiden: Ha! U die de tempel afbreekt en in 

drie dagen opbouwt,

30  verlos Uzelf en kom van het kruis af!

31  En evenzo spotten ook de overpriesters, 

samen met de schriftgeleerden, onder 

elkaar en zeiden: Anderen heeft Hij 

verlost, Zichzelf kan Hij niet verlossen.

32  Laat de Christus, de Koning van Israël, nu 

van het kruis afkomen, opdat wij het zien 

en gaan geloven. Ook zij die met Hem 

gekruisigd waren, smaadden Hem.

LUKAS 23:27     En een grote menigte van 

volk volgde Hem; ook een menigte van 

vrouwen, die zich op de borst sloegen en 

Hem beklaagden.

JOHANNES 19:32     De soldaten dan kwamen 

en braken wel de benen van de eerste en 

van de ander die met Hem gekruisigd was,

Zie: Psalm 102:4-6; Jesaja 52:14; Matthéüs 27:39-41. 

F08 De details van de dood van de Messias. 

PSALM 22:19     Zij verdelen mijn kleding 

onder elkaar en werpen het lot om mijn 

gewaad. 

JOHANNES 19:23     Nadat de soldaten dan 

Jezus gekruisigd hadden, namen zij Zijn 

kleren en maakten vier delen, voor elke 

soldaat een deel, en zij namen ook het 

onderkleed. Het onderkleed nu was zonder 

naad, van bovenaf als één geheel geweven.

24  Zij dan zeiden tegen elkaar: Laten wij dat 

niet scheuren, maar laten wij erom loten 

voor wie het zal zijn. Opdat het Schriftwoord 

vervuld zou worden dat zegt: Zij hebben 

Mijn kleren onder elkaar verdeeld en over 

Mijn kleed hebben zij het lot geworpen. Dit 

hebben dan de soldaten gedaan.

Zie: Matthéüs 27:35; Markus 15:24; Lukas 23:34.

E25 De Messias zal worden geloofd en geprezen. 

PSALM 22:23     Ik zal Uw Naam mijn 

broeders vertellen, in het midden van de 

gemeente zal ik U loven.

HEBREËN 2:11     Immers, zowel Hij Die 

heiligt als zij die geheiligd worden, zijn 

allen uit één. Daarom schaamt Hij Zich er 

niet voor hen broeders te noemen,

12  want Hij zegt: Ik zal Uw Naam aan Mijn 

broeders verkondigen; te midden van de 

gemeente zal Ik U lofzingen.

Zie: Psalm 40:10,11; Matthéüs 28:10; 
Johannes 20:17; Romeinen 8:29. 

E10 De Messias zal ook de Messias zijn voor   

 de heidenen. 

H03 Het toekomstig koninkrijk van de Messias. 

PSALM 22:24     U die de HEERE vreest, 

loof Hem; alle nakomelingen van Jakob, 

vereer Hem; wees bevreesd voor Hem, alle 

nakomelingen van Israël.
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PSALM 22:25-27

PSALM 22:28     Alle einden der aarde zullen 

eraan denken en zich tot de HEERE bekeren: 

alle geslachten van de heidenvolken zullen 

zich voor Uw aangezicht neerbuigen. 

29  Want het koningschap is van de HEERE,  

Hij heerst over de heidenvolken. 

30  Alle groten der aarde zullen eten en zich 

neerbuigen. Allen die in het stof neerdalen  

en hun ziel niet in het leven kunnen 

behouden, zullen voor Zijn aangezicht 

neerbukken.

31  Het nageslacht zal Hem dienen, en aan  

de Heere toegeschreven worden tot in 

generaties.

32  Zij zullen komen en Zijn gerechtigheid 

verkondigen aan het volk dat geboren zal 

worden, want Hij heeft het gedaan.

MATTHÉÜS 3:9     Een denk niet dat u bij 

uzelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham 

als vader; want ik zeg u dat God zelfs uit 

deze stenen voor Abraham kinderen kan 

verwekken.

JOHANNES 10:16     Ik heb nog andere 

schapen, die niet van deze schaapskooi 

zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, 

en zij zullen Mijn stem horen en het zal 

worden één kudde en één Herder.

JOHANNES 11:25     Jezus zei tegen haar: 

Ik ben de Opstanding en het Leven; wie 

in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij 

gestorven,

26  en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet 

sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat?

ROMEINEN 1:17     Want de gerechtigheid 

van God wordt daarin geopenbaard uit 

geloof tot geloof, zoals geschreven is:  

Maar de rechtvaardige zal uit het geloof 

leven.

2 KORINTHE 5:21     Want Hem Die geen 

zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot 

zonde gemaakt, opdat wij zouden worden 

gerechtigheid van God in Hem.

GALATEN 3:26     Want u bent allen kinderen 

van God door het geloof in Christus Jezus.

27  Want u allen die in Christus gedoopt bent, 

hebt zich met Christus bekleed.

28  Daarbij is het niet van belang dat men Jood 

is of Griek; daarbij is het niet van belang 

dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet 

van belang dat men man is of vrouw; want 

allen bent u één in Christus Jezus.

29  En als u van Christus bent, dan bent u 

Abrahams nageslacht en overeenkomstig 

de belofte erfgenamen.

FILIPPENZEN 2:10     opdat in de Naam van 

Jezus zich zou buigen elke knie van hen 

die in de hemel, en die op de aarde, en die 

onder de aarde zijn,

HEBREËN 1:8     maar tegen de Zoon zegt 

Hij: Uw troon, o God, bestaat in alle 

eeuwigheid. De scepter van Uw koninkrijk 

is een scepter van het recht.

9 U hebt gerechtigheid lief en haat 

ongerechtigheid. Daarom heeft Uw God U 

gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven Uw 

metgezellen.

HEBREËN 2:10     Want het paste Hem, om 

Wie alle dingen zijn en door Wie alle 

PSALMEN

psalm 22 psalm 22



103

dingen zijn, dat Hij, om veel kinderen tot 

heerlijkheid te brengen, de Leidsman van 

hun zaligheid door lijden zou heiligen.

11  Immers, zowel Hij Die heiligt als zij 

die geheiligd worden, zijn allen uit één. 

Daarom schaamt Hij Zich er niet voor hen 

broeders te noemen,

12  want Hij zegt: Ik zal Uw Naam aan Mijn 

broeders verkondigen; te midden van de 

gemeente zal Ik U lofzingen.

13  En verder: Ik zal Mijn vertrouwen op 

Hem stellen. En vervolgens:  Zie, Ik en de 

kinderen die God Mij gegeven heeft.

OPENBARING 11:15     En de zevende engel 

blies op de bazuin, en er klonken luide 

stemmen in de hemel, die zeiden: De 

koninkrijken van de wereld zijn van onze 

Heere en van Zijn Christus geworden, en 

Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

Zie: #1; #2; #4; Psalm 49:7-9; Jesaja 45:23; Jesaja 53:10; 
Johannes 3:36; Romeinen 3:21-25; Romeinen 5:19-21; 

Romeinen 14:10-12; 1 Petrus 2:9.

B06  De Messias is de Goede Herder

PSALM 23:1       Een psalm van David. De 

HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt 

niets.

2  Hij doet mij neerliggen in grazige  

weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille 

wateren. 

3  Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het 

spoor van de gerechtigheid, omwille van 

Zijn Naam.

4  Al ging ik ook door een dal vol schaduw 

van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, 

want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, 

die vertroosten mij.

5  U maakt voor mij de tafel gereed voor de 

ogen van mijn tegenstanders; U zalft  

mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit 

over.

6  Ja, goedheid en goedertierenheid zullen 

mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik 

zal in het huis van de HEERE blijven tot in 

lengte van dagen.

JOHANNES 10:11     Ik ben de goede Herder; 

de goede herder geeft zijn leven voor de 

schapen.

JOHANNES 10:14     Ik ben de goede Herder 

en Ik ken de Mijnen en word door de 

Mijnen gekend,

JOHANNES 10:27     Mijn schapen horen Mijn 

stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.

28  En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen 

beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en 

niemand zal ze uit Mijn hand rukken.

29  Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, 

is meer dan allen, en niemand kan hen uit 

de hand van Mijn Vader rukken.

30  Ik en de Vader zijn één.

HEBREËN 13:20     De God nu van de vrede, 

Die de grote Herder van de schapen, onze 

Heere Jezus Christus, uit de doden heeft 

teruggebracht, op grond van het bloed van 

het eeuwige verbond,

1 PETRUS 2:25     Want u was als dwalende 

schapen; maar u bent nu bekeerd tot de 

Herder en Opziener van uw zielen.

1 PETRUS 5:4     En als de Opperherder 

verschijnt, dan zult u de onverwelkbare 

krans van de heerlijkheid verkrijgen.
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OPENBARING 7:17     Want het Lam, Dat in 

het midden des troons is, zal hen weiden, 

en zal hun een Leidsman zijn tot levende 

fonteinen der wateren; en God zal alle 

tranen van hun ogen afwissen.

 Zie: Psalm 80:1; Jesaja 40:11; Jesaja 53:11; Ezechiël 34:11,12, 
23,24; Ezechiël 37:24; Micha 5:4; Zacharía 13:7.

G02 De hemelvaart van de Messias voorzegd.

PSALM 24:3      Wie zal de berg van de 

HEERE beklimmen? Wie zal staan in Zijn 

heilige plaats?

HANDELINGEN 1:10     En toen zij, terwijl 

Hij van hen wegging, hun ogen naar de 

hemel gericht hielden, zie, twee mannen 

stonden bij hen in witte kleding,

11  die ook zeiden: Galilese mannen, waarom 

staat u omhoog te kijken naar de hemel? 

Deze Jezus, Die van u opgenomen is 

naar de hemel, zal op dezelfde wijze 

terugkomen als u Hem naar de hemel hebt 

zien gaan.

12  Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van 

de berg die de Olijfberg genoemd wordt, 

die vlak bij Jeruzalem is en daar een 

sabbatsreis vandaan ligt.

Zie: Psalm 15:1; Psalm 68:19; Johannes 20:17.     

B04 Goddelijke kenmerken van de Messias.

G02 De hemelvaart van de Messias voorzegd.

PSALM 24:7      Hef uw hoofden op, o poorten, 

en verhef u, eeuwige deuren, opdat de Koning 

der ere binnengaat.

8  Wie is deze Koning der ere? De HEERE, sterk 

en geweldig, de HEERE, geweldig in de strijd.

9  Hef uw hoofden op, o poorten, ja, verhef ze, 

eeuwige deuren, opdat de Koning der ere 

binnengaat. 

10  Wie is Hij, deze Koning der ere? De HEERE 

van de legermachten, Hij is de Koning der 

ere. Sela

MARKUS 16:19     De Heere dan is, nadat 

Hij tot hen gesproken had, opgenomen 

in de hemel en heeft Zich gezet aan de 

rechterhand van God,

LUKAS 24:51     En het geschiedde, terwijl 

Hij hen zegende, dat Hij Zich van hen 

verwijderde. En Hij werd opgenomen in 

de hemel.

HANDELINGEN 1:10     En toen zij, terwijl 

Hij van hen wegging, hun ogen naar de 

hemel gericht hielden, zie, twee mannen 

stonden bij hen in witte kleding,

11  die ook zeiden: Galilese mannen, waarom 

staat u omhoog te kijken naar de hemel? 

Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar 

de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen 

als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.

HANDELINGEN 7:55     Maar hij, vol van 

de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de 

hemel gericht en zag de heerlijkheid van 

God, en Jezus, staande aan de rechterhand 

van God.
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ÉFEZE 1:20     die Hij gewerkt heeft in 

Christus, toen Hij Hem uit de doden 

opwekte en aan Zijn rechterhand zette in 

de hemelse gewesten,

HEBREËN 9:24     Want Christus is niet 

binnengegaan in het heiligdom dat met 

handen gemaakt is en dat een tegenbeeld 

is van het ware, maar in de hemel zelf, 

om nu voor het aangezicht van God te 

verschijnen voor ons,

1 PETRUS 3:22     Die aan de rechterhand van 

God is, opgevaren naar de hemel, terwijl 

de engelen, machten en krachten Hem 

onderworpen zijn.

OPENBARING 22:14     Zalig zijn zij die Zijn 

geboden doen, zodat zij recht mogen hebben 

op de Boom des levens, en opdat zij door de 

poorten de stad mogen binnengaan.

Zie: #1; 7)Psalm 18:20; Psalm 118:19,20; 
Jesaja 26:2; Jeremía 17:25; Daniël 7:13,14; 

8)Psalm 45:3-6; Jesaja 9:6; Jesaja 63:1-6; Kolossenzen 2:15; 
Openbaring 6:2, Openbaring 19:11-21; 

10) Jesaja 6:3; Jesaja 54:5.

F11 Het lijden van de Messias.

PSALM 27: 2     Toen kwaaddoeners op mij 

afkwamen, om mij levend te verslinden 

– mijn tegenstanders en mijn vijanden – 

struikelden zij zelf en vielen.

 

JOHANNES 18:3     Judas dan, die de 

afdeling soldaten en enkele dienaars van de 

overpriesters en Farizeeën meegenomen 

had, kwam daar met lantaarns, fakkels en 

wapens.

4  Jezus dan, Die alles wist wat er over Hem 

komen zou, trad naar voren en zei tegen 

hen: Wie zoekt u?

5  Zij antwoordden Hem: Jezus de Nazarener. 

Jezus zei tegen hen: Ik ben het. En Judas, 

die Hem verraadde, stond ook bij hen.

6  Toen Hij dan tegen hen zei: Ik ben het, 

deinsden zij terug en vielen op de grond.

F07  De beschuldigingen en het proces van 

 de Messias.

PSALM 27:12      Geef mij niet over aan de 

begeerte van mijn tegenstanders, want 

valse getuigen zijn tegen mij opgestaan en 

mensen die briesen van geweld.

MATTHÉÜS 26:59     De overpriesters en 

de oudsten en heel de Raad zochten een 

valse getuigenverklaring tegen Jezus, zodat 

zij Hem zouden kunnen doden, maar zij 

vonden niets.

60  En hoewel er veel valse getuigen gekomen 

waren, vonden zij niets.

A05 De relatie van de Messias met God, 

 Zijn Vader.

PSALM 28:8     De HEERE is hun kracht, Hij 

is de kracht achter de overwinningen van 

Zijn gezalfde.

PSALM 80:18     Laat Uw hand rusten op 

de Man van Uw rechterhand, op de 

Mensenzoon, Die U voor Uzelf sterk 

gemaakt hebt.
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PSALM 89:21     Ik heb David, Mijn dienaar, 

gevonden; met Mijn heilige olie heb Ik 

hem gezalfd. 

22  Mijn hand zal hem doen standhouden, ja, 

Mijn arm zal hem sterk maken.

23  Geen vijand zal hem overweldigen, geen 

onrechtvaardige zal hem onderdrukken.

LUKAS 22:41     En Hij verwijderde Zich 

van hen ongeveer een steenworp afstand, 

knielde neer en bad:

42  Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker 

van Mij weg; maar laat niet Mijn wil, maar 

de Uwe geschieden.

43  En aan Hem verscheen een engel uit de 

hemel, die Hem versterkte.

JOHANNES 8:28     Jezus dan zei tegen hen: 

Wanneer u de Zoon des mensen verhoogd 

zult hebben, zult u inzien dat Ik het ben, 

en dat Ik vanuit Mijzelf niets doe, maar dat 

Ik die dingen spreek zoals Mijn Vader Mij 

heeft onderwezen.

29  En Die Mij gezonden heeft, is met Mij. De 

Vader heeft Mij niet alleen gelaten, omdat 

Ik altijd doe wat Hem welgevallig is.

JOHANNES 10:38     maar als Ik ze doe en u 

Mij niet gelooft, geloof dan de werken, opdat 

u erkent en gelooft dat de Vader in Mij is en 

Ik in Hem.

Zie: Psalm 2:2; Psalm 20:7; Psalm 68:29; Jesaja 61:1.

G01 De opstanding van de Messias voorzegd.

 

PSALM 30:4     HEERE, U hebt mijn ziel uit 

het graf opgehaald; U hebt mij in het leven 

behouden, zodat ik in de kuil niet ben 

neergedaald. 

MATTHÉÜS 28:6     Hij is hier niet, want Hij 

is opgewekt, zoals Hij  gezegd heeft. Kom, 

zie de plaats waar de Heere gelegen heeft.

7  En ga haastig heen en zeg tegen Zijn 

discipelen dat Hij opgewekt is uit de 

doden; en zie, Hij gaat u voor naar Galilea; 

daar zult u Hem zien. Zie, ik heb het u 

gezegd.

HANDELINGEN 2:27     want U zult mijn ziel 

in het graf niet verlaten en Uw Heilige niet 

overgeven om ontbinding te zien.

HANDELINGEN 13:35     daarom zegt hij ook 

in een andere psalm: U zult Uw Heilige niet 

overgeven om ontbinding te zien.

Zie: Psalm 16:10; Psalm 49:16; Psalm 71:20; 
Psalm 86:13; Jona 2:4-6.

F10  De bereidheid van de Messias om te 

 sterven.

PSALM 31:5     Trek mij uit het net dat zij 

heimelijk voor mij spanden, want U bent 

mijn kracht.

6  In Uw hand beveel ik mijn geest; U hebt 

mij verlost, HEERE, getrouwe God!

LUKAS 23:46     En Jezus riep met luide stem 

en zei: Vader, in Uw handen beveel Ik 

Mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, 

gaf Hij de geest.

Zie: Psalm 22:14,18; Psalm 25:15; Psalm 35:7; Psalm 57:7; 
Psalm 140:6; Matthéüs 27:50; Markus 15:37; 

Johannes 17:17; Johannes 19:30.
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F11 Het lijden van de Messias.

PSALM 31:12     Vanwege al mijn 

tegenstanders ben ik tot een smaad 

geworden, voor mijn buren het meest, en 

tot een bron van angst voor mijn bekenden; 

wie mij op straat zien, ontvluchten mij.

13  Vergeten ben ik, als een dode, verdwenen 

uit het hart; ik ben geworden als een 

gebroken kruik.

14  Want ik hoor de laster van velen; angst 

van rondom, omdat zij tegen mij 

samenspannen. Zij bedenken plannen om 

mij het leven te benemen.

15  Maar ík vertrouw op U, HEERE. Ik zeg: U 

bent mijn God!

16  Mijn tijden zijn in Uw hand; red mij uit 

de hand van mijn vijanden en van mijn 

vervolgers.

MATTHÉÜS 27:39     En de voorbijgangers 

lasterden Hem, schudden hun hoofd,

40  en zeiden: U Die de tempel afbreekt en in 

drie dagen opbouwt, verlos Uzelf. Als U de 

Zoon van God bent, kom dan van het kruis 

af!

41  En evenzo spotten ook de overpriesters, 

samen met de schriftgeleerden en de 

oudsten en de Farizeeën, en zij zeiden:

42  Anderen heeft Hij verlost, Zichzelf kan 

Hij niet verlossen. Als Hij de Koning van 

Israël is, laat Hij nu van het kruis afkomen 

en wij zullen Hem geloven.

43  Hij heeft op God vertrouwd; laat Die Hem 

nu verlossen als Hij Hem welgezind is, 

want Hij heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon.

44  Hetzelfde verweten Hem ook de misdadigers 

die met Hem gekruisigd waren.

Zie: Matthéüs 26:3-4,59; Matthéüs 27:1; Johannes 11:53.

A06. De Messias is de Schepper.

PSALM 33: 6 Door het Woord van de HEERE 

is de hemel gemaakt, door de Geest van 

Zijn mond heel hun legermacht.

9 Want Híj spreekt en het is er, Híj gebiedt 

en het staat er.

JOHANNES 1:1 In het begin was het Woord 

en het Woord was bij God en het Woord 

was God.

2  Dit was in het begin bij God.

3  Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, 

en zonder dit Woord is geen ding gemaakt 

dat gemaakt is.

F08 Details van de dood van de Messias.

PSALM 34:21 Hij bewaart al zijn beenderen, 

sjin niet één daarvan wordt gebroken.

JOHANNES 19:32     De soldaten dan 

kwamen en braken wel de benen van 

de eerste en van de ander die met Hem 

gekruisigd was,

33  maar toen zij bij Jezus kwamen en zagen 

dat Hij al gestorven was, braken zij Zijn 

benen niet.

34  Maar een van de soldaten stak met een 

speer in Zijn zij en meteen kwam er bloed 

en water uit.

35  En die het gezien heeft, die getuigt ervan, 

en zijn getuigenis is waar, en hij weet 

dat hij de waarheid spreekt, opdat ook u 

gelooft.

36  Want deze dingen zijn geschied, opdat het 

Schriftwoord vervuld wordt: Geen been 

van Hem zal gebroken worden.

37  En verder zegt een ander Schriftwoord: 
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Zij zullen zien op Hem Die zij doorstoken 

hebben.

Zie: Exodus 12:46; Numeri 9:12; Psalm 22:17,18; 
Zacharía 12:10; Openbaring 1:7.

F12 De Messias zal tegenstand ondervinden.

PSALM 35:4      Laat beschaamd en te schande 

worden wie mij naar het leven staan; laat 

terugwijken en rood van schaamte worden 

wie kwaad tegen mij bedenken.

5  Laat hen worden als kaf voor de wind, wanneer 

de engel van de HEERE hen wegdrijft.

6  Laat hun weg duister en spiegelglad zijn, 

wanneer de engel van de HEERE hen 

vervolgt.

JOHANNES 17:12     Toen Ik met hen in 

de wereld was, bewaarde Ik hen in Uw 

Naam. Hen die U Mij gegeven hebt, heb 

Ik bewaard en niemand uit hen is verloren 

gegaan dan de zoon van het verderf, opdat  

de Schrift vervuld wordt.

JOHANNES 18:4     Jezus dan, Die alles wist 

wat er over Hem komen zou, trad naar 

voren en zei tegen hen: Wie zoekt u?

5  Zij antwoordden Hem: Jezus de Nazarener. 

Jezus zei tegen hen: Ik ben het. En Judas, 

die Hem verraadde, stond ook bij hen.

6  Toen Hij dan tegen hen zei: Ik ben het, 

deinsden zij terug en vielen op de grond.

7  Hij vroeg hun dan opnieuw: Wie zoekt u? 

En zij zeiden: Jezus de Nazarener.

8  Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd dat Ik het 

ben. Als u dan Mij zoekt, laat dezen weggaan.

9  Dit zei Hij opdat het woord vervuld zou 

worden dat Hij gesproken had: Uit hen 

die U Mij gegeven hebt, heb Ik niemand 

verloren laten gaan.

Zie: Job 21:17,18; Psalm 31:18,19; Psalm 35:26; Psalm 40:15,16; 
Psalm 70:3,4; Psalm 71:24; Hoséa 13:3,4.

F07 De beschuldiging en het proces van 

 de Messias.

PSALM 35:11     Misdadige getuigen staan 

tegen mij op; zij eisen iets van mij waarvan 

ik niet weet.

12  Zij vergelden mij kwaad voor goed, zij 

willen mij van het leven beroven.

MATTHÉÜS 23:29     Wee u, schriftgeleerden 

en Farizeeën, huichelaars, want u bouwt 

de graven voor de profeten en versiert de 

grafmonumenten van de rechtvaardigen,

30  en u zegt: Als wij in de tijd van onze 

vaderen hadden geleefd, hadden wij niet 

met hen meegewerkt om het bloed van de 

profeten te vergieten.

31  Aldus getuigt u tegen uzelf, dat u kinderen 

bent van hen die de profeten gedood 

hebben.

MATTHÉÜS 26:59     De overpriesters en 

de oudsten en heel de Raad zochten een 

valse getuigenverklaring tegen Jezus, zodat 

zij Hem zouden kunnen doden, maar zij 

vonden niets.

60  En hoewel er veel valse getuigen gekomen 

waren, vonden zij niets.

61  Maar ten slotte kwamen er twee valse 

getuigen, die zeiden: Deze heeft gezegd:  

Ik kan de tempel van God afbreken en 

hem in drie dagen opbouwen.

62  En de hogepriester stond op en zei tegen 

Hem: Antwoordt U niets? Wat getuigen 

dezen tegen U?
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63  Maar Jezus zweeg. En de hogepriester 

antwoordde Hem: Ik bezweer U bij de 

levende God, dat U ons zegt of U de 

Christus bent, de Zoon van God.

64  Jezus zei tegen hem: U hebt het gezegd. 

Maar Ik zeg u: Van nu aan zult u de Zoon 

des mensen zien zitten aan de rechterhand 

van de kracht van God en zien komen op 

de wolken van de hemel.

JOHANNES 7:19     Heeft Mozes u niet de wet 

gegeven? En niemand van u doet de wet. 

Waarom probeert u Mij te doden?

JOHANNES 8:37     Ik weet dat u Abrahams 

nageslacht bent, maar u probeert Mij te 

doden, omdat Mijn woord in u geen plaats 

krijgt.

HANDELINGEN 7:52        Wie van de 

profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? 

Zelfs hebben zij hen gedood die de komst 

van de Rechtvaardige aankondigden, 

van Wie u nu verraders en moordenaars 

geworden bent.

Zie: Psalm 27:12; Markus 14:55-62; Handelingen 6:13; 
Handelingen 24:12,13.

F11 Het lijden van de Messias.

PSALM 35:19     Laat over mij zich niet 

verblijden wie om valse redenen mijn 

vijand zijn, en laat niet heimelijk knipogen 

wie mij zonder reden haten.

JOHANNES 15:25     Maar het woord moet 

vervuld worden dat in hun wet geschreven 

is: Zij hebben mij zonder reden gehaat.

Zie: Psalm 38:20; Psalm 69:5; Psalm 109:3.

F11 Het lijden van de Messias.

PSALM 38:13     Wie mij naar het leven staan, 

spannen valstrikken; wie mijn onheil 

zoeken, spreken schadelijke woorden en 

bedenken de hele dag listen.

14  Maar ik ben als een dove, ik hoor niet, 

en als een stomme, die zijn mond niet 

opendoet.

21 Wie kwaad voor goed vergelden, zijn mijn 

tegenstanders, omdat ik het goede najaag.

PSALM 109:3     Met hatelijke woorden 

hebben zij mij omringd, ja, zij hebben mij 

zonder reden bestreden.

4  Voor mijn liefde klagen zij mij aan, maar 

ik was steeds in gebed.

5  Zij hebben kwaad over mij gebracht in plaats 

van goed, en haat in plaats van mijn liefde.

LUKAS 20:19     En de overpriesters en 

schriftgeleerden probeerden op datzelfde 

moment de hand aan Hem te slaan. Zij 

waren echter bevreesd voor het volk, want 

zij begrepen dat Hij deze gelijkenis met 

het oog op hen gesproken had.

20  En zij hielden Hem nauwlettend in het oog 

en stuurden spionnen die zich voordeden 

alsof zij rechtvaardig waren, met de 

bedoeling Hem op een woord te vangen en 

Hem dan over te leveren aan de overheid 

en aan de macht van de stadhouder.

1 PETRUS 2:23     Die, als Hij gescholden 

werd, niet wederschold, en als Hij leed, 

niet dreigde; maar gaf het over aan Dien, 

Die rechtvaardiglijk oordeelt;

Zie: Psalm 35:12; Psalm 39:10; Psalm 119:10; 
Psalm 140:6; Jesaja 53:7; Jeremía 18:20.
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G01 De opstanding van de Messias voorzegd.

PSALM 40:3     Hij beurde mij op uit een kuil 

vol kolkend water, uit modderig slijk; Hij 

zette mijn voeten op een rots en maakte 

mijn schreden vast.

4  Hij legde mij een nieuw lied in de mond, 

een lofzang voor onze God. Velen zullen 

het zien en vrezen, en op de HEERE 

vertrouwen.

HANDELINGEN 2:24     God heeft Hem 

echter doen opstaan door de weeën 

van de dood te ontbinden, omdat het 

niet mogelijk was dat Hij daardoor 

vastgehouden zou worden.

HANDELINGEN 2:27     want U zult mijn ziel 

in het graf niet verlaten en Uw Heilige niet 

overgeven om ontbinding te zien.

28 U hebt mij de wegen ten leven 

bekendgemaakt. U zult mij vervullen met 

vreugde door Uw aangezicht.

29 Mannenbroeders, het is mij toegestaan 

over de aartsvader David vrijuit tegen u te 

zeggen dat hij én gestorven én begraven is, 

en dat zijn graf tot op deze dag bij ons is.

30 Aangezien hij een profeet was en wist dat 

God hem met een eed gezworen had dat Hij 

uit de vrucht van zijn lichaam,voor zover 

het zijn vlees betrof, de Christus zou doen 

opstaan om Hem op zijn troon te zetten,

31 daarom voorzag hij dit en zei hij over de 

opstanding van Christus dat Zijn ziel niet 

is verlaten in het graf en dat Zijn vlees 

geen ontbinding heeft gezien.

Zie: Psalm 103:1-5; Jesaja 12:1-4; Handelingen 2:32-41; 
Handelingen 4:4.

E12 De Messias vervult de wet van God. 

PSALM 40:7      U hebt geen vreugde 

gevonden in slachtoffer en graanoffer, U 

hebt Mijn oren doorboord; brandoffer en 

zondoffer hebt U niet geëist.

JESAJA 50:5     De Heere HEERE heeft Mij 

het oor geopend, en Zelf ben Ik niet 

ongehoorzaam, Ik wijk niet terug.

MATTHÉÜS 9:13     Maar ga heen en leer 

wat het betekent: Ik wil barmhartigheid 

en geen offer; want Ik ben niet gekomen 

om rechtvaardigen tot bekering te roepen, 

maar zondaars.

HEBREËN 10:4     Want het is onmogelijk dat 

het bloed van stieren en bokken de zonden 

wegneemt.

5  Daarom zegt Hij bij Zijn komst in de 

wereld: Slachtoffer en spijsoffer hebt U 

niet gewild, maar U hebt voor Mij een 

lichaam gereedgemaakt.

6  Brandoffers en offers voor de zonde hebben 

U niet behaagd.

7  Toen zei Ik: Zie, Ik kom – in de boekrol is 

over Mij geschreven – om Uw wil te doen, 

o God.

8  Daarvoor had Hij gezegd: Slachtoffer en 

spijsoffer en brandoffers en offers voor de 

zonde hebt U niet gewild en hebben U 

niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig 

de wet worden gebracht.

9  Daarna sprak Hij: Zie, Ik kom om Uw wil te 

doen, o God. Hij neemt het eerste weg om 

het tweede daarvoor in de plaats te zetten.

10  Op grond van die wil zijn wij geheiligd 

door het offer van het lichaam van Jezus 

Christus, voor eens en altijd gebracht.
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11  En iedere priester stond wel dagelijks 

te dienen en bracht vaak dezelfde 

slachtoffers, die de zonden toch nooit 

zouden kunnen wegnemen,

12  maar deze Priester is, nadat Hij één 

slachtoffer voor de zonden geofferd 

had, tot in eeuwigheid gezeten aan de 

rechterhand van God.

Zie: Exodus 21:6; Psalm 51:18; Jesaja 1:11; 
Jeremía 7:21-23; Hoséa 6:6.

B11 De gehoorzaamheid van de Messias. 

F10 De bereidheid van de Messias om te 

 sterven.

PSALM 40:8     Toen zei Ik: Zie, Ik kom, in de 

boekrol is over Mij geschreven.

LUKAS 24:27     En Hij begon bij Mozes en al 

de profeten en legde hun uit wat in al de 

Schriften over Hem geschreven was.

LUKAS 24:44     En Hij zei tegen hen: Dit zijn 

de woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog 

bij u was, dat alles vervuld moest worden 

wat over Mij geschreven staat in de Wet van 

Mozes en in de Profeten en in de Psalmen.

HEBREËN 10:7     Toen zei Ik: Zie, Ik kom – 

in de boekrol is over Mij geschreven – om 

Uw wil te doen, o God.

8  Daarvoor had Hij gezegd: Slachtoffer en 

spijsoffer en brandoffers en offers voor de 

zonde hebt U niet gewild en hebben U 

niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig 

de wet worden gebracht.

9  Daarna sprak Hij: Zie, Ik kom om Uw 

wil te doen, o God. Hij neemt het eerste 

weg om het tweede daarvoor in de plaats te 

zetten.

OPENBARING 19:10     En ik viel voor zijn 

voeten neer om hem te aanbidden, maar 

hij zei tegen mij: Pas op dat u dat niet doet! 

Ik ben een mededienstknecht van u en van 

uw broeders, die het getuigenis van Jezus 

hebben. Aanbid God. Het getuigenis van 

Jezus is namelijk de geest van de profetie.

Zie: Johannes 5:39; 1 Korinthe 15:3,4; 1 Petrus 1:10,11.

B11 De gehoorzaamheid van de Messias. 

PSALM 40:9     Ik vind er vreugde in, Mijn God, 

om Uw welbehagen te doen; Uw wet draag Ik 

diep in Mijn binnenste.

JOHANNES 4:34     Jezus zei tegen hen: Mijn 

voedsel is dat Ik de wil doe van Hem Die 

Mij gezonden heeft en Zijn werk volbreng.

JOHANNES 17:4     Ik heb U verheerlijkt op 

de aarde. Ik heb het werk volbracht dat U 

Mij gegeven hebt om te doen.

HEBREËN 5:8     Hoewel Hij de Zoon was, 

heeft Hij toch gehoorzaamheid geleerd uit 

wat Hij heeft geleden.

Zie: Psalm 37:30,31; Psalm 119:16,24,47; 
Jeremía 31:33; Romeinen 7:22.

E08 De gerechtigheid van de Messias. 

PSALM 40:10     Ik breng de blijde boodschap van 

de gerechtigheid in de grote gemeente; zie, 

mijn lippen belet ik niet. Ú, HEERE, weet het!

11  Uw gerechtigheid verberg ik niet diep 

in mijn hart, Uw waarheid en Uw heil 

verkondig ik.
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MARKUS 16:15     En Hij zei tegen hen: 

Ga heen in heel de wereld, predik het 

Evangelie aan alle schepselen.

16  Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal 

zijn, zal zalig worden, maar wie niet 

geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.

LUKAS 3:6     en alle vlees zal de zaligheid 

zien die van God komt.

ROMEINEN 1:16     Want ik schaam mij niet 

voor het Evangelie van Christus, want het 

is een kracht van God tot zaligheid voor 

ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook 

voor de Griek.

17  Want de gerechtigheid van God wordt 

daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, 

zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige 

zal uit het geloof leven.

FILIPPENZEN 3:9     en in Hem gevonden 

word, niet met mijn rechtvaardigheid, die 

uit de wet is, maar die door het geloof in 

Christus is, namelijk de rechtvaardigheid 

uit God door middel van het geloof;

HEBREËN 2:12     want Hij zegt: Ik zal Uw 

Naam aan Mijn broeders verkondigen; 

te midden van de gemeente zal Ik U 

lofzingen.

Zie: Psalm 22:23,26; Psalm 35:18; Psalm 71:15-18; Psalm 
119:13; Lukas 2:30-32; Lukas 4:16-22; Johannes 1:17; Johannes 

3:16,17; Handelingen 20:20,21; Romeinen 3:22-26; 
Romeinen 10:9-10.; 1 Timotheüs 1:15. 

F11 Het lijden van de Messias.

PSALM 40:15      Laat tezamen beschaamd en 

rood van schaamte worden wie mij naar 

het leven staan om dat te vernielen; laat 

terugwijken en te schande worden wie 

vreugde vinden in mijn onheil.

JOHANNES 18:6     Toen Hij dan tegen hen 

zei: Ik ben het, deinsden zij terug en 

vielen op de grond.

F03 De Messias zal worden verworpen.

F07 De beschuldiging en het proces van 

 de Messias. 

F12 De Messias zal tegenstand ondervinden.

     

PSALM 41:6       Mijn vijanden spreken kwaad 

over mij en zeggen: Wanneer zal hij sterven 

en zijn naam vergaan?

7  Als een van hen naar mij komt kijken, 

spreekt hij valse dingen en zijn hart brengt 

onrecht bijeen; gaat hij naar buiten, dan 

spreekt hij daarover.

8  Allen die mij haten, mompelen tezamen 

over mij. Zij bedenken tegen mij wat 

slecht voor mij is en zeggen:

9  Verdorven praktijken kleven hem aan; wie 

zo neerligt, zal niet meer opstaan.

10  Zelfs de man met wie ik in vrede leefde, op 

wie ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft 

mij hard nagetrapt.

MATTHÉÜS 26:20     Toen het avond 

geworden was, lag Hij aan met de twaalf.

21  En toen zij aten, zei Hij: Voorwaar, Ik zeg 

u dat een van u Mij zal verraden.

22  En zij werden zeer bedroefd en ieder van 

hen begon tegen Hem te zeggen: Ik ben 

het toch niet, Heere?

23  Hij antwoordde en zei: Wie de hand met 

Mij in de schotel indoopt, die zal Mij 

verraden.

24  De Zoon des mensen gaat wel heen zoals 

over Hem geschreven is, maar wee die 

psalm 40 psalm 41
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mens door wie de Zoon des mensen 

verraden wordt! Het zou goed voor die 

mens zijn als hij niet geboren was.

25  Judas, die Hem verraadde, antwoordde en 

zei: Ik ben het toch niet, Rabbi? Hij zei 

tegen hem: U hebt het gezegd.

LUKAS 11:53     Toen Hij deze dingen tegen 

hen zei, begonnen de schriftgeleerden en 

Farizeeën hevig tegen Hem tekeer te gaan 

en dwongen zij Hem Zich over veel dingen 

uit te spreken:

54  zij spanden strikken voor Hem om iets uit 

Zijn mond op te vangen, opdat zij Hem 

zouden kunnen beschuldigen.

LUKAS 20:20     En zij hielden Hem 

nauwlettend in het oog en stuurden 

spionnen die zich voordeden alsof zij 

rechtvaardig waren, met de bedoeling 

Hem op een woord te vangen en Hem dan 

over te leveren aan de overheid en aan de 

macht van de stadhouder.

LUKAS 22:47     En terwijl Hij nog sprak, zie, 

een menigte; en een van de twaalf, die 

Judas heette, liep voor hen uit en kwam bij 

Jezus om Hem te kussen.

48  En Jezus zei tegen hem: Judas, verraadt u 

de Zoon des mensen met een kus?

JOHANNES 13:18     Ik zeg dit niet van u allen; 

Ik weet wie Ik uitverkoren heb. Maar de 

Schrift moet vervuld worden: Wie Mijn brood 

eet, heeft zijn hiel tegen Mij opgeheven.

19  Nu al zeg Ik het u voordat het gebeurt, 

opdat wanneer het gebeurt, u zult geloven 

dat Ik het ben.

JOHANNES 17:12     Toen Ik met hen in 

de wereld was, bewaarde Ik hen in Uw 

Naam. Hen die U Mij gegeven hebt, heb 

Ik bewaard en niemand uit hen is verloren 

gegaan dan de zoon van het verderf, opdat 

de Schrift vervuld wordt.

Zie: Psalm 12:3; Psalm 22:7-9; Psalm 102:9.

F11  Het lijden van de Messias.

PSALM 42:8     Watervloed roept tot 

watervloed, terwijl Uw waterkolken 

bruisen; al Uw baren en Uw golven zijn 

over mij heen gegaan.

JESAJA 53:5     Maar Hij is om onze 

overtredingen verwond, om onze 

ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die 

ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en 

door Zijn striemen is er voor ons genezing 

gekomen.

JESAJA 53:10     Maar het behaagde de 

HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft 

Hem ziek gemaakt. Als Zijn ziel Zich 

tot een schuldoffer gesteld zal hebben, 

zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen 

verlengen; het welbehagen van de HEERE 

zal door Zijn hand voorspoedig zijn.

MATTHÉÜS 27:46     Ongeveer op het 

negende uur riep Jezus met een luide 

stem: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat 

betekent: Mijn God, Mijn God, waarom 

hebt U Mij verlaten?

LUKAS 22:44     En Hij kwam in zware 

zielenstrijd en bad des te vuriger. En Zijn 

zweet werd als grote druppels bloed, die 

op de aarde neervielen.
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HEBREËN 5:7     In de dagen dat Hij op aarde 

was, heeft Hij met luid geroep en onder 

tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan 

Hem Die Hem uit de dood kon verlossen. 

En Hij is uit de angst verhoord.

Zie: Psalm 22:2-11; Psalm 88:8,16-18; Jona 2:3; 
Nahum 1:6; Markus 15:34.

B21  De Messias is het Licht.

PSALM 43:3     Zend Uw licht en Uw 

waarheid; laten die mij leiden, mij 

brengen tot Uw heilige berg en tot Uw 

woningen,

JESAJA 9:1     Het volk dat in duisternis 

wandelt, zal een groot licht zien. Zij die 

wonen in het land van de schaduw van de 

dood, over hen zal een licht schijnen.

JESAJA 49:6     Hij zei: Het is te gering dat 

U voor Mij een Knecht zou zijn om op te 

richten de stammen van Jakob en om hen 

die van Israël gespaard werden, terug te 

brengen. Ik heb U ook gegeven tot een 

Licht voor de heidenvolken, om Mijn heil 

te zijn tot aan het einde der aarde.

JOHANNES 1:4     In het Woord was het leven 

en het leven was het licht van de mensen.

JOHANNES 1:14     En het Woord is vlees 

geworden en heeft onder ons gewoond (en 

wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een 

heerlijkheid als van de Eniggeborene van 

de Vader), vol van genade en waarheid.

JOHANNES 1:17     Want de wet is door 

Mozes gegeven, de genade en de waarheid 

zijn er door Jezus Christus gekomen.

JOHANNES 8:12     Jezus dan sprak opnieuw 

tot hen en zei: Ik ben het Licht der 

wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de 

duisternis wandelen, maar zal het licht van 

het leven hebben.

JOHANNES 9:5     Zolang Ik in de wereld 

ben, ben Ik het Licht der wereld.

JOHANNES 12:35     Jezus dan zei tegen hen: 

Nog een korte tijd is het licht bij u; wandel 

zolang u het licht hebt, opdat de duisternis 

u niet overvalt. En wie in de duisternis 

wandelt, weet niet waar hij heen gaat.

36  Zolang u het licht hebt, geloof in het licht, 

opdat u kinderen van het licht mag zijn. 

Deze dingen sprak Jezus. En Hij ging weg 

en verborg Zich voor hen.

JOHANNES 12:46     Ik ben een licht, in de 

wereld gekomen opdat ieder die in Mij 

gelooft, niet in de duisternis blijft.

JOHANNES 14:6     Jezus zei tegen hem: Ik 

ben de Weg, de Waarheid en het Leven.  

Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

JOHANNES 16:13     Maar wanneer Die komt, 

de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg 

wijzen in heel de waarheid, want Hij zal 

niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij 

gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de 

toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.

1 JOHANNES 1:5     En dit is de boodschap 

die wij van Hem gehoord hebben en aan 

u verkondigen, dat God licht is en dat in 

Hem in het geheel geen duisternis is.

Zie: Psalm 36:10; Jesaja 60:1,3,19,20; Johannes 15:26; 
1 Johannes 2:7-10.

PSALMEN

psalm 43 psalm 43



115

2  De volmaaktheid van de Messias.

B18 De heiligheid, schoonheid en heerlijkheid  

 van de Messias.

B23 De genade van God en de Messias.

PSALM 45:2     Mijn hart brengt een goed woord 

voort; ik draag mijn gedichten voor over 

een Koning; mijn tong is een pen van een 

vaardige schrijver.

3 U bent veel mooier dan de andere 

mensenkinderen; genade is op Uw lippen 

uitgegoten, daarom heeft God U voor eeuwig 

gezegend.

LUKAS 2:40     En het Kind groeide op en Het 

werd gesterkt in de geest en vervuld met 

wijsheid, en de genade van God was op 

Hem.

LUKAS 2:52     En Jezus nam toe in wijsheid 

en in grootte en in genade bij God en de 

mensen.

LUKAS 4:21     Hij begon tegen hen te 

zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren 

in vervulling gegaan.

22  En zij betuigden Hem allen hun instemming 

en verwonderden zich over de woorden van 

genade die uit Zijn mond kwamen, en zij 

zeiden: Is Dit niet de Zoon van Jozef?

JOHANNES 1:14     En het Woord is vlees 

geworden en heeft onder ons gewoond (en 

wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een 

heerlijkheid als van de Eniggeborene van 

de Vader), vol van genade en waarheid.

JOHANNES 1:16      En uit Zijn volheid 

hebben wij allen ontvangen, en wel genade 

op genade.

17  Want de wet is door Mozes gegeven, de 

genade en de waarheid zijn er door Jezus 

Christus gekomen.

HANDELINGEN 15:11     Maar wij geloven 

door de genade van de Heere Jezus 

Christus op dezelfde wijze zalig te worden 

als ook zij.

ROMEINEN 3:24     en worden om niet 

gerechtvaardigd door Zijn genade, door de 

verlossing in Christus Jezus.

ROMEINEN 5:15     Maar het is met de 

genadegave niet zoals met de overtreding. 

Want als door de overtreding van de ene 

velen gestorven zijn, veel meer is de 

genade van God en de gave door de genade 

die er is door de ene mens Jezus Christus, 

overvloedig geweest over velen.

1 KORINTHE 15:10     Maar door de genade 

van God ben ik wat ik ben, en Zijn genade 

voor mij is niet tevergeefs geweest. 

Integendeel, ik heb mij meer ingespannen 

dan zij allen; niet ik echter, maar de 

genade van God, die met mij is.

2 KORINTHE 1:15     En in dit vertrouwen 

had ik mij eerder voorgenomen naar u toe 

te komen, opdat u een tweede genade zou 

hebben.

2 KORINTHE 12:9     Maar Hij heeft tegen 

mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, 

want Mijn kracht wordt in zwakheid 

volbracht. Daarom zal ik veel liever 

roemen in mijn zwakheden, opdat de 

kracht van Christus in mij komt wonen.
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ÉFEZE 2:8     Want uit genade bent u zalig 

geworden, door het geloof, en dat niet uit 

u, het is de gave van God;

TITUS 2:11     Want de zaligmakende genade 

van God is verschenen aan alle mensen,

HEBREËN 2:9     maar wij zien Jezus 

met heerlijkheid en eer gekroond, Die 

voor korte tijd minder dan de engelen 

geworden was, vanwege het lijden van de 

dood, opdat Hij door de genade van God 

voor allen de dood zou proeven.

JAKOBUS 4:6     Hij echter geeft des te meer 

genade. Daarom zegt de Schrift: God keert 

Zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de 

nederigen geeft Hij genade.

OPENBARING 22:21     De genade van onze 

Heere Jezus Christus zij met u allen. 

Amen.

Zie: Hooglied 2:3; Hooglied 5:10-16; Jesaja 63:9; Zacharía 9:16; 
Matthéüs 17:2; Romeinen 5:17,21; Romeinen 6:1,14,15; 

Romeinen 11:5,6; Romeinen 12:3,6; Romeinen 16:20; 
1 Korinthe 3:4; 2 Korinthe 4:15; 2 Korinthe 8:9; 2 Korinthe 9:8; 

2 Korinthe 13:14; Galaten 1:6; Galaten 5:4; Éfeze 1:7; Éfeze 2:5,7; 
Éfeze 4:7; Filippenzen 1:29; Kolossenzen 1:15-18; 1 Timotheüs 1:14; 

2 Timotheüs 2:6; Titus 3:7; Hebreën 1:3; Hebreën 4:16; 
Hebreën 7:26; Hebreën 10:29; Hebreën 12:15,28; 
Hebreën 13:9; 1 Petrus 1:10,13; 1 Petrus 2:19,20; 
1 Petrus 5:10,12; 2 Petrus 3:18; Openbaring 1:13-18.

B14 De Messias openbaart de heerlijkheid 

 van God.

B17 De tederheid en zachtmoedigheid van 

 de Messias.

E09 De rechtvaardigheid van de Messias.

PSALM 45:4      Gord Uw zwaard aan de heup, 

o Held, het zwaard van Uw majesteit en Uw 

glorie.

5  Rijd voorspoedig uit in Uw glorie, op het 

woord van waarheid, zachtmoedigheid 

en gerechtigheid; Uw rechterhand zal U 

ontzagwekkende daden leren.

ZEFÁNJA 2:3     Zoek de HEERE, alle 

zachtmoedigen van het land, die Zijn 

recht uitvoeren. Zoek gerechtigheid, zoek 

zachtmoedigheid, misschien zult u dan 

verborgen worden op de dag van de toorn 

van de HEERE.

MATTHÉÜS 11:29     Neem Mijn juk op u, 

en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben 

en nederig van hart; en u zult rust vinden 

voor uw ziel;

 MATTHÉÜS 21:5     Zeg tegen de dochter van 

Sion: Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig 

en gezeten op een ezelin en een veulen dat een 

jong van een jukdragende ezelin is.

JOHANNES 17:17     Heilig hen door Uw 

waarheid; Uw woord is de waarheid.

2 KORINTHE 10:1     Ik nu, Paulus zelf, 

roep u op door de zachtmoedigheid en 

welwillendheid van Christus – ik, die 

volgens sommigen in uw tegenwoordigheid 

wel schuchter ben, maar in mijn 

afwezigheid flink tegen u doe –

PSALMEN

psalm 45 psalm 45



117

GALATEN 5:22     De vrucht van de Geest 

is echter: liefde, blijdschap, vrede, 

geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, 

zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

ÉFEZE 4:2     in alle nederigheid en 

zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar 

in liefde te verdragen,

KOLOSSENZEN 3:12     Bekleed u dan, 

als uitverkorenen van God, heiligen en 

geliefden, met innige gevoelens van 

ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, 

zachtmoedigheid, geduld.

1 TIMOTHEÜS 6:11     U echter, o mens 

die God toebehoort, ontvlucht deze 

dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, 

godsvrucht, geloof, liefde, volharding en 

zachtmoedigheid na.

HEBREËN 4:12     Want het Woord van God 

is levend en krachtig en scherper dan enig 

tweesnijdend zwaard, en het dringt door 

tot op de scheiding van ziel en geest, van 

gewrichten en merg, en het oordeelt de 

overleggingen en gedachten van het hart.

OPENBARING 1:16     En Hij had zeven 

sterren in Zijn rechterhand en uit Zijn 

mond kwam een tweesnijdend scherp 

zwaard; en Zijn gezicht was zoals de zon 

schijnt in haar kracht.

OPENBARING 19:11     En ik zag de hemel 

geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die 

daarop zat, werd getrouw en waarachtig 

genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog 

in gerechtigheid.

12  En Zijn ogen waren als een vuurvlam en 

op Zijn hoofd waren vele diademen. Hij 

had een naam, die opgeschreven was, en 

die niemand kent dan Hijzelf.

13  En Hij was bekleed met een in bloed 

gedoopt bovenkleed, en Zijn naam luidt: 

Het Woord van God.

14  En de legers in de hemel volgden Hem op 

witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit 

en smetteloos.

15  En uit Zijn mond kwam een scherp 

zwaard, opdat Hij daarmee de 

heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen 

hoeden met een ijzeren staf. En Hij 

treedt de wijnpersbak van de wijn van de 

grimmige toorn van de almachtige God.

OPENBARING 19:21     En de overigen 

werden gedood met het zwaard van Hem 

Die op het paard zat, namelijk het zwaard 

dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels 

werden verzadigd met hun vlees.

Zie: Numeri 12:3; Psalm 18:36; Jesaja 49:2-3; Jesaja 63:1-6; 1 
Korinthe 4:21; 2 Korinthe 6:4-7; Galaten 6:1; 2 Timotheüs 2:25; 

Titus 3:2; Jakobus 1:21; 1 Petrus 3:15.

B16 De kracht en sterkte van de Messias.

PSALM 45:6     Uw pijlen zijn scherp; zij treffen 

het hart van de vijanden van de Koning. 

Volken zullen onder U vallen.

MATTHÉÜS 28:19     Ga dan heen, onderwijs 

al de volken, hen dopend in de Naam van 
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de Vader en van de Zoon en van de Heilige 

Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden 

heb, in acht te nemen.

HANDELINGEN 4:4     En velen van hen die 

het Woord gehoord hadden, geloofden, 

en het aantal mannen werd ongeveer 

vijfduizend.

2 KORINTHE 10:3     Want al wandelen wij in 

het vlees, wij voeren geen strijd naar het 

vlees.

4  De wapens van onze strijd zijn immers 

niet vleselijk, maar krachtig door God, tot 

afbraak van bolwerken.

5  Want wij breken valse redeneringen af 

en elke hoogte die zich verheft tegen 

de kennis van God, en wij nemen elke 

gedachte gevangen om die te brengen tot de 

gehoorzaamheid aan Christus,

HEBREËN 4:12     Want het Woord van God 

is levend en krachtig en scherper dan enig 

tweesnijdend zwaard, en het dringt door 

tot op de scheiding van ziel en geest, van 

gewrichten en merg, en het oordeelt de 

overleggingen en gedachten van het hart.

13  En er is geen schepsel onzichtbaar voor 

Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot 

voor de ogen van Hem aan Wie wij 

rekenschap hebben af te leggen.

Zie: #1; Psalm 22:28,29; Psalm 66:3,4; 
Handelingen 5:14; Handelingen 6:7. 

B05 De Messias is vol van de Heilige Geest.

E08 De gerechtigheid van de Messias.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van 

 de Messias.

H04 De troon van de Messias.

     

PSALM 45:7      Uw troon, o God, 

bestaat eeuwig en altijd; de scepter 

van Uw Koninkrijk is een scepter van 

rechtvaardigheid.

8  U hebt gerechtigheid lief en haat 

goddeloosheid; daarom heeft Uw God U 

gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven Uw 

metgezellen.

MATTHÉÜS 3:15     Maar Jezus antwoordde 

hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op 

deze wijze past het ons alle gerechtigheid te 

vervullen. Toen liet hij het Hem toe.

LUKAS 1:32     Hij zal groot zijn en de Zoon 

van de Allerhoogste genoemd worden, en 

God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn 

vader David geven,

33  en Hij zal over het huis van Jakob Koning 

zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn 

Koninkrijk zal geen einde komen.

JOHANNES 1:1     In het begin was het 

Woord en het Woord was bij God en het 

Woord was God.

HANDELINGEN 10:37     U weet wat er 

gebeurd is in heel Judea, wat begon in 

Galilea na de doop die Johannes gepredikt 

heeft:

38  hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft 

met de Heilige Geest en met kracht en 

hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl 
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Hij goeddeed en allen die door de duivel 

overweldigd waren, genas, want God was 

met Hem.

HEBREËN 1:8     maar tegen de Zoon zegt 

Hij: Uw troon, o God, bestaat in alle 

eeuwigheid. De scepter van Uw koninkrijk 

is een scepter van het recht.

9  U hebt gerechtigheid lief en haat 

ongerechtigheid. Daarom heeft Uw God U 

gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven Uw 

metgezellen.

HEBREËN 7:26     Want zo’n Hogepriester 

hadden wij nodig: heilig, onschuldig, 

onbesmet, afgescheiden van de zondaars 

en boven de hemelen verheven.

Zie: #1; Psalm 33:5; Psalm 89:30,37,38; Psalm 93:2; Psalm 
145:13.

D04 Het koninklijk ambt van de Messias. 

E16 De Messias zal Zijn volk/gemeente 

 zegenen. 

PSALM 45:10     Koningsdochters zijn onder 

Uw voorname vrouwen; de koningin staat 

aan Uw rechterhand, in het fijne goud van 

Ofir.

14  De koningsdochter is innerlijk één en 

al heerlijkheid; haar kleding bestaat uit 

borduurwerk van gouddraad.

15  In kleurrijk geborduurde kleding wordt zij 

naar de Koning geleid; jonge meisjes, haar 

vriendinnen in haar gevolg, worden bij U 

gebracht.

16  Zij worden geleid in grote blijdschap en 

vreugde, zij gaan het paleis van de Koning 

binnen.

HOOGLIED 1:4     Trek mij mee, wij zullen 

achter U aan snellen. De Koning heeft 

mij gebracht in Zijn binnenkamers. 

Laten wij ons verheugen en ons in U 

verblijden, laten wij Uw uitnemende liefde 

in herinnering roepen boven de wijn. Met 

recht hebben zij U lief.

HOOGLIED 2:10     Mijn Liefste antwoordt en 

zegt tegen mij: Sta op, Mijn vriendin, Mijn 

allermooiste, en kom!

HOOGLIED  6:2     Mijn Liefste is afgedaald 

naar Zijn tuin, naar de bedden met 

specerijen, om in de tuinen te weiden en 

lelies te verzamelen.

3  Ik ben van mijn Liefste en mijn Liefste is van 

mij, Hij Die te midden van de lelies weidt.

JESAJA 61:10     Ik ben zeer vrolijk in de 

HEERE, mijn ziel verheugt zich in mijn 

God, want Hij heeft mij bekleed met 

de klederen van het heil, de mantel van 

gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan, 

zoals een bruidegom zich bekleedt met 

priesterlijk hoofdsieraad, en een bruid zich 

tooit met haar sieraden.

JOHANNES 17:24     Vader, Ik wil dat waar Ik 

ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven 

hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die 

U Mij gegeven hebt, omdat U Mij hebt 

liefgehad vóór de grondlegging van de 

wereld.

2 KORINTHE 11:2     Want ik beijver mij voor 

u met een ijver van God. Ik heb u immers 

ten huwelijk gegeven aan één Man om u 

als een reine maagd aan Christus voor te 

stellen.
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1 THESSALONICENSEN 4:17     Daarna 

zullen wij, de levenden die overgebleven 

zijn, samen met hen opgenomen worden 

in de wolken, naar een ontmoeting met de 

Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd 

bij de Heere zijn.

2 THESSALONICENSEN 1:10     wanneer 

Hij zal gekomen zijn om op die dag 

verheerlijkt te worden in Zijn heiligen en 

bewonderd te worden in allen die geloven 

(want bij u vond ons getuigenis geloof ).

1 JOHANNES 3:2     Geliefden, nu zijn wij 

kinderen van God, en het is nog niet 

geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij 

weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, 

wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen 

Hem zien zoals Hij is.

OPENBARING 3:5     Wie overwint, zal 

bekleed worden met witte kleren en Ik zal 

zijn naam beslist niet uitwissen uit het 

boek des levens, maar Ik zal zijn naam 

belijden voor Mijn Vader en voor Zijn 

engelen.

OPENBARING 7:15     Daarom zijn zij 

vóór de troon van God, en dienen Hem 

dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die 

op de troon zit, zal Zijn tent over hen 

uitspreiden.

16  Zij zullen geen honger of dorst meer 

hebben, en geen zonnesteek of enige hitte 

zal hen treffen.

17  Want het Lam, Dat in het midden van 

de troon is, zal hen weiden en zal hen 

geleiden naar de levende waterbronnen.  

En God zal alle tranen van hun ogen 

afwissen.

OPENBARING 19:7     Laten wij blij zijn en ons 

verheugen en Hem de heerlijkheid geven, 

want de bruiloft van het Lam is gekomen en 

Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.

8  En het is haar gegeven zich met smetteloos 

en blinkend fijn linnen te kleden, want dit 

fijne linnen zijn de gerechtigheden van de 

heiligen.

Zie: Jesaja 35:10; Jesaja 51:11; Jesaja 55:12,13; 
Jesaja 60:19,20; Éfeze 2:4-6.

D04 Het koninklijk ambt van de Messias.

E25 De Messias zal worden geloofd 

 en geprezen.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

PSALM 45:17     Uw zonen zullen de plaats 

van Uw vaderen innemen; U zult hen tot 

vorsten aanstellen over heel de aarde.

18  Ik zal Uw Naam in herinnering roepen bij 

alle generaties; daarom zullen de volken U 

loven, voor eeuwig en altijd.

MATTHÉÜS 19:28     En Jezus zei tegen hen: 

Voorwaar, Ik zeg u dat u die Mij gevolgd 

bent, in de wedergeboorte, als de Zoon 

des mensen zal zitten op de troon van 

Zijn heerlijkheid, ook zult zitten op twaalf 

tronen en de twaalf stammen van Israël 

zult oordelen.

29  En al wie huizen of broers of zusters of 

vader of moeder of vrouw of kinderen 

of akkers zal verlaten hebben omwille 

van Mijn Naam, die zal honderdvoudig 

ontvangen en het eeuwige leven beërven.

MATTHÉÜS 26:13     Voorwaar, Ik zeg u: 

overal waar dit Evangelie gepredikt zal 

worden in heel de wereld, zal ook tot haar 
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gedachtenis gesproken worden over wat zij 

gedaan heeft.

MATTHÉÜS 28:19     Ga dan heen, onderwijs 

al de volken, hen dopend in de Naam van 

de Vader en van de Zoon en van de Heilige 

Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden 

heb, in acht te nemen.

1 PETRUS 2:9     Maar u bent een uitverkoren 

geslacht, een koninklijk priesterschap, 

een heilig volk, een volk dat God Zich 

tot Zijn eigendom maakte; opdat u de 

deugden zou verkondigen van Hem Die u 

uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn 

wonderbaar licht,

OPENBARING 5:9     En zij zongen een 

nieuw lied en zeiden: U bent het waard 

om de boekrol te nemen en zijn zegels te 

openen, want U bent geslacht en hebt ons 

voor God gekocht met Uw bloed, uit elke 

stam, taal, volk en natie.

10  En U hebt ons voor onze God gemaakt tot 

koningen en priesters, en wij zullen als 

koningen regeren over de aarde.

Zie: #1; #2; #4.

E10 De Messias zal ook de Messias zijn voor

  de heidenen.

E18  God zal onder Zijn volk wonen.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van 

 de Messias.

H05 De komende glorie en macht van 

 de Messias.

PSALM 46:5     De beekjes van de rivier 

verblijden de stad van God, het heiligdom, 

de woningen van de Allerhoogste.

6  God is in haar midden, zij zal niet 

wankelen; God zal haar helpen bij het 

aanbreken van de morgen.

7  De heidenvolken tierden, de koninkrijken 

wankelden; Hij liet Zijn stem klinken: de 

aarde smolt weg.

8  De HEERE van de legermachten is met ons; 

de God van Jakob is voor ons een veilige 

vesting. Sela

9  Kom, zie de daden van de HEERE, Die 

verwoestingen op de aarde aanricht; 

10  Die de oorlogen doet ophouden tot aan het 

einde der aarde, de boog breekt en de speer in 

stukken slaat, de wagens met vuur verbrandt.

11  Geef het op en weet dat Ik God ben; Ik zal 

geroemd worden onder de heidenvolken, Ik 

zal geroemd worden op de aarde.

12  De HEERE van de legermachten is met ons; 

de God van Jakob is voor ons een veilige 

vesting. Sela

JESAJA 2:4     Hij zal oordelen tussen de 

heidenvolken en veel volken vonnissen. 

En zij zullen hun zwaarden omsmeden 

tot ploegscharen en hun speren tot 

snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander 

volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren 

zullen zij niet meer leren.

MICHA 4:3     Hij zal oordelen tussen 

vele volken en machtige heidenvolken 

vonnissen, tot ver weg. Zij zullen hun 

zwaarden omsmeden tot ploegscharen en 

hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal 

tegen een ander volk het zwaard opheffen. 

Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.

4  Maar zij zullen zitten, ieder onder zijn 

wijnstok en onder zijn vijgenboom, 

niemand zal ze schrik aanjagen, want de 

mond van de HEERE van de legermachten 

heeft het gesproken.
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ZACHARIA 2:10     Juich en verblijd u, dochter 

van Sion, want, zie, Ik kom, en zal in uw 

midden wonen, spreekt de HEERE.

JOHANNES 3:14     En zoals Mozes de slang 

in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de 

Zoon des mensen verhoogd worden,

JOHANNES 12:32     En Ik, als Ik van de 

aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe 

trekken.

JOHANNES 17:1     Dit sprak Jezus, en Hij 

sloeg Zijn ogen op naar de hemel en zei: 

Vader, het uur is gekomen, verheerlijk Uw 

Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijkt,

2  zoals U Hem macht gegeven hebt over alle 

vlees, opdat Hij eeuwig leven geeft aan 

allen die U Hem gegeven hebt.

3  En dit is het eeuwige leven, dat zij U 

kennen, de enige waarachtige God, en 

Jezus Christus, Die U gezonden hebt.

4  Ik heb U verheerlijkt op de aarde. Ik heb 

het werk volbracht dat U Mij gegeven hebt 

om te doen.

5  En nu verheerlijk Mij, U Vader, bij Uzelf, 

met de heerlijkheid die Ik bij U bezat 

voordat de wereld er was.

HANDELINGEN 5:31     Deze Jezus heeft God 

door Zijn rechterhand verhoogd tot een 

Vorst en Zaligmaker, om Israël bekering te 

geven en vergeving van zonden.

OPENBARING 15:3     En zij zongen het lied 

van Mozes, de dienstknecht van God, en 

het lied van het Lam, met de woorden: 

Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, 

Heere, almachtige God; rechtvaardig en 

waarachtig zijn Uw wegen, Koning  

van de heiligen!

4  Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw 

Naam niet verheerlijken? Immers, U alleen 

bent heilig. Want alle volken zullen komen 

en U aanbidden, want Uw oordelen zijn 

openbaar geworden.

Zie: #2, #5; Psalm 66:7; Psalm 83:3-5; Jesaja 5:16; Jesaja 8:9; 
Jeremía 16:19; Hábakuk 2:20; Johannes 8:28; 

Handelingen 2:33; Filippenzen 2:9.

D04 Het koninklijk ambt van de Messias. 

G02 De hemelvaart van de Messias voorzegd.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

   

PSALM 47:2     Alle volken, klap in de handen; 

juich voor God met luide vreugdezang.

3  Want de HEERE, de Allerhoogste, is 

ontzagwekkend, een groot Koning over de 

hele aarde.

4  Hij onderwerpt volken aan ons, Hij brengt 

natiën onder onze voeten. 

5  Hij kiest voor ons ons erfelijk bezit uit: de 

trots van Jakob, die Hij heeft liefgehad. Sela

6  God vaart op onder gejuich, de HEERE 

vaart op onder bazuingeschal.

7  Zing psalmen voor God, zing psalmen, zing 

psalmen voor onze Koning, zing psalmen,

8  want God is Koning over de hele aarde; zing 

psalmen met een onderwijzing.

9  God regeert over de heidenvolken; God zit 

op Zijn heilige troon.

10  De edelen van de volken voegen zich bij 

het volk van de God van Abraham; want de 

schilden van de aarde zijn van God. Hij is 

zeer hoog verheven!

LUKAS 24:50     Hij leidde hen naar buiten tot 

bij Bethanië. En Hij hief Zijn handen op 

en zegende hen.
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51  En het geschiedde, terwijl Hij hen 

zegende, dat Hij Zich van hen verwijderde. 

En Hij werd opgenomen in de hemel.

52  En zij aanbaden Hem en keerden terug 

naar Jeruzalem met grote blijdschap.

53  En zij waren voortdurend in de tempel, 

terwijl ze God loofden en dankten. Amen.

HANDELINGEN 1:6     Zij dan die 

samengekomen waren, vroegen Hem: 

Heere, zult U in deze tijd voor Israël het 

Koninkrijk weer herstellen?

7  En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe 

de tijden of gelegenheden te weten die de 

Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft,

8  maar u zult de kracht van de Heilige Geest 

ontvangen, Die over u komen zal; en u zult 

Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als 

in heel Judea en Samaria en tot aan het 

uiterste van de aarde.

9  En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij 

opgenomen terwijl zij het zagen, en een 

wolk onttrok Hem aan hun ogen.

10  En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun 

ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee 

mannen stonden bij hen in witte kleding,

11  die ook zeiden: Galilese mannen, waarom 

staat u omhoog te kijken naar de hemel? 

Deze Jezus, Die van u opgenomen is 

naar de hemel, zal op dezelfde wijze 

terugkomen als u Hem naar de hemel hebt 

zien gaan.

ÉFEZE 4:8     Daarom zegt Hij: Toen 

Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de 

gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan 

de mensen.

9  Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders 

dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de 

diepten, namelijk de aarde?

10  Degene Die neergedaald is, is ook Degene 

Die opgevaren is ver boven alle hemelen 

om alle dingen te vervullen.

1 TIMOTHEÜS 3:16     En buiten alle twijfel, 

groot is het geheimenis van de godsvrucht:  

God is geopenbaard in het vlees, is 

gerechtvaardigd in de Geest, is verschenen 

aan de engelen, is gepredikt onder de 

heidenen, is geloofd in de wereld, is 

opgenomen in heerlijkheid.

OPENBARING 11:15     En de zevende engel 

blies op de bazuin, en er klonken luide 

stemmen in de hemel, die zeiden: De 

koninkrijken van de wereld zijn van onze 

Heere en van Zijn Christus geworden, en 

Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

Zie: #1; #2; #4; #5; Deuteronomium 33:29; Jozua 21:44; 
Psalm 18:48; Psalm 24:7-10; Psalm 68:18-19,25,26,34;  

Openbaring 20.

E14 De Messias zal de dood en duisternis   

 overwinnen.

G01 De opstanding van de Messias voorzegd.

PSALM 49:16     Maar God zal mijn ziel 

verlossen uit de greep van het graf, want 

Hij zal mij opnemen. Sela

JOHANNES 20:11     Maar Maria stond 

huilend buiten bij het graf en terwijl zij 

huilde, boog zij voorover in het graf,

12  en zij zag twee engelen in witte kleding 

zitten, een aan het hoofdeinde en een aan 

het voeteneinde van de plaats waar het 

lichaam van Jezus gelegen had; 

JOHANNES 20:15     Jezus zei tegen haar: 

Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij 
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dacht dat het de tuinman was, en zei tegen 

Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen 

hebt, zeg mij dan waar u Hem neergelegd 

hebt en ik zal Hem weghalen.

16  Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde 

zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat 

betekent: Meester.

17  Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, 

want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn 

Vader, maar ga naar Mijn broeders en zeg 

tegen hen: Ik vaar op naar Mijn Vader en 

uw Vader, en naar Mijn God en uw God.

HANDELINGEN 2:27     want U zult mijn ziel 

in het graf niet verlaten en Uw Heilige niet 

overgeven om ontbinding te zien.

HANDELINGEN 13:35     daarom zegt hij ook 

in een andere psalm: U zult Uw Heilige niet 

overgeven om ontbinding te zien.

HANDELINGEN 26:23     namelijk dat de 

Christus moest lijden en dat Hij, als 

Eerste uit de opstanding van de doden, een 

licht zou aankondigen aan dit volk en de 

heidenen.

Zie: Psalm 16:10; Psalm 30:4; Psalm 71:20; 
Psalm 86:13; Jona 2:4-6.

H01 De wederkomst van de Messias voorzegd.

H02 Het toekomstig oordeel door de Messias.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

PSALM 50:2     Uit Sion, de volmaakte 

schoonheid, verschijnt God blinkend.

3  Onze God komt en zal niet zwijgen; voor 

Zijn aangezicht verteert een vuur, rondom 

Hem stormt het geweldig. 

4  Hij roept tot de hemel daarboven en tot de 

aarde, om over Zijn volk recht te spreken:

5  Verzamel Mij Mijn gunstelingen, die een 

verbond met Mij sluiten door offers.

6  De hemel verkondigt Zijn gerechtigheid; 

want God Zelf is Rechter. Sela

PSALM 97:6     De hemel verkondigt Zijn 

gerechtigheid en alle volken zien Zijn 

heerlijkheid.

JESAJA 12:6     Juich en zing vrolijk, 

inwoonster van Sion, want groot in uw 

midden is de Heilige van Israël.

JESAJA 33:22     De HEERE is immers onze 

Rechter, de HEERE is onze Wetgever, de 

HEERE is onze Koning; Híj zal ons verlossen.

MATTHÉÜS 24:31     En Hij zal Zijn engelen 

uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij 

zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen 

uit de vier windstreken, van het ene 

uiterste van de hemelen tot het andere 

uiterste ervan.

JOHANNES 12:48     Wie Mij verwerpt en 

Mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat 

hem veroordeelt, namelijk het woord dat Ik 

gesproken heb; dat zal hem veroordelen op 

de laatste dag.

HANDELINGEN 17:31     en wel omdat Hij een 

dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld 

rechtvaardig zal oordelen door een Man Die 

Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft 

Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem 

uit de doden te doen opstaan.

ROMEINEN 2:5     Maar in overeenstemming 

met uw hardheid en uw onbekeerlijke hart 

PSALMEN

psalm 49 & 50 psalm 50



125

hoopt u voor uzelf toorn op tegen de dag 

van de toorn en van de openbaring van het 

rechtvaardig oordeel van God,

ROMEINEN 2:16     Zo zal het gaan op de dag 

wanneer God de verborgen dingen van de 

mensen zal oordelen door Jezus Christus, 

overeenkomstig mijn Evangelie.

1 THESSALONICENSEN 4:16     Want de 

Heere Zelf zal met een geroep, met de stem 

van een aartsengel en met een bazuin van 

God neerdalen uit de hemel. En de doden die 

in Christus zijn, zullen eerst opstaan.

17  Daarna zullen wij, de levenden die 

overgebleven zijn, samen met hen 

opgenomen worden in de wolken, naar een 

ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo 

zullen wij altijd bij de Heere zijn.

2 TIMOTHEÜS 4:1     Ik bezweer u, ten 

overstaan van God en de Heere Jezus 

Christus, Die levenden en doden zal oordelen 

bij Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk:

HEBREËN 12:22     Maar u bent genaderd tot 

de berg Sion en tot de stad van de levende 

God, tot het hemelse Jeruzalem en tot 

tienduizendtallen van engelen,

23  tot een feestelijke vergadering en de gemeente 

van de eerstgeborenen, die in de hemelen 

opgeschreven zijn, en tot God, de Rechter over 

allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen, 

die tot volmaaktheid zijn gekomen,

24  en tot de Middelaar van het nieuwe verbond, 

Jezus, en tot het bloed van de besprenging, dat 

van betere dingen spreekt dan dat van Abel.

25  Let er dan op dat u Hem Die spreekt, 

niet verwerpt. Want als zij niet zijn 

ontkomen die hem verwierpen die op 

aarde aanwijzingen van God deed horen, 

veelmeer zullen wij niet ontkomen, als 

wij ons afkeren van Hem Die vanuit de 

hemelen spreekt.

26  Zijn stem bracht indertijd de aarde aan 

het wankelen. Nu echter heeft Hij openlijk 

verkondigd: Nog eenmaal zal Ik niet alleen 

de aarde, maar ook de hemel doen beven.

OPENBARING 15:4     Wie zou U niet vrezen, 

Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? 

Immers, U alleen bent heilig. Want alle 

volken zullen komen en U aanbidden, want 

Uw oordelen zijn openbaar geworden.

OPENBARING 16:5     En ik hoorde de 

engel van de wateren zeggen: U bent 

rechtvaardig, Heere, Die is en Die was en 

Die zal zijn, dat U dit oordeel geveld hebt.

6  Aangezien zij het bloed van de heiligen en 

van de profeten vergoten hebben, hebt U 

hun ook bloed te drinken gegeven, want 

zij verdienen het.

7  En ik hoorde een ander bij het altaar vandaan 

zeggen: Ja Heere, almachtige God! Uw 

oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig.

OPENBARING 19:2     Want Zijn oordelen 

zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat 

Hij de grote hoer geoordeeld heeft, die 

de aarde te gronde gericht heeft met haar 

hoererij, en omdat Hij het bloed van Zijn 

dienstknechten aan haar gewroken heeft.

OPENBARING 22:20     Hij Die van deze 

dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. 

Amen. Ja, kom, Heere Jezus!

Zie: #1; #6; Genesis 18:25; Psalm 7:12; Psalm 94:2; 
1 Korinthe 6:2,3; Jakobus 5:9; 1 Petrus 4:5; Openbaring 11:15; 

Openbaring 16:7; Openbaring 19:2; Openbaring 20.
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E23 De Messias zal Zijn volk tot bekering brengen.

E27 Een nieuw hart en een nieuwe geest geven.

I04 Het dankoffer en lofoffer beelden 

 het werk uit van de Messias.

PSALM 51:19     De offers voor God zijn een 

gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen 

hart zult U, o God, niet verachten.

JESAJA 57:15     Want zo zegt de Hoge en 

Verhevene, Die in de eeuwigheid woont 

en Wiens Naam heilig is: Ik woon in 

de hoge hemel en in het heilige, en bij 

de verbrijzelde en nederige van geest, 

om levend te maken de geest van de 

nederigen, en om levend te maken het hart 

van de verbrijzelden.

MATTHÉÜS 5:3     Zalig zijn de armen van 

geest, want van hen is het Koninkrijk der 

hemelen.

MARKUS 12:33     En Hem lief te hebben met 

heel het hart en met heel het verstand en 

met heel de ziel en met heel de kracht, 

en de naaste lief te hebben als zichzelf, is 

meer dan alle brandoffers en slachtoffers.

LUKAS 15:10     Zo zeg Ik u, is er blijdschap 

vóór de engelen van God over één zondaar 

die zich bekeert.

LUKAS 18:11     De Farizeeër stond daar en 

bad dit bij zichzelf: O God, ik dank U 

dat ik niet ben zoals de andere mensen: 

rovers, onrechtvaardigen, overspelers of 

ook als deze tollenaar.

12  Ik vast tweemaal per week. Ik geef tienden 

van alles wat ik bezit.

13  En de tollenaar bleef op een afstand staan en 

wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel 

opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei: O 

God, wees mij, de zondaar, genadig.

14  Ik zeg u: Deze man ging gerechtvaardigd 

terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die 

andere. Want ieder die zichzelf verhoogt, 

zal vernederd worden en wie zichzelf 

vernedert, zal verhoogd worden.

ROMEINEN 12:1     Ik roep u er dan toe 

op, broeders, door de ontfermingen 

van God, om uw lichamen aan God te 

wijden als een levend offer, heilig en voor 

God welbehaaglijk: dat is uw redelijke 

godsdienst.

1 PETRUS 2:5     dan wordt u ook zelf, als 

levende stenen, gebouwd tot een geestelijk 

huis, tot een heilig priesterschap, om 

geestelijke offers te brengen, die God 

welgevallig zijn door Jezus Christus.

Zie: Psalm 22:25; Psalm 34:19; Psalm 102:18; Psalm 147:3; 
Jesaja 61:1-3; Jesaja 66:2; Lukas 15:2-7, 21-32; 

Filippenzen 4:18; Hebreën 3:16. 

E26 Het verlossingswerk van de Messias.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van 

 de  Messias.

PSALM 53:7     Och, dat Israëls volkomen 

verlossing uit Sion kwam! Wanneer 

God de gevangenen van Zijn volk laat 

terugkeren, dan zal Jakob zich verheugen, 

Israël zal verblijd zijn.

JESAJA 59:20     En naar Sion zal een 

Verlosser komen voor wie zich in Jakob 

van overtreding bekeren, spreekt de 

HEERE.
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MATTHÉÜS 1:21     en zij zal een Zoon 

baren, en u zult Hem de naam Jezus 

geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken 

van hun zonden.

LUKAS 1:68     Geprezen zij de Heere, de God 

van Israël, want Hij heeft naar Zijn volk 

omgezien en er verlossing voor tot stand 

gebracht.

 LUKAS 4:18     De Geest van de Heere is 

op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij 

heeft Mij gezonden om aan armen het 

Evangelie te verkondigen, om te genezen 

die gebroken van hart zijn,

19  om aan gevangenen vrijlating te prediken 

en aan blinden het gezichtsvermogen, om 

verslagenen weg te zenden in vrijheid, om 

het jaar van het welbehagen van de Heere 

te prediken.

LUKAS 21:28     Wanneer nu deze dingen 

beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en 

hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.

ROMEINEN 11:26     En zo zal heel Israël 

zalig worden, zoals geschreven staat: De 

Verlosser zal uit Sion komen en zal de 

goddeloosheden afwenden van Jakob.

27  En dit is het verbond van Mij met hen, 

wanneer Ik hun zonden zal wegnemen.

HEBREËN 9:12     Hij is niet door bloed van 

bokken en kalveren, maar door Zijn eigen 

bloed voor eens en altijd binnengegaan 

in het heiligdom en heeft daardoor een 

eeuwige verlossing teweeggebracht.

Zie: #1;# 2; #3; Psalm 14:7; Psalm 42:12; Psalm 43:5; Psalm 
44:5; Psalm 74:12; Psalm 78:35; Psalm 111:9; Hábakuk 3:13; 

Lukas 1:71; Lukas 2:38; Éfeze 1:7; Kolossenzen 1:14.

F05 De Messias zal worden verraden.

F11 Het lijden van de Messias. 

PSALM 55:5     Mijn hart beeft in mijn 

binnenste, dodelijke schrik heeft mij 

overvallen. 

6 Vrees en beven komen over mij, huiver 

bedekt mij.

 

13 Immers, het is geen vijand die mij hoont, 

anders zou ik het verdragen hebben; het is 

niet mijn hater die zich tegen mij verheft, 

anders zou ik mij voor hem verborgen 

hebben.

14  Maar u bent het, o sterveling, als mijn 

gelijke, mijn leidsman en mijn bekende.

15  Wij die zeer aangenaam en vertrouwelijk 

met elkaar omgingen, wij wandelden in 

gezelschap van velen naar Gods huis!

MATTHÉÜS 26:31     Toen zei Jezus tegen 

hen: U zult in deze nacht allen aanstoot 

aan Mij nemen, want er is geschreven: Ik 

zal de Herder slaan en de schapen van de 

kudde zullen uiteengedreven worden.

32  Maar nadat Ik opgewekt zal zijn, zal Ik u 

voorgaan naar Galilea.

33  Maar Petrus antwoordde Hem en zei: 

Al zouden zij ook allen aanstoot aan 

U nemen, ik zal nooit aanstoot aan U 

nemen.

34  Jezus zei tegen hem: Voorwaar, Ik zeg 

u dat u in deze nacht, voordat de haan 

gekraaid zal hebben, Mij driemaal zult 

verloochenen.

35  Petrus zei tegen Hem: Al moest ik ook 

met U sterven, ik zal U beslist niet 

verloochenen! Hetzelfde zeiden ook al de 

discipelen.
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36  Toen ging Jezus met hen naar een plaats 

die Gethsémané heette, en zei tegen de 

discipelen: Ga hier zitten, terwijl Ik daar 

ga bidden.

37  En Hij nam Petrus en de twee zonen 

van Zebedeüs met Zich mee en begon 

bedroefd en zeer angstig te worden.

38  Toen zei Hij tegen hen: Mijn ziel is zeer 

bedroefd, tot de dood toe; blijf hier en 

waak met Mij.

JOHANNES 13:21     Toen Jezus deze dingen 

gezegd had, raakte Zijn geest in beroering, 

en Hij getuigde en zei: Voorwaar, voorwaar, 

Ik zeg u dat een van u Mij zal verraden.

JOHANNES 13:27     En met het nemen van 

het stuk brood voer de satan in hem. Jezus 

dan zei tegen hem: Wat u wilt doen, doe 

het snel.

JOHANNES 13:37     Petrus zei tegen Hem: 

Heere, waarom kan ik U nu niet volgen? 

Mijn leven zal ik voor U geven.

38  Jezus antwoordde hem: Zult u uw leven 

voor Mij geven? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg 

u: De haan zal niet kraaien, voordat u Mij 

driemaal verloochend zult hebben.

Zie: Psalm 6:4; Psalm 69:21,22; Psalm 102:4-6;  
Markus 14:33,34.

H05 De komende glorie en macht van 

 de Messias.

H08 De Messias zal eeuwig leven. 

     

PSALM 61:7     U zult dagen toevoegen aan 

de dagen van de koning, zijn jaren duren 

voort als van generatie op generatie.

8  Eeuwig zal hij tronen voor Gods 

aangezicht. Beschik goedertierenheid en 

trouw, dat die hem beschermen.

2 SAMUËL 7:16     Uw huis en uw 

koningschap zullen voor uw ogen voor 

eeuwig vaststaan, uw troon zal voor 

eeuwig zeker zijn.

LUKAS 1:30     En de engel zei tegen haar: 

Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt 

genade gevonden bij God.

31  En zie, u zult zwanger worden en een 

Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus 

geven.

32  Hij zal groot zijn en de Zoon van de 

Allerhoogste genoemd worden, en God, de 

Heere, zal Hem de troon van Zijn vader 

David geven,

33  en Hij zal over het huis van Jakob Koning 

zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn 

Koninkrijk zal geen einde komen.

HEBREËN 9:24     Want Christus is niet 

binnengegaan in het heiligdom dat met 

handen gemaakt is en dat een tegenbeeld 

is van het ware, maar in de hemel zelf, 

om nu voor het aangezicht van God te 

verschijnen voor ons,

Zie: #1; Psalm 41:13; Hebreën 7:21-25.

F03 De Messias zal worden verworpen.

PSALM 62:4     Hoelang bedenkt u nog kwaad 

tegen een man? U zult allen gedood 

worden; u zult zijn als een hellende wand, 

een instortende muur.

PSALMEN

psalm 55 & 61 psalm 61 & 62



129

5  Zeker, zij beraadslagen om hem van zijn 

hoogte af te stoten. Zij scheppen behagen 

in leugen; met hun mond zegenen zij, 

maar in hun binnenste vervloeken zij. Sela

PSALM 2:1     Waarom woeden de 

heidenvolken en bedenken de volken wat 

zonder inhoud is?

2  De koningen van de aarde stellen zich op 

en de vorsten spannen samen tegen de 

HEERE en tegen Zijn Gezalfde:

3  Laten wij Hun banden verscheuren en 

Hun touwen van ons werpen!

MATTHÉÜS 26:3     Toen kwamen de 

overpriesters en de schriftgeleerden en de 

oudsten van het volk bijeen in het paleis 

van de hogepriester, die Kajafas heette;

4  en zij overlegden met elkaar om Jezus met 

list te grijpen en te doden,

MATTHÉÜS 27:1     Toen het ochtend 

geworden was, kwamen al de overpriesters 

en de oudsten van het volk met betrekking 

tot Jezus gezamenlijk tot het besluit Hem 

te doden.

JOHANNES 11:49     Maar een van hen, 

Kajafas, die de hogepriester van dat jaar 

was, zei tegen hen: U weet niets,

50  en u overweegt niet dat het nuttig voor ons 

is dat één mens sterft voor het volk, en 

niet heel het volk verloren gaat.

51  Dit zei hij echter niet uit zichzelf, maar als 

hogepriester van dat jaar profeteerde hij 

dat Jezus sterven zou voor het volk,

HANDELINGEN 4:25     en Die bij monde 

van David, Uw knecht, gezegd hebt: 

Waarom woeden de heidenvolken en 

bedenken de volken wat inhoudsloos is?

26  De koningen van de aarde stellen zich op 

en de vorsten spannen samen tegen de 

Heere en tegen Zijn Gezalfde.

27  Want, in waarheid, tegen Uw heilig Kind 

Jezus, Die U gezalfd hebt, zijn Herodes en 

Pontius Pilatus samen met de heidenen en 

de volken van Israël bijeengekomen,

28  om alles te doen wat Uw hand en Uw 

raadbesluit van tevoren bepaald had dat er 

gebeuren zou.

Zie: Matthéüs 2:14-16.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

PSALM 65:3     U hoort het gebed; tot U zal 

alle vlees komen.

PSALM 22:28     Alle einden der aarde 

zullen eraan denken en zich tot de 

HEERE bekeren: alle geslachten van 

de heidenvolken zullen zich voor Uw 

aangezicht neerbuigen.

PSALM 86:9     Al de heidenvolken, die U 

gemaakt hebt, Heere, zullen komen, zich 

voor Uw aangezicht neerbuigen en Uw 

Naam eren.

JESAJA 66:23     En het zal geschieden dat 

van nieuwemaan tot nieuwemaan en van 

sabbat tot sabbat alle vlees zal komen om 

zich neer te buigen voor Mijn aangezicht, 

zegt de HEERE.
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LUKAS 11:9     En Ik zeg u: Bid, en u zal 

gegeven worden; zoek, en u zult vinden; 

klop, en er zal voor u opengedaan worden.

10  Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, 

die vindt; en wie klopt, voor hem zal er 

opengedaan worden.

 JOHANNES 12:32     En Ik, als Ik van de aarde 

verhoogd ben, zal allen naar Mij toe trekken.

1 JOHANNES 5:14     En dit is de 

vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan 

tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij 

iets bidden naar Zijn wil.

15  En als wij weten dat Hij ons verhoort, 

wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij 

het gevraagde, dat wij van Hem hebben 

gebeden, ontvangen.

OPENBARING 11:15     En de zevende engel 

blies op de bazuin, en er klonken luide 

stemmen in de hemel, die zeiden: De 

koninkrijken van de wereld zijn van onze 

Heere en van Zijn Christus geworden, en 

Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

Zie: #1; Psalm 66:4; Psalm 145:18,19; Jesaja 49:6; 
Jesaja 65:24; Jeremía 29:12,13. 

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias

PSALM 67:1     Een psalm, een lied, voor de 

koorleider, bij snarenspel.

2  God zij ons genadig en zegene ons; Hij 

doe Zijn aangezicht over ons lichten. Sela

3  Dan zal men op de aarde Uw weg kennen, 

onder alle heidenvolken Uw heil.

4  De volken zullen U, o God, loven; de 

volken zullen U loven, zij allen. 

5  De natiën zullen zich verblijden en 

juichen, omdat U de volken rechtvaardig 

zult oordelen; de natiën op de aarde zult U 

leiden. Sela

6  De volken zullen U, o God, loven; de 

volken zullen U loven, zij allen. 

7  De aarde heeft haar opbrengst gegeven; 

God, onze God, zegent ons. 

8  God zegent ons en alle einden der aarde 

zullen Hem vrezen.

JESAJA 2:2     Het zal in het laatste der dagen 

geschieden dat de berg van het huis van de 

HEERE vast zal staan als de hoogste van de 

bergen, en dat hij verheven zal worden boven 

de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe 

zullen stromen.

3  Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, 

laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, 

naar het huis van de God van Jakob; dan zal 

Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, 

en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want 

uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van 

de HEERE uit Jeruzalem.

4  Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en 

veel volken vonnissen. En zij zullen hun 

zwaarden omsmeden tot ploegscharen en 

hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal 

tegen een ander volk het zwaard opheffen. 

Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.

DANIËL 7:14     Hem werd gegeven 

heerschappij, eer en koningschap, en alle 

volken, natiën en talen moesten Hem vereren. 

Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, 

die Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn 

koningschap zal niet te gronde gaan.

OPENBARING 11:15     En de zevende engel 

blies op de bazuin, en er klonken luide 

stemmen in de hemel, die zeiden: De 
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koninkrijken van de wereld zijn van onze 

Heere en van Zijn Christus geworden, en 

Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

OPENBARING 15:4     Wie zou U niet vrezen, 

Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? 

Immers, U alleen bent heilig. Want alle 

volken zullen komen en U aanbidden, 

want Uw oordelen zijn openbaar 

geworden.

Zie: #1; #2; #4; #5; Jeremía 10:10.

H02 Het toekomstig oordeel door de Messias.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van 

 de Messias.

PSALM 68:1     Een psalm, een lied van David, 

voor de koorleider. 

2  God staat op, Zijn vijanden worden overal 

verspreid; wie Hem haten, vluchten voor 

Zijn aangezicht.

3  U verdrijft hen, zoals rook verdreven 

wordt; zoals was smelt voor vuur komen 

de goddelozen om voor Gods aangezicht.

4  Maar de rechtvaardigen verblijden zich, 

zij springen op van vreugde voor Gods 

aangezicht en zijn van blijdschap vrolijk. 

5  Zing voor God, zing psalmen voor Zijn 

Naam; baan de wegen voor Hem Die 

door de vlakten rijdt, want HEERE is Zijn 

Naam; spring op van vreugde voor Zijn 

aangezicht. 

2 THESSALONICENSEN 1:8     wanneer Hij 

met vlammend vuur wraak oefent over hen 

die God niet kennen, en over hen die het 

Evangelie van onze Heere Jezus Christus 

niet gehoorzaam zijn.

9  Zij zullen als straf het eeuwig verderf 

ondergaan, weg van het aangezicht van 

de Heere en van de heerlijkheid van Zijn 

macht,

OPENBARING 18:20     Verblijd u over haar, 

hemel, heilige apostelen en profeten, want 

God heeft uw vonnis aan haar voltrokken.

OPENBARING 19:7     Laten wij blij zijn en 

ons verheugen en Hem de heerlijkheid 

geven, want de bruiloft van het Lam 

is gekomen en Zijn vrouw heeft zich 

gereedgemaakt.

Zie: #1; #6. Exodus 3:14; Jesaja 12:4-6; 1 Thessalonicensen 5:16; 
1 Petrus 1:8; Openbaring 6:16,17.

G02 De hemelvaart van de Messias voorzegd.  

G04 De Messias zal Zijn Geest uitstorten.

PSALM 68:19     U bent opgevaren naar 

omhoog, U hebt gevangenen weggevoerd, 

U hebt gaven genomen om uit te delen 

onder de mensen, ja, ook aan opstandigen: 

om bij U te wonen, HEERE God!

MARKUS 16:19     De Heere dan is, nadat 

Hij tot hen gesproken had, opgenomen 

in de hemel en heeft Zich gezet aan de 

rechterhand van God,

LUKAS 24:51     En het geschiedde, terwijl 

Hij hen zegende, dat Hij Zich van hen 

verwijderde. En Hij werd opgenomen in 

de hemel.

JOHANNES 7:39     (En dit zei Hij over 

de Geest, Die zij die in Hem geloven, 

ontvangen zouden; want de Heilige Geest 
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was er nog niet, omdat Jezus nog niet 

verheerlijkt was.)

HANDELINGEN 1:2     tot op de dag waarop 

Hij opgenomen is, nadat Hij door de 

Heilige Geest aan de apostelen, die Hij 

uitgekozen had, opdrachten had gegeven.

HANDELINGEN 1:8    maar u zult de kracht 

van de Heilige Geest ontvangen, Die over 

u komen zal; en u zult Mijn getuigen 

zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea 

en Samaria en tot aan het uiterste van de 

aarde.

9  En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij 

opgenomen terwijl zij het zagen, en een 

wolk onttrok Hem aan hun ogen.

HANDELINGEN 2:17     En het zal zijn in 

de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal 

uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; 

en uw zonen en uw dochters zullen 

profeteren, uw jongemannen zullen 

visioenen zien en uw ouderen zullen 

dromen dromen.

18  En ook op Mijn dienaren en op Mijn 

dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn 

Geest uitstorten en zij zullen profeteren.

ROMEINEN 12:6     En nu hebben wij 

genadegaven, onderscheiden naar de 

genade die ons is gegeven:

7  hetzij profetie, naar de mate van het 

geloof; hetzij dienstbetoon, in het dienen; 

hetzij wie onderwijst, in het onderwijzen;

ÉFEZE 1:3     Gezegend zij de God en Vader 

van onze Heere Jezus Christus, Die ons 

gezegend heeft met alle geestelijke zegen 

in de hemelse gewesten in Christus,

ÉFEZE 4:8     Daarom zegt Hij: Toen 

Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de 

gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan 

de mensen.

9  Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders 

dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de 

diepten, namelijk de aarde?

HEBREËN 4:14     Nu wij dan een grote 

Hogepriester hebben, Die de hemelen 

is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon 

van God, laten wij aan deze belijdenis 

vasthouden.

HEBREËN 6:20     Daar is de Voorloper 

voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, 

Die naar de ordening van Melchizedek 

Hogepriester geworden is tot in 

eeuwigheid.

HEBREËN 8:1     De hoofdzaak nu van de 

dingen waarover wij spreken, is dit: Zo’n 

Hogepriester hebben wij, Eén Die Zich 

heeft gezet aan de rechterhand van de 

troon van de Majesteit in de hemelen.

Zie: Psalm 24:3,7-10; Psalm 47:6; Psalm 72:17-19; Psalm 104:3; 
Psalm 110:1; 1 Korinthe 12:4-10; 1 Petrus 3:22.

F11 Het lijden van de Messias. 

F12 De Messias zal tegenstand ondervinden. 

PSALM 69:5     Wie mij zonder reden haten, 

zijn talrijker dan de haren van mijn hoofd; 

wie mij willen ombrengen en om valse 

redenen mijn vijand zijn, zijn machtig 

geworden; wat ik niet geroofd heb, moet ik 

toch teruggeven.

PSALMEN
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JOHANNES 15:25     Maar het woord moet 

vervuld worden dat in hun wet geschreven 

is: Zij hebben mij zonder reden gehaat.

JOHANNES 19:4     Pilatus dan kwam weer 

naar buiten en zei tegen hen: Zie, ik breng 

Hem tot u naar buiten, opdat u weet dat ik 

geen schuld in Hem vind.

2 KORINTHE 5:21     Want Hem Die geen 

zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot 

zonde gemaakt, opdat wij zouden worden 

gerechtigheid van God in Hem.

1 PETRUS 2:22     Hij, Die geen zonde gedaan 

heeft en in Wiens mond geen bedrog 

gevonden is;

1 PETRUS 2:24     Die Zelf onze zonden in 

Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, 

opdat wij, voor de zonden dood, voor de 

gerechtigheid zouden leven. Door Zijn 

striemen bent u genezen.

1 PETRUS 3:18     Want ook Christus heeft 

eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die 

rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, 

opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is 

wel ter dood gebracht in het vlees, maar 

levend gemaakt door de Geest,

Zie: Psalm 35:19; Psalm 109:3; Jesaja 53:4-7; Matthéüs 26:59.

F11 Het lijden van de Messias.

PSALM 69:8     Want ter wille van U draag ik 

smaad, schande heeft mijn gezicht bedekt.

9  Een vreemde ben ik geworden voor mijn 

broeders, een onbekende voor de kinderen 

van mijn moeder.

10  Want de ijver voor Uw huis heeft mij 

verteerd; al de smaad van wie U smaden, 

is op mij gevallen.

MATTHÉÜS 26:48     Hij die Hem verraadde, 

had met hen een teken afgesproken en 

gezegd: Degene Die ik kussen zal, Die is 

het; grijp Hem.

49  En hij ging meteen naar Jezus toe en zei: 

Gegroet, Rabbi! En hij kuste Hem.

50  Maar Jezus zei tegen hem: Vriend, 

waarvoor bent u hier? Toen kwamen zij 

dichterbij, sloegen de handen aan Jezus en 

grepen Hem.

MATTHÉÜS 26:56     maar dit alles is 

geschied, opdat de Schriften van de 

profeten vervuld zouden worden. Toen 

verlieten al de discipelen Hem en 

vluchtten.

MATTHÉÜS 26:74     Toen begon hij zich te 

vervloeken en te zweren: Ik ken de Mens 

niet.

JOHANNES 1:10     Hij was in de wereld en 

de wereld is door Hem ontstaan en de 

wereld heeft Hem niet gekend.

11  Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen 

hebben Hem niet aangenomen.

JOHANNES 2:16     En Hij zei tegen hen die 

de duiven verkochten: Neem deze dingen 

vanhier weg, maak niet het huis van Mijn 

Vader tot een huis van koophandel.

17  En Zijn discipelen herinnerden zich dat er 

geschreven is: De ijver voor Uw huis heeft 

mij verslonden.

PSALMEN
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JOHANNES 7:5     Want ook Zijn broers 

geloofden niet in Hem.

JOHANNES 15:21     Maar al deze dingen 

zullen zij u aandoen omwille van Mijn 

Naam, omdat zij Hem niet kennen Die Mij 

gezonden heeft.

22  Als Ik niet gekomen was en tot hen 

gesproken had, hadden zij geen zonde, 

maar nu hebben zij geen voorwendsel voor 

hun zonde.

23  Wie Mij haat, haat ook Mijn Vader.

24  Als Ik onder hen niet de werken gedaan 

had die niemand anders gedaan heeft, 

hadden zij geen zonde, maar nu hebben 

zij ze gezien en Mij en Mijn Vader gehaat.

ROMEINEN 15:8     En ik zeg dat Jezus 

Christus een Dienaar van de besnijdenis 

is geworden ter wille van de waarheid van 

God om de beloften aan de vaderen te 

bevestigen,

Zie: Psalm 22:7-9; Psalm 31:12; Psalm 119:139; 
Matthéüs 26:70-74; Markus 11:15-17.

F13 Details van het lijden van de Messias.

PSALM 69:20      Ú kent mijn smaad en mijn 

schaamte en mijn schande; allen die mij 

benauwen, zijn U bekend.

21  Smaad heeft mijn hart gebroken en ik ben 

zeer zwak; ik heb gewacht op medeleven, 

maar het is er niet, op troosters, maar ik 

heb ze niet gevonden.

22  Ja, zij hebben mij gal als mijn voedsel 

gegeven, in mijn dorst hebben zij mij zure 

wijn laten drinken.

MATTHÉÜS 27:34     gaven zij Hem wijn 

vermengd met gal te drinken; maar toen 

Hij die geproefd had, wilde Hij die niet 

drinken.

MATTHÉÜS 27:39     En de voorbijgangers 

lasterden Hem, schudden hun hoofd,

40  en zeiden: U Die de tempel afbreekt en in 

drie dagen opbouwt, verlos Uzelf. Als U de 

Zoon van God bent, kom dan van het kruis 

af!

41  En evenzo spotten ook de overpriesters, 

samen met de schriftgeleerden en de 

oudsten en de Farizeeën, en zij zeiden:

42  Anderen heeft Hij verlost, Zichzelf kan 

Hij niet verlossen. Als Hij de Koning van 

Israël is, laat Hij nu van het kruis afkomen 

en wij zullen Hem geloven.

43  Hij heeft op God vertrouwd; laat Die Hem 

nu verlossen als Hij Hem welgezind is, 

want Hij heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon.

44  Hetzelfde verweten Hem ook de 

misdadigers die met Hem gekruisigd 

waren.

45  En vanaf het zesde uur kwam er duisternis 

over heel de aarde, tot het negende uur toe.

46  Ongeveer op het negende uur riep 

Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama 

sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn 

God, waarom hebt U Mij verlaten?

47  Sommigen van hen die daar stonden, 

zeiden, toen zij dit hoorden: Hij roept Elia.

48  En meteen snelde een van hen toe, nam 

een spons, doordrenkte die met zure wijn, 

stak hem op een rietstok en hij gaf Hem te 

drinken.

MARKUS 15:23     En zij gaven Hem met 

mirre gemengde wijn te drinken, maar Hij 

nam die niet.

PSALMEN
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JOHANNES 19:28     Hierna zei Jezus, omdat 

Hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het 

Schriftwoord vervuld zou worden: Ik heb dorst!

29  Er stond dan een kruik vol zure wijn en ze 

vulden een spons met zure wijn, staken die 

op een hysopstengel en brachten die aan Zijn 

mond.

30  Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei 

Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en 

gaf de geest.

HEBREËN 12:2     terwijl wij het oog gericht 

houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder 

van het geloof. Hij heeft om de vreugde die 

Hem in het vooruitzicht was gesteld, het 

kruis verdragen en de schande veracht en zit 

nu aan de rechterhand van de troon van God.

1 PETRUS 2:23     Die, toen Hij uitgescholden 

werd, niet terugschold, en toen Hij leed, 

niet dreigde, maar het overgaf aan Hem 

Die rechtvaardig oordeelt;

24  Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam 

gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor 

de zonden dood, voor de gerechtigheid 

zouden leven. Door Zijn striemen bent u 

genezen.

Zie: Psalm 22:7,8; Jesaja 53:3-5.

F13 Details van het lijden van de Messias.

PSALM 69:27     Want wie Ú geslagen hebt, 

vervolgen zij,en zij spreken spottend over 

de smart van wie U verwondde.

MARKUS 15:28     En het Schriftwoord is in 

vervulling gegaan dat zegt: En Hij is onder 

de misdadigers gerekend.

29  En de voorbijgangers lasterden Hem en 

schudden hun hoofd en zeiden: Ha! U 

die de tempel afbreekt en in drie dagen 

opbouwt,

30  verlos Uzelf en kom van het kruis af!

31  En evenzo spotten ook de overpriesters, 

samen met de schriftgeleerden, onder 

elkaar en zeiden: Anderen heeft Hij 

verlost, Zichzelf kan Hij niet verlossen.

32  Laat de Christus, de Koning van Israël, nu 

van het kruis afkomen, opdat wij het zien 

en gaan geloven. Ook zij die met Hem 

gekruisigd waren, smaadden Hem.

Zie: Jesaja 53:4,10; Zacharía 13:7.

G01 De opstanding van de Messias voorzegd.

PSALM 71:20     U, Die mij veel 

benauwdheden en ellende hebt doen zien, 

U zult mij weer levend maken en mij 

weer optrekken uit de diepe wateren van 

de aarde.

LUKAS 24:6     Hij is hier niet, maar Hij 

is opgewekt. Herinner u hoe Hij tot u 

gesproken heeft, toen Hij nog in Galilea was:

LUKAS 24:34     Die zeiden: De Heere is 

werkelijk opgewekt  en is aan Simon 

verschenen.

ROMEINEN 14:9     Want met dit doel is 

Christus ook gestorven en opgestaan en 

weer levend geworden, dat Hij zowel over 

doden als levenden zou heersen.
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HANDELINGEN 2:27     want U zult mijn ziel 

in het graf niet verlaten en Uw Heilige niet 

overgeven om ontbinding te zien.

Zie: Psalm 16:10; Psalm 30:4; Psalm 49:16; Psalm 86:13; 
Jona 2:4-6; Handelingen 13:35.

D04 Het koninklijk ambt van de Messias. 

E10 De Messias zal ook de Messias zijn 

 voor de heidenen.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van 

 de Messias.

H05 De komende glorie en macht van 

 de Messias.

PSALM 72:7     In zijn dagen zal de 

rechtvaardige tot bloei komen; er zal grote 

vrede zijn, tot de maan er niet meer is. 

8  Hij zal heersen van zee tot zee, van de rivier 

de Eufraat tot de einden der aarde. 

9  De woestijnbewoners zullen voor hem 

neerbukken, zijn vijanden zullen het stof 

oplikken.

10  De koningen van Tarsis en de kustlanden 

zullen schatting brengen; de koningen van 

Sjeba en Seba zullen schatten aanvoeren.

11  Ja, alle koningen zullen zich voor hem 

neerbuigen, alle heidenvolken zullen hem 

dienen.

12  Want hij zal de arme redden die om hulp 

roept, en de ellendige, en wie geen helper 

heeft.

13  Hij zal de geringe en arme sparen en de 

ziel van de armen verlossen.

14  Hij zal hun ziel van list en geweld 

bevrijden, hun bloed is kostbaar in zijn 

ogen.

15  Hij zal leven! Men zal Hem van het goud 

van Sjeba geven, men zal voortdurend voor 

Hem bidden, de hele dag zal men Hem 

zegenen. 

16  Is er een handvol koren op het land, op 

de top van de bergen, de vrucht daarvan 

zal ruisen als de Libanon; de stedelingen 

zullen bloeien als het gewas op de aarde.

17  Zijn naam zal voor eeuwig blijven; zolang 

de zon er is, wordt zijn naam van kind 

tot kind voortgeplant. Zij zullen in Hem 

gezegend worden; alle heidenvolken zullen 

Hem gelukkig prijzen.

18  Geloofd zij de HEERE God, de God van 

Israël; Hij doet wonderen, Hij alleen.

19  Geloofd zij voor eeuwig Zijn heerlijke 

Naam; laat heel de aarde met Zijn 

heerlijkheid vervuld worden. Amen, ja, 

amen.

MATTHÉÜS 2:11     En toen zij in het 

huis kwamen, vonden zij het Kind met 

Maria, Zijn moeder, en zij vielen neer 

en aanbaden Het. Zij openden hun 

schatkisten en brachten Hem geschenken: 

goud en wierook en mirre.

MATTHÉÜS 28:18     En Jezus kwam naar 

hen toe, sprak met hen en zei: Mij is 

gegeven alle macht in hemel en op aarde.

MARKUS 16:15     En Hij zei tegen hen: 

Ga heen in heel de wereld, predik het 

Evangelie aan alle schepselen.

16  Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal 

zijn, zal zalig worden, maar wie niet 

geloofd zal hebben, zal verdoemd worden.
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FILIPPENZEN 2:10     opdat in de Naam van 

Jezus zich zou buigen elke knie van hen 

die in de hemel, en die op de aarde, en die 

onder de aarde zijn,

HEBREËN 13:8     Jezus Christus is gisteren 

en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.

OPENBARING 1:18     en de Levende, en Ik 

ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot 

in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de 

sleutels van het rijk van de dood en van de 

dood zelf.

OPENBARING 7:9     Hierna zag ik en zie, 

een grote menigte, die niemand tellen 

kon, uit alle naties, stammen, volken en 

talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, 

bekleed met witte gewaden en palmtakken 

in hun hand.

OPENBARING 11:15     En de zevende engel 

blies op de bazuin, en er klonken luide 

stemmen in de hemel, die zeiden: De 

koninkrijken van de wereld zijn van onze 

Heere en van Zijn Christus geworden, en 

Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

OPENBARING 17:14     Zij zullen oorlog 

voeren tegen het Lam, maar het Lam – 

want Heere der heren is Hij en Koning 

der koningen – zal hen overwinnen, en 

zij die samen met Hem zijn, geroepenen, 

uitverkorenen en gelovigen.

Zie: #1; #2; #5; Genesis 22:18; Psalm 21:5.

H02 Het toekomstig oordeel door de Messias.

     

PSALM 75:8     maar God is Rechter: Hij 

vernedert de een en verhoogt de ander. 

9  Want in de hand van de HEERE is een 

beker. Daarin schuimt de wijn, overvloedig 

gekruid. Hij schenkt eruit; zelfs zijn 

droesem moeten alle goddelozen van de 

aarde tot op de bodem opdrinken.

LUKAS 1:52     Hij heeft machtigen van de 

troon gestoten en nederigen heeft Hij 

verhoogd.

HANDELINGEN 17:31     en wel omdat Hij 

een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de 

wereld rechtvaardig zal oordelen door 

een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. 

Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs 

geleverd door Hem uit de doden te doen 

opstaan.

ROMEINEN 2:16     Zo zal het gaan op de dag 

wanneer God de verborgen dingen van de 

mensen zal oordelen door Jezus Christus, 

overeenkomstig mijn Evangelie.

2 TIMOTHEÜS 4:1     Ik bezweer u, ten 

overstaan van God en de Heere Jezus 

Christus, Die levenden en doden zal oordelen 

bij Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk:

OPENBARING 14:9     En een derde engel 

volgde hen, die met een luide stem zei: Als 

iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en 

het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn 

hand ontvangt,

10  dan zal hij ook drinken van de wijn van 

de toorn van God, die onvermengd is 

ingeschonken  in de drinkbeker van Zijn 

PSALMEN

psalm 72 psalm 75



138

toorn, en gepijnigd worden in vuur en 

zwavel voor het oog van de heilige engelen 

en van het Lam.

11  En de rook van hun pijniging stijgt op tot 

in alle eeuwigheid, en zij die het beest en 

zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht 

geen rust, evenmin als iemand die het 

merkteken van zijn naam ontvangt.

OPENBARING 16:19     En de grote stad viel 

in drie stukken uiteen en de steden van 

de heidenvolken stortten in. En het grote 

Babylon kwam bij God in gedachtenis, en 

Hij gaf haar de drinkbeker met de wijn van 

Zijn grimmige toorn.

Zie: #1; #6; 1 Samuël 2:7,8; Jesaja 51:17-22; Jeremía 25:15-17.

B19 De verborgenheid van de Messias.

PSALM 78:2      Ik wil mijn mond met 

spreuken opendoen en van aloude 

verborgenheden doen overvloeien,

MATTHÉÜS 13:10     En de discipelen 

kwamen naar Hem toe en zeiden tegen 

Hem: Waarom spreekt U tot hen door 

gelijkenissen?

11  Hij antwoordde en zei tegen hen: Omdat 

het u gegeven is de geheimenissen van het 

Koninkrijk der hemelen te kennen, maar 

aan hen is het niet gegeven.

12  Want wie heeft, aan hem zal gegeven 

worden, en hij zal overvloedig hebben; 

maar wie niet heeft, van hem zal 

afgenomen worden, zelfs wat hij heeft.

13  Daarom spreek Ik tot hen door 

gelijkenissen, omdat zij niet zien, ook al 

zien zij, en niet horen, ook al horen zij, en 

ook niet begrijpen.

MATTHÉÜS 13:34     Al deze dingen sprak 

Jezus tot de menigte door gelijkenissen, en 

zonder gelijkenis sprak Hij tot hen niet,

35  opdat vervuld zou worden wat gesproken 

is door de profeet, toen hij zei: Ik zal Mijn 

mond opendoen met gelijkenissen; Ik zal 

over dingen spreken die verborgen waren 

vanaf de grondlegging van de wereld.

MARKUS 4:11     En Hij zei tegen hen: Het 

is u gegeven het geheimenis van het 

Koninkrijk van God te kennen; maar tot 

degenen die buiten zijn, komt alles door 

gelijkenissen,

JOHANNES 16:25     Deze dingen heb Ik in 

beeldspraak tot u gesproken, maar de tijd 

komt dat Ik niet meer in beeldspraak tot u 

spreken zal, maar u openlijk de dingen over 

de Vader zal verkondigen.

1 KORINTHE 4:1     Laat ieder mens ons 

zó beschouwen, namelijk als dienaren 

van Christus en beheerders van de 

geheimenissen van God.

Zie: Psalm 49:5; Hoséa 12:10; Matthéüs 21:45; Markus 3:23; 
Markus 4:2,13,33; Markus 12:1; Lukas 8:10; 

1 Korinthe 13:2; 1 Korinthe 14:2.

B03 De Messias is de Zoon des mensen.

H07 De Messias zal zitten aan de rechterhand

 van God.

PSALM 80:15     O God van de legermachten, 

keer toch terug; kijk neer uit de hemel en 

zie. Zie om naar deze wijnstok,

16  de stam die Uw rechterhand geplant heeft, 

en dat om de Zoon, Die U voor Uzelf sterk 

gemaakt hebt. 

psalm 75 & 78 psalm 78 & 80
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18  Laat Uw hand rusten op de Man van Uw 

rechterhand, op de Mensenzoon, Die U voor 

Uzelf sterk gemaakt hebt.

JESAJA 11:1     Want er zal een Twijgje 

opgroeien uit de afgehouwen stronk van 

Isaï, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht 

voortbrengen.

ZACHARÍA 3:8     Luister toch, hogepriester 

Jozua, u en uw vrienden die vóór u zitten, 

– zij zijn immers een wonderteken – want 

zie, Ik ga Mijn Knecht, de SPRUIT, doen 

komen.

JOHANNES 15:1     Ik ben de ware Wijnstok 

en Mijn Vader is de Wijngaardenier.

HANDELINGEN 10:38     hoe God Jezus van 

Nazareth gezalfd heeft met de Heilige 

Geest en met kracht en hoe Hij het land 

doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en 

allen die door de duivel overweldigd 

waren, genas, want God was met Hem.

HANDELINGEN 15:15     En hiermee 

stemmen de woorden van de profeten 

overeen, zoals geschreven staat:

16  Hierna zal Ik terugkeren en de vervallen 

hut van David weer opbouwen, en wat 

daarvan is afgebroken, weer opbouwen en 

Ik zal hem weer oprichten,

17  opdat de mensen die overgebleven zijn, 

de Heere zouden zoeken, en alle heidenen 

over wie Mijn Naam uitgeroepen is, 

spreekt de Heere, Die dit alles doet.

KOLOSSENZEN 1:15     Hij is het Beeld van 

de onzichtbare God, de Eerstgeborene van 

heel de schepping.

16  Want door Hem zijn alle dingen 

geschapen die in de hemelen en die op de 

aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar 

zijn: tronen, heerschappijen, overheden 

of machten; alle dingen zijn door Hem en 

voor Hem geschapen.

17  En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen 

bestaan tezamen door Hem.

18  En Hij is het hoofd van het lichaam, 

namelijk van de gemeente, Hij, Die het 

begin is, de Eerstgeborene uit de doden, 

opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.

19  Want het heeft de Vader behaagd dat in 

Hem heel de volheid wonen zou,

HEBREËN 1:1     Nadat God voorheen vele 

malen en op vele wijzen tot de vaderen 

gesproken had door de profeten, heeft Hij 

in deze laatste dagen tot ons gesproken 

door de Zoon,

2  Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van 

alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt 

heeft.

3  Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid 

is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, 

Die alle dingen draagt door Zijn krachtig 

woord, heeft, nadat Hij de reiniging van 

onze zonden door Zichzelf tot stand had 

gebracht, Zich gezet aan de rechterhand 

van de Majesteit in de hoogste hemelen.

Zie: #2; Psalm 7:8; Psalm 80:9; Psalm 90:13; Jesaja 63:15,17; 
Jeremía 2:21; Jeremía 23:5,6; Ezechiël 17:22-24; 
Daniël 9:16-19; Zacharía 6:12; Markus 12:1-9.

psalm 80 psalm 80 
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E07 De aanbieding van het heil door 

 de Messias.

PSALM 85:10     Ja, Zijn heil is nabij hen 

die Hem vrezen, zodat er eer in ons land 

woont.

JOHANNES 1:14     En het Woord is vlees 

geworden en heeft onder ons gewoond (en 

wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een 

heerlijkheid als van de Eniggeborene van 

de Vader), vol van genade en waarheid.

HANDELINGEN 13:26     Mannenbroeders, 

kinderen van het geslacht van Abraham, 

en wie onder u God vrezen, tot u is het 

woord van deze zaligheid gezonden.

Zie: #2; Psalm 24:4,5; Psalm 50:23; Markus 12:32-34; 
Handelingen 10:2-4; Handelingen 13:14-16.

 

E08 De gerechtigheid van de Messias.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

PSALM 85:11     Goedertierenheid en trouw 

ontmoeten elkaar, gerechtigheid en vrede 

kussen elkaar.

12  Trouw komt op uit de aarde, gerechtigheid 

ziet uit de hemel neer.

13  Ook geeft de HEERE het goede, en geeft 

ons land zijn opbrengst.

14  Gerechtigheid gaat voor Zijn aangezicht 

uit, Hij zet haar langs de weg waar Zijn 

voetstappen staan.

MATTHÉÜS 3:15     Maar Jezus antwoordde 

hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op 

deze wijze past het ons alle gerechtigheid 

te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.

MATTHÉÜS 21:32     Want Johannes is bij u 

gekomen in de weg van de gerechtigheid, 

en u hebt hem niet geloofd; maar de 

tollenaars en de hoeren hebben hem 

geloofd; en hoewel u dat zag, hebt u later 

geen berouw gehad zodat ook u hem 

geloofde.

JOHANNES 14:6     Jezus zei tegen hem: Ik 

ben de Weg, de Waarheid en het Leven.  

Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

ROMEINEN 5:1     Wij dan, gerechtvaardigd 

uit het geloof, hebben vrede bij God door 

onze Heere Jezus Christus.

2 KORINTHE 5:21     Want Hem Die geen 

zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot 

zonde gemaakt, opdat wij zouden worden 

gerechtigheid van God in Hem.

FILIPPENZEN 1:10     opdat u kunt 

onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u 

oprecht bent en zonder aanstoot te geven 

tot de dag van Christus,

11 vervuld met vruchten van gerechtigheid, 

die door Jezus Christus zijn, tot 

heerlijkheid en lof van God.

2 PETRUS 3:13     Maar wij verwachten, 

overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe 

hemelen en een nieuwe aarde, waar 

gerechtigheid woont.

psalm 85 psalm 85
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1 JOHANNES 2:6     Wie zegt in Hem te 

blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij 

gewandeld heeft.

OPENBARING     19:11 En ik zag de hemel 

geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die 

daarop zat, werd getrouw en waarachtig 

genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog 

in gerechtigheid.

Zie: #1; #2; Johannes 13:14-16,34; Romeinen 3:25,26; Éfeze 
5:1,2; Filippenzen 2:5-8; Hebreën 12:1-2; 1 Petrus 2:18-24. 

H03 Het toekomstig Koninkrijk van 

 de Messias.

PSALM 86:9     Al de heidenvolken, die U 

gemaakt hebt, Heere, zullen komen, zich 

voor Uw aangezicht neerbuigen en Uw 

Naam eren.

JESAJA 66:23     En het zal geschieden dat 

van nieuwemaan tot nieuwe maan en van 

sabbat tot sabbat alle vlees zal komen om 

zich neer te buigen voor Mijn aangezicht, 

zegt de HEERE.

ZACHARÍA 14:9     De HEERE zal Koning 

worden over heel de aarde. Op die dag zal 

de HEERE de Enige zijn en Zijn Naam de 

enige.

ROMEINEN 11:25     Want ik wil niet, 

broeders, dat u geen weet hebt van dit 

geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in 

eigen oog), dat er voor een deel verharding 

over Israël is gekomen, totdat de volheid 

van de heidenen is binnengegaan.

OPENBARING 11:15     En de zevende engel 

blies op de bazuin, en er klonken luide 

stemmen in de hemel, die zeiden: De 

koninkrijken van de wereld zijn van onze 

Heere en van Zijn Christus geworden, en 

Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

OPENBARING 15:4     Wie zou U niet vrezen, 

Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? 

Immers, U alleen bent heilig. Want alle 

volken zullen komen en U aanbidden, want 

Uw oordelen zijn openbaar geworden.

Zie: #1; #4.

E14 De Messias zal de dood en duisternis

 overwinnen.

PSALM 86:12     Heere, mijn God, ik zal U 

loven met heel mijn hart, ik zal Uw Naam 

voor eeuwig eren.

13 Want Uw goedertierenheid is groot over 

mij, U hebt mijn ziel aan het diepst van 

het graf ontrukt.

1 THESSALONICENSEN 1:10     en Zijn 

Zoon uit de hemelen te verwachten, Die 

Hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk 

Jezus, Die ons verlost van de komende 

toorn.

Zie: Psalm 16:10; Psalm 56:14; Jona 2:3-6.

psalm 85 & 86 psalm 86
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B22 De goedertierenheid van God en 

 de Messias.

B23 De genade van God en de Messias.

PSALM 86:15     Maar U, Heere, bent een 

barmhartig en genadig God, geduldig en 

rijk aan goedertierenheid en trouw

.

JOHANNES 1:17     Want de wet is door 

Mozes gegeven, de genade en de waarheid 

zijn er door Jezus Christus gekomen.

ROMEINEN 5:20     De wet echter kwam 

er nog bij opdat de overtreding zou 

toenemen, maar waar de zonde is 

toegenomen, daar is de genade meer dan 

overvloedig geweest,

21  opdat, evenals de zonde geregeerd heeft 

tot de dood, zo ook de genade zou regeren 

door gerechtigheid tot het eeuwige leven, 

door Jezus Christus, onze Heere.

ÉFEZE 1:9     toen Hij ons, overeenkomstig 

Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf 

voorgenomen had, het geheimenis van 

Zijn wil bekendmaakte,

ÉFEZE 2:4     Maar God, Die rijk is in 

barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote 

liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft,

5  ook toen wij dood waren door de 

overtredingen, met Christus levend 

gemaakt – uit genade bent u zalig 

geworden –

6  en heeft ons met Hem opgewekt en met 

Hem in de hemelse gewesten gezet in 

Christus Jezus,

7  opdat Hij in de komende eeuwen de 

allesovertreffende rijkdom van Zijn genade 

zou bewijzen, door de goedertierenheid 

over ons in Christus Jezus.

Zie: Psalm 86:5; Psalm 103:8; Psalm 111:4; Psalm 130:4,7; 
Psalm 145:8; Joël 2:13; Micha 7:18.

F06 De Messias zal worden verlaten.

F13 Details van het lijden van de Messias. 

PSALM 88:15     HEERE, waarom verstoot 

U mijn ziel? Waarom verbergt U Uw 

aangezicht voor mij?

16 Ellendig ben ik en stervende van jongs af, 

ik draag Uw bedreigingen, ik ben radeloos.

17 Uw brandende toorn gaat over mij heen, 

Uw verschrikkingen doen mij omkomen.

18 De hele dag omringen ze mij als water, ze 

omsingelen mij, allemaal.

19 Geliefden en vrienden hebt U ver van mij 

verwijderd, mijn bekenden zijn duisternis.

MATTHÉÜS 26:37     En Hij nam Petrus en 

de twee zonen van Zebedeüs met Zich 

mee en begon bedroefd en zeer angstig te 

worden.

38  Toen zei Hij tegen hen: Mijn ziel is zeer 

bedroefd, tot de dood toe; blijf hier en 

waak met Mij.

39  En nadat Hij iets verder gegaan was, wierp 

Hij Zich met het gezicht ter aarde en bad: 

Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze 

drinkbeker aan Mij voorbijgaan. Maar niet 

zoals Ik wil, maar zoals U wilt.

40  En Hij kwam bij de discipelen en trof hen 

slapend aan en Hij zei tegen Petrus: Kon u 

dan niet één uur met Mij waken?
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MATTHÉÜS 26:56     maar dit alles is 

geschied, opdat de Schriften van de 

profeten vervuld zouden worden. Toen 

verlieten al de discipelen Hem en 

vluchtten.

MATTHÉÜS 27:28     En toen zij Hem 

ontkleed hadden, deden zij Hem een 

scharlakenrode mantel om,

29  vlochten een kroon van dorens, zetten die 

op Zijn hoofd en gaven Hem een rietstok in 

Zijn rechterhand. Zij vielen op hun knieën 

voor Hem neer en bespotten Hem met de 

woorden: Gegroet, Koning van de Joden!

30  Ook bespuwden zij Hem, pakten de 

rietstok en sloegen Hem op Zijn hoofd.

31  En toen zij Hem bespot hadden, trokken 

zij Hem de mantel uit, trokken Hem Zijn 

kleren aan en leidden Hem weg om Hem 

te kruisigen. 

MATTHÉÜS 27:46     Ongeveer op het 

negende uur riep Jezus met een luide 

stem: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat 

betekent: Mijn God, Mijn God, waarom 

hebt U Mij verlaten?

Zie: Psalm 22:12-22; Psalm 31:12; Psalm 38:11,12; Psalm 69:18-
22; Psalm 88:9; Psalm 143:3,4; Jesaja 53:4-6,8,10,11; Jesaja 
63:3; Daniël 9:26; Zacharía 13:7; Matthéüs 27:39-44; Markus 

14:33,34; Lukas 22:44; Romeinen 8:32; Galaten 3:13; 
 1 Petrus 2:24.

B01  De Messias is de Zoon van God.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

PSALM 89:4    Ik heb – sprak U – een verbond 

gesloten met Mijn uitverkorene, Ik heb 

Mijn dienaar David gezworen:

5  Ik zal uw nakomelingen tot in eeuwigheid 

stand doen houden, uw troon bouwen van 

generatie op generatie. Sela

MATTHÉÜS 12:18     Zie, Mijn Knecht, Die 

Ik uitverkoren heb, Mijn Geliefde, in Wie 

Mijn ziel een welbehagen heeft; Ik zal 

Mijn Geest op Hem leggen en Hij zal aan 

de heidenen het oordeel verkondigen.

19  Hij zal niet twisten en niet roepen, en 

ook zal niemand Zijn stem op de straten 

horen.

20  Het geknakte riet zal Hij niet breken en de 

walmende vlaspit zal Hij niet doven, totdat 

Hij het oordeel uitvoert tot overwinning.

21  En op Zijn Naam zullen de heidenen 

hopen.

LUKAS 1:32     Hij zal groot zijn en de Zoon 

van de Allerhoogste genoemd worden, en 

God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn 

vader David geven,

33  en Hij zal over het huis van Jakob Koning 

zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn 

Koninkrijk zal geen einde komen.

HANDELINGEN 2:29     Mannenbroeders, 

het is mij toegestaan over de aartsvader 

David vrijuit tegen u te zeggen dat hij én 

gestorven én begraven is, en dat zijn graf 

tot op deze dag bij ons is.

30  Aangezien hij een profeet was en wist dat 

God hem met een eed gezworen had dat 

Hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor 

zover het zijn vlees betrof, de Christus zou 

doen opstaan om Hem op zijn troon te 

zetten,

Zie: Psalm 89:29-35; Jeremía 30:9; Ezechiël 34:23-24; 
Hoséa 3:5: Matthéüs 3:17; Hebreën 7:21.
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E26 Het verlossingswerk van de Messias.

PSALM 89:20     Eens hebt U in een visioen 

gesproken over Uw heilige, en gezegd: Ik 

heb een held van hulp voorzien, Ik heb 

een verkorene uit het volk verheven.

DEUTERONOMIUM 18:18     eIk zal een 

Profeet voor hen doen opstaan uit het 

midden van hun broeders, zoals u. Ik zal 

Mijn woorden in Zijn mond geven, en alles 

wat Ik Hem gebied, zal Hij tot hen spreken.

19  En met de man die niet naar Mijn woorden 

luistert, die Hij in Mijn Naam spreekt, zal 

het zó zijn: Ík zal rekenschap van hem eisen.

LUKAS 1:32     Hij zal groot zijn en de Zoon 

van de Allerhoogste genoemd worden, en 

God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn 

vader David geven,

33  en Hij zal over het huis van Jakob Koning 

zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn 

Koninkrijk zal geen einde komen. 

LUKAS 7:16     En vrees greep hen allen aan 

en zij verheerlijkten God en zeiden: Een 

groot Profeet is onder ons opgestaan; en: 

God heeft naar Zijn volk omgezien.

HANDELINGEN 3:22     Want Mozes heeft 

tegen de vaderen gezegd: De Heere, uw 

God, zal voor u een Profeet laten opstaan 

uit uw broeders, zoals ik; naar Hem moet u 

luisteren in alles wat Hij tot u zal spreken.

FILIPPENZEN 2:6     Die, hoewel Hij in de 

gestalte van God was, het niet als roof 

beschouwd heeft aan God gelijk te zijn,

7  maar Zichzelf ontledigd heeft door de 

gestalte van een slaaf aan te nemen en aan 

de mensen gelijk te worden.

8  En in gedaante als een mens bevonden, 

heeft Hij Zichzelf vernederd en is 

gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot 

de kruisdood.

9  Daarom heeft God Hem ook bovenmate 

verhoogd en heeft Hem een Naam 

geschonken boven alle naam,

10  opdat in de Naam van Jezus zich zou 

buigen elke knie van hen die in de hemel, 

en die op de aarde, en die onder de aarde 

zijn,

11  en elke tong zou belijden dat Jezus 

Christus de Heere is, tot heerlijkheid van 

God de Vader.

OPENBARING 3:7     En schrijf aan de engel 

van de gemeente in Filadelfia: Dit zegt de 

Heilige, de Waarachtige, Die de sleutel van 

David heeft, Die opent en niemand sluit, en 

Hij sluit en niemand opent:

Zie: Deuteronomium 33:29; Markus 1:24; Hebreën 2:9-17.

B05 De Messias is vol van de Heilige Geest. 

D01 De zalving van de Messias.       

PSALM 89:21     Ik heb David, Mijn dienaar, 

gevonden; met Mijn heilige olie heb Ik 

hem gezalfd.

22 Mijn hand zal hem doen standhouden, ja, 

Mijn arm zal hem sterk maken. 

LUKAS 4:18     De Geest van de Heere is 

op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij 

heeft Mij gezonden om aan armen het 

Evangelie te verkondigen, om te genezen 

die gebroken van hart zijn,
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JOHANNES 3:34     Want Hij Die God 

gezonden heeft, spreekt de woorden van 

God, want God geeft Hem de Geest zonder 

maat.

JOHANNES 12:3     Maria dan nam een pond 

zuivere narduszalf van zeer grote waarde, 

zalfde de voeten van Jezus en droogde Zijn 

voeten met haar haren af; en het huis werd 

vervuld met de geur van de zalf.

JOHANNES 12:7     Jezus dan zei: Laat haar 

begaan; zij heeft dit bewaard met het oog 

op de dag van Mijn begrafenis. 

HANDELINGEN 10:38     hoe God Jezus van 

Nazareth gezalfd heeft met de Heilige 

Geest en met kracht en hoe Hij het land 

doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en 

allen die door de duivel overweldigd 

waren, genas, want God was met Hem.

HEBREËN 1:8     maar tegen de Zoon zegt 

Hij: Uw troon, o God, bestaat in alle 

eeuwigheid. De scepter van Uw koninkrijk 

is een scepter van het recht.

9  U hebt gerechtigheid lief en haat 

ongerechtigheid. Daarom heeft Uw God U 

gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven Uw 

metgezellen.

Zie: #2; Psalm 89:14; Jesaja 41:10; Jesaja 42:1; 
Zacharía 10:12; Matthéüs 26:12. 

E13 God bevestigt de bediening van de Messias. 

   

PSALM 89:23     Geen vijand zal hem 

overweldigen, geen onrechtvaardige zal 

hem onderdrukken. 

MATTHÉÜS 4:1     Toen werd Jezus door 

de Geest weggeleid naar de woestijn om 

verzocht te worden door de duivel.

2  En nadat Hij veertig dagen en veertig 

nachten had gevast, kreeg Hij ten slotte 

honger.

3  En de verzoeker kwam bij Hem en zei: 

Als U Gods Zoon bent, zeg dan dat deze 

stenen broden worden.

4  Maar Hij antwoordde en zei: Er staat 

geschreven: De mens zal niet van brood 

alleen leven, maar van elk woord dat uit de 

mond van God komt.

5  Toen nam de duivel Hem mee naar de 

heilige stad en zette Hem op het hoogste 

gedeelte van de tempel,

6  en hij zei tegen Hem: Als U de Zoon van 

God bent, werp Uzelf dan naar beneden, 

want er staat geschreven  dat Hij Zijn 

engelen voor U bevel zal geven, en dat 

zij U op de handen zullen dragen, opdat 

U Uw voet niet misschien aan een steen 

stoot.

7  Jezus zei tegen hem: Er staat eveneens 

geschreven: U zult de Heere, uw God, niet 

verzoeken.

8  Opnieuw nam de duivel Hem mee, nu 

naar een zeer hoge berg, en hij liet Hem 

al de koninkrijken van de wereld zien, met 

hun heerlijkheid,

9  en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U geven, 

als U knielt en mij aanbidt.

10  Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, satan, 

want er staat geschreven: De Heere, uw 

God, zult u aanbidden en Hem alleen 

dienen.
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H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

PSALM 89:24     Maar Ik zal zijn 

tegenstanders verpletteren voor zijn ogen, 

wie hem haten, zal Ik treffen.

JOHANNES 15:23     Wie Mij haat, haat ook 

Mijn Vader.

LUKAS 19:27     Maar deze vijanden van mij, 

die niet wilden dat ik koning over hen zou 

zijn, breng ze hier en sla ze hier voor mijn 

ogen dood.

Zie: #1; Psalm 2:1-6; Psalm 21:9,10; Psalm 110:1; Psalm 132:8.

E22 Het werk van de Messias zal gezegend 

 worden.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.     

PSALM 89:25     Mijn trouw en Mijn 

goedertierenheid zullen met hem zijn, 

zijn hoorn zal in Mijn Naam opgeheven 

worden.

JOHANNES 17:6     Ik heb Uw Naam 

geopenbaard aan de mensen die U Mij uit 

de wereld gegeven hebt. Zij waren van U 

en U hebt hen Mij gegeven, en zij hebben 

Uw woord in acht genomen.

JOHANNES 17:11     En Ik ben niet meer in 

de wereld, maar dezen zijn in de wereld, 

en Ik kom naar U toe. Heilige Vader, 

bewaar hen die U Mij gegeven hebt in Uw 

Naam, opdat zij één zullen zijn zoals Wij.

JOHANNES 17:25     Rechtvaardige Vader, de 

wereld heeft U niet gekend, maar Ik heb 

U gekend, en dezen hebben erkend dat U 

Mij gezonden hebt.

Zie: #1; Psalm 89:17,18,29,34; Psalm 91:14.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

PSALM 89:26     Ik zal zijn hand op de zee 

leggen, zijn rechterhand op de rivieren.

EXODUS 23:21     Wees op uw hoede voor 

Zijn aangezicht en luister naar Zijn stem. 

Verbitter Hem niet, want Hij zal uw 

overtredingen niet vergeven, omdat Mijn 

Naam in het binnenste van Hem is.

OPENBARING 11:15     En de zevende engel 

blies op de bazuin, en er klonken luide 

stemmen in de hemel, die zeiden: De 

koninkrijken van de wereld zijn van onze 

Heere en van Zijn Christus geworden, en 

Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

Zie: #1.

A05 De relatie van de Messias met God 

 Zijn Vader.

B01 De Messias is de Zoon van God.

PSALM 89:27     Híj zal tot Mij roepen: U bent 

mijn Vader, mijn God en de rots van mijn 

heil!

MATTHÉÜS 11:27     Alle dingen zijn Mij 

overgegeven door Mijn Vader; en niemand 

PSALMEN

psalm 89 psalm 89



147

kent de Zoon dan de Vader, en niemand 

kent de Vader dan de Zoon, en hij aan wie 

de Zoon het wil openbaren. 

LUKAS 23:46     En Jezus riep met luide stem 

en zei: Vader, in Uw handen beveel Ik 

Mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, 

gaf Hij de geest.

JOHANNES 14:7     Als u Mij gekend had, zou 

u ook Mijn Vader gekend hebben; en van 

nu af kent u Hem en hebt u Hem gezien. 

JOHANNES 14:23     Jezus antwoordde en zei 

tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij 

Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal 

hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe 

komen en bij hem intrek nemen.

JOHANNES 20:17     Jezus zeide tot haar: 

Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet 

opgevaren tot Mijn Vader; maar ga heen 

tot Mijn broeders, en zeg hun: Ik vare op 

tot Mijn Vader en uw Vader, en tot Mijn 

God en uw God. 

2 KORINTHE 6:18     En de zweetdoek, die op 

Zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de 

doeken liggen maar afzonderlijk, opgerold, 

op een andere plaats. 

HEBREËN 1:5     Want tegen wie van de 

engelen heeft God ooit gezegd: U bent 

Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt? En 

verder: Ik zal voor Hem tot een Vader zijn, 

en Hij zal voor Mij tot een Zoon zijn?

OPENBARING 3:21     Wie overwint, zal Ik 

geven met Mij te zitten op Mijn troon, 

zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met 

Mijn Vader op Zijn troon gezet heb. 

Zie: 2 Samuël 22:47; 1 Kronieken 22:10; Psalm 18:47; 
Psalm 62:3,7,8; Psalm 95:1; Matthéüs 10:32,33; 

Matthéüs 26:39,42; Johannes 8:54; 
Johannes 11:41; Galaten 4:6. 

A04 De Messias bestaat van eeuwigheid. 

B01 De Messias is de Zoon van God.

E13 God bevestigt de bediening van de Messias.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

PSALM 89:28     Ja, Ík zal hem tot een 

eerstgeboren zoon maken, tot de allerhoogste 

van de koningen van de aarde.

29 Ik zal Mijn goedertierenheid tegenover hem voor 

eeuwig houden, aan Mijn verbond met hem 

trouw blijven.

30 Ik zal zijn nageslacht voor eeuwig laten bestaan 

en zijn troon als de dagen van de hemel.

HANDELINGEN 13:32     En wij verkondigen 

u de belofte die aan de vaderen gedaan is, 

namelijk dat God die vervuld heeft aan ons, 

hun kinderen, door Jezus te verwekken,

33  zoals ook in de tweede psalm geschreven 

staat: U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U 

verwekt.

34  En dat Hij Hem uit de doden heeft doen 

opstaan om niet meer tot ontbinding terug 

te keren, heeft Hij zó gezegd: Ik zal u de 

weldaden van David geven, die betrouwbaar 

zijn;

HEBREËN 1:5     Want tegen wie van de 

engelen heeft God ooit gezegd: U bent 

Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt? En 

verder: Ik zal voor Hem tot een Vader zijn, 

en Hij zal voor Mij tot een Zoon zijn?
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6  En wanneer Hij vervolgens de 

Eerstgeborene in de wereld brengt, zegt 

Hij:  En laten alle engelen van God Hem 

aanbidden.

7  En van de engelen zegt Hij weliswaar: Die 

Zijn engelen maakt tot geesten en Zijn 

dienaren tot een vuurvlam,

8  maar tegen de Zoon zegt Hij: Uw troon, o 

God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter 

van Uw koninkrijk is een scepter van het 

recht.

KOLOSSENZEN 1:15     Hij is het Beeld van 

de onzichtbare God, de Eerstgeborene van 

heel de schepping.

16  Want door Hem zijn alle dingen 

geschapen die in de hemelen en die op de 

aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar 

zijn: tronen, heerschappijen, overheden 

of machten; alle dingen zijn door Hem en 

voor Hem geschapen.

17  En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen 

bestaan tezamen door Hem.

18  En Hij is het hoofd van het lichaam, 

namelijk van de gemeente, Hij, Die het 

begin is, de Eerstgeborene uit de doden, 

opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.

19  Want het heeft de Vader behaagd dat in 

Hem heel de volheid wonen zou,

OPENBARING 11:15     En de zevende engel 

blies op de bazuin, en er klonken luide 

stemmen in de hemel, die zeiden: De 

koninkrijken van de wereld zijn van onze 

Heere en van Zijn Christus geworden, en 

Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

Zie: #1; #2; #4; Romeinen 8:20.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van 

 de Messias. 

PSALM 89:36     Eens heb Ik gezworen bij Mijn 

heiligheid: Nooit zal Ik tegen David liegen!

37  Zijn nageslacht zal voor eeuwig blijven, zijn 

troon zal vóór Mij zijn, vast als de zon.

38  Hij zal voor eeuwig standhouden, zoals de 

maan; de getuige hoog aan de hemel is trouw. 

Sela

LUKAS 1:32     Hij zal groot zijn en de Zoon 

van de Allerhoogste genoemd worden, en 

God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn 

vader David geven,

33  en Hij zal over het huis van Jakob Koning 

zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn 

Koninkrijk zal geen einde komen.

Zie: Jesaja 9:7; Openbaring 1:5.

A04 De Messias bestaat van eeuwigheid

PSALM 90:2     Al vóór de bergen geboren 

waren en U de aarde en de wereld 

voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot 

eeuwigheid bent U God.

JOHANNES 1:1     In het begin was het 

Woord en het Woord was bij God en het 

Woord was God.

Zie: Spreuken 8:22-26; Jesaja 44:6; Hebreën 1:10-12; 
Hebreën 13:8; Openbaring 1:8.
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E03 De verzoeking van de Messias.

PSALM 91:11     Want Hij zal voor u Zijn engelen 

bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen.

12  Zij zullen u op de handen dragen, zodat u 

uw voet aan geen steen stoot.

LUKAS 4:9     En hij bracht Hem naar Jeruzalem 

en zette Hem op het hoogste gedeelte van 

de tempel, en hij zei tegen Hem: Als U de 

Zoon van God bent, werp U dan vanhier naar 

beneden,

10  want er staat geschreven dat Hij Zijn engelen 

voor U bevel zal geven om U te bewaren,

11  en dat zij U op de handen dragen zullen, opdat 

U Uw voet niet misschien aan een steen stoot.

12  Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: 

Er is gezegd: U zult de Heere, uw God, niet 

verzoeken.

Zie: Matthéüs 4:6; Hebreën 1:14.

H09 Profetie inzake de toekomst van Zijn volk.

PSALM 91:13     Op de felle leeuw en de adder 

zult u trappen, u zult de jonge leeuw en de 

slang vertrappen.

 

MARKUS 16:18     slangen zullen zij 

oppakken; en als zij iets dodelijks zullen 

drinken, zal het hen beslist niet schaden; 

op zieken zullen zij de handen leggen en 

zij zullen gezond worden.

HANDELINGEN 28:3     En toen Paulus een 

bos takken bijeengeraapt en op het vuur 

gelegd had, kwam er door de hitte een 

adder uit en die beet zich vast in zijn hand.

4  En toen de inlandse bevolking het beest aan 

zijn hand zag hangen, zeiden zij tegen elkaar: 

Deze man is vast en zeker een moordenaar, 

die de wraak godin niet wilde laten leven 

nadat hij uit de zee ontkomen was.

5  Hij schudde het beest echter af in het vuur 

en leed geen enkel kwaad.

2 TIMOTHEÜS 4:17     Maar de Heere heeft 

mij bijgestaan en heeft mij kracht gegeven, 

opdat door mij de prediking volbracht zou 

worden en alle heidenen die zouden horen. 

En ik ben uit de muil van de leeuw verlost.

Zie: Jesaja 1:6-8; Jesaja 35:9; Jesaja 65:25; 
Daniël 6:22; Openbaring 5:5.

F01 De dood van de Messias voorzegd. 

G01 De opstanding van de Messias voorzegd.

G03 De verhoging van de Messias voorzegd.     

PSALM 91:14     Omdat hij liefde voor 

Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik hem 

bevrijden; Ik zal hem in een veilige vesting 

zetten, want hij kent Mijn Naam.

15  Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem 

verhoren, in de benauwdheid zal Ik bij 

hem zijn, Ik zal hem eruit helpen en hem 

verheerlijken.

16  Ik zal hem met lengte van dagen 

verzadigen, Ik zal hem Mijn heil doen zien.

 

JOHANNES 12:28     Vader, verheerlijk Uw 

Naam! Er kwam dan een stem uit de 

hemel: En Ik heb Hem verheerlijkt en Ik 

zal Hem opnieuw verheerlijken.
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JOHANNES 13:32     Als God in Hem 

verheerlijkt is, zal God Hem ook in 

Zichzelf verheerlijken, en Hij zal Hem 

meteen verheerlijken.

JOHANNES 14:23     Jezus antwoordde en zei 

tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal 

hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn 

Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen 

naar hem toe komen en bij hem intrek 

nemen.

JOHANNES 16:14     Die zal Mij 

verheerlijken, want Hij zal het uit het 

Mijne nemen en het u verkondigen.

JOHANNES 16:27      want de Vader Zelf heeft 

u lief, omdat u Mij hebt liefgehad en hebt 

geloofd dat Ik van God ben uitgegaan.

JOHANNES 21:19     En dit zei Hij om aan 

te duiden met wat voor dood hij God 

verheerlijken zou. En nadat Hij dit gezegd 

had, zei Hij tegen hem: Volg Mij!

HEBREËN 5:7     In de dagen dat Hij op aarde 

was, heeft Hij met luid geroep en onder 

tranen gebeden en smeekbeden geofferd 

aan Hem Die Hem uit de dood kon 

verlossen. En Hij is uit de angst verhoord.

8  Hoewel Hij de Zoon was, heeft Hij toch 

gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij heeft 

geleden.

Zie: 14) Romeinen 8:28; 
15) Psalm 18:4,5;

16) Psalm 16:10; Psalm 21:5; Psalm 61:6,7.

A04 De Messias bestaat van eeuwigheid. 

D04 Het koninklijk ambt van de Messias. 

PSALM 93:1     De HEERE regeert, Hij is met 

majesteit bekleed, de HEERE is bekleed en 

heeft Zichzelf omgord met macht. Ja, vast 

staat de wereld, hij zal niet wankelen;

2  vast staat Uw troon, van oudsher, U bent 

van eeuwigheid.

SPREUKEN 8:22     De HEERE bezat Mij 

aan het begin van Zijn weg, al vóór Zijn 

werken, van oudsher.

23  Van eeuwigheid af ben Ik gezalfd geweest, 

vanaf het begin, vanaf de tijden voordat de 

aarde er was.

HEBREËN 1:2     Die Hij Erfgenaam gemaakt 

heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld 

gemaakt heeft.

3  Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid 

is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, 

Die alle dingen draagt door Zijn krachtig 

woord, heeft, nadat Hij de reiniging van 

onze zonden door Zichzelf tot stand had 

gebracht, Zich gezet aan de rechterhand 

van de Majesteit in de hoogste hemelen.

OPENBARING 19:6     En ik hoorde zoiets als 

een geluid van een grote menigte en als 

een gedruis van vele wateren en een geluid 

als van zware donderslagen: Halleluja, 

want de Heere, de almachtige God, is 

Koning geworden.

7  Laten wij blij zijn en ons verheugen en 

Hem de heerlijkheid geven, want de 

bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn 

vrouw heeft zich gereedgemaakt.
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Zie: #1; #2; Micha 5:1; Hebreën 1:10-12; Hebreën 13:8; 
Openbaring 1:8,17-18. 

A08 Namen en titels van de Messias. 

H05 De komende glorie en macht van de Messias.

PSALM 95:1     Kom, laten wij vrolijk zingen 

voor de HEERE, laten wij juichen voor de 

rots van ons heil.

2  Laten wij Zijn aangezicht tegemoetgaan 

met een loflied, laten wij voor Hem 

juichen met psalmen.

3  Want de HEERE is een groot God, ja, een 

groot Koning boven alle goden.

2 SAMUËL 22:2     Hij zei: De HEERE is mijn 

rots en mijn burcht en mijn Bevrijder,

2 SAMUËL 22:32     Want wie is God, behalve 

de HEERE? Wie is een rots dan alleen 

onze God?

2 SAMUËL 22:47     De HEERE leeft, en 

geloofd zij mijn rots, geroemd zij de God 

en rots van mijn heil,

2 SAMUËL 23:3     De God van Israël heeft 

gezegd, de rots van Israël heeft tot mij 

gesproken: Er komt een Heerser over de 

mensen, een Rechtvaardige, een Heerser 

in de vreze Gods.

1 KORINTHE 10:4     en allen dezelfde 

geestelijke drank gedronken hebben. Zij 

dronken namelijk uit een geestelijke rots, 

die hen volgde; en die rots was Christus.

Zie: #1; #4; Deuteronomium 32:4,15,18; Psalm 18:1-3,32,47; 
Psalm 19:15; Psalm 31:3,4; Psalm 62:3,7,8; Psalm 71:3; 
Psalm 73:26; Psalm 78:35; Psalm 89:27; Psalm 92:16; 

Psalm 94:22; Psalm 144:1; Jesaja 26:4; Jesaja 30:29; Jesaja 44:8.

B06 De Messias is de Goede Herder.

E26 Het verlossingswerk van der Messias.

PSALM 95:7     Want Hij is onze God en wij zijn 

het volk van Zijn weide en de schapen van 

Zijn hand. Heden, indien u Zijn stem hoort,

8  verhard uw hart niet, zoals te Meriba, zoals in 

de dagen van Massa in de woestijn:

9  daar stelden uw vaderen Mij op de proef, 

daar beproefden zij Mij, hoewel zij Mijn werk 

zagen.

10  Veertig jaar heb Ik gewalgd van dit geslacht; 

Ik heb gezegd: Zij zijn een volk met een 

dwalend hart, en zíj kennen Mijn wegen niet.

11  Daarom heb Ik in Mijn toorn gezworen: Mijn 

rust zullen zij nooit binnengaan!

MATTHÉÜS 11:28     Kom naar Mij toe, allen 

die vermoeid en belast bent, en Ik zal u 

rust geven.

29  Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik 

zachtmoedig ben en nederig van hart; en u 

zult rust vinden voor uw ziel;

JOHANNES 10:14     Ik ben de goede Herder 

en Ik ken de Mijnen en word door de 

Mijnen gekend,

15  zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader 

ken; en Ik geef Mijn leven voor de 

schapen.

16  Ik heb nog andere schapen, die niet van 

deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik 

binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem 

horen en het zal worden één kudde en één 

Herder.

HEBREËN 3:7     Daarom, zoals de Heilige 

Geest zegt: Heden, indien u Zijn stem 

hoort,
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8  verhard dan uw hart niet, zoals bij de 

verbittering, op de dag van de verzoeking 

in de woestijn.

9  Daar hebben uw vaderen Mij verzocht; zij 

hebben Mij op de proef gesteld en Mijn 

werken gezien, veertig jaar lang.

10  Daarom ben Ik toornig geworden op dat 

geslacht en heb gesproken: Altijd dwalen 

zij met hun hart, en zij hebben Mijn 

wegen niet gekend.

11  Daarom heb Ik in Mijn toorn gezworen: 

Mijn rust zullen zij niet binnengaan!

12  Zie erop toe, broeders, dat er nooit in 

iemand van u een verdorven hart zal 

zijn, vol ongeloof, om daardoor afvallig te 

worden van de levende God;

13   maar vermaan elkaar elke dag, zolang 

men van een heden kan spreken, opdat 

niemand van u verhard zal worden door de 

verleiding van de zonde.

14  Want wij hebben deel aan Christus 

gekregen, als wij tenminste het beginsel 

van de vaste grond van het geloof tot het 

einde toe onwrikbaar vasthouden,

15  terwijl er wordt gezegd: Heden, als u Zijn 

stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals 

in de verbittering.

16  Want hoewel sommigen die stem gehoord 

hadden, hebben zij Hem verbitterd, maar 

niet allen die onder leiding van Mozes uit 

Egypte waren getrokken.

17  Op wie is Hij dan veertig jaar lang 

vertoornd geweest? Was het niet op 

hen die gezondigd hadden, van wie de 

lichamen zijn gevallen in de woestijn?

18  En aan wie heeft Hij gezworen dat zij Zijn 

rust niet zouden binnengaan, dan aan hen 

die ongehoorzaam geweest waren?

19  Zo zien wij dat zij niet konden ingaan 

vanwege hun ongeloof.

HEBREËN 4:1     Laten wij er dan beducht voor 

zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te 

blijven, terwijl de belofte om in Zijn rust 

binnen te gaan nog van kracht is.

2  Want ook aan ons is het Evangelie 

verkondigd, evenals aan hen. Maar het 

gepredikte woord bracht hun geen voordeel, 

omdat het niet met geloof gepaard ging bij 

hen die het hoorden.

3  Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers 

de rust binnen, zoals Hij gezegd heeft: 

Daarom heb Ik in Mijn toorn gezworen: Mijn 

rust zullen zij niet binnengaan! En dat terwijl 

Zijn werken al sinds de grondlegging van de 

wereld voltooid zijn.

4  Want Hij heeft ergens over de zevende dag als 

volgt gesproken: En God heeft op de zevende 

dag van al Zijn werken gerust.

5  En op deze plaats opnieuw: Zij zullen Mijn 

rust niet binnengaan!

6  Omdat dus het feit blijft dat sommigen deze rust 

binnengaan, en dat zij aan wie het Evangelie 

eerst verkondigd was, niet binnengegaan zijn 

vanwege hun ongehoorzaamheid,

7  bepaalt Hij opnieuw een zekere dag, namelijk 

heden, wanneer Hij zo lange tijd daarna door 

David zegt (zoals al eerder gezegd is): Heden, 

als u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet.

8  Want als Jozua hen al in de rust gebracht had, 

zou God daarna niet gesproken hebben over 

een andere dag.

9  Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het 

volk van God,

10  want wie Zijn rust binnengegaan is, die heeft 

zelf ook van zijn werken gerust, zoals God 

van de Zijne.

11  Laten wij ons dan beijveren om die 

rust binnen te gaan, opdat niemand 

door het volgen van dit voorbeeld van 

ongehoorzaamheid ten val zal komen.
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1 PETRUS 2:25     Want u was als dwalende 

schapen; maar u bent nu bekeerd tot de 

Herder en Opziener van uw zielen.

JUDAS 1:5     Maar ik wil u eraan 

herinneren-u weet dit eens en voorgoed-

dat de Heere, nadat Hij het volk uit het 

land Egypte verlost had, vervolgens hen 

die niet geloofden, te gronde heeft gericht.

Zie: Genesis 2:2,3; Exodus 17:2-7; Numeri 14:11-30; 
Deuteronomium 1:34,35; Deuteronomium 2:14-16; 

Psalm 78:17,18,40,41,56; Handelingen 20:28; 1 Korinthe 10:9; 
Hebreën 11:16; Hebreën 12:25; Openbaring 14:13. 

E15 De Messias brengt de blijde boodschap.

PSALM 96: 1     Zing voor de HEERE een nieuw 

lied, zing voor de HEERE, heel de aarde.

2  Zing voor de HEERE, loof Zijn Naam, breng 

de boodschap van Zijn heil van dag tot dag.

3  Vertel onder de heidenvolken van Zijn eer, 

onder alle volken van Zijn wonderen.

MATTHÉÜS 28:19     Ga dan heen, onderwijs 

al de volken, hen dopend in de Naam van 

de Vader en van de Zoon en van de Heilige 

Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden 

heb, in acht te nemen.

LUKAS 24:47     En in Zijn Naam moet onder 

alle volken bekering en vergeving van 

zonden gepredikt worden, te beginnen bij 

Jeruzalem.

ÉFEZE 1:3     Gezegend zij de God en Vader 

van onze Heere Jezus Christus, Die ons 

gezegend heeft met alle geestelijke zegen 

in de hemelse gewesten in Christus,

OPENBARING 5:13     En elk schepsel dat in 

de hemel, op de aarde, onder de aarde en 

op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde 

ik zeggen: Aan Hem Die op de troon zit, 

en aan het Lam zij de dankzegging, de 

eer, de heerlijkheid en de kracht in alle 

eeuwigheid.

OPENBARING 14:6      En ik zag een andere 

engel, die hoog aan de hemel vloog. En 

hij had het eeuwige Evangelie, om dat 

te verkondigen aan hen die op de aarde 

wonen, en aan elke natie, stam, taal en 

volk.

7  En hij zei met een luide stem: Vrees God 

en geef Hem eer, want het uur van Zijn 

oordeel is gekomen. En aanbid Hem 

Die de hemel, de aarde, de zee en de 

waterbronnen gemaakt heeft.

H01 De wederkomst van de Messias voorzegd.

H02 Het toekomstig oordeel door de Messias. 

H03 Het toekomstig Koninkrijk van 

 de Messias.

PSALM 96:7     Geef de HEERE, geslachten 

van de volken, geef de HEERE eer en 

macht.

8  Geef de HEERE de eer van Zijn Naam, 

breng offers en kom in Zijn voorhoven.

9  Buig u neer voor de HEERE in Zijn 

heerlijke heiligdom; beef voor Zijn 

aangezicht, heel de aarde.

10  Zeg onder de heidenvolken: De HEERE 

regeert; ja, vast staat de wereld, ze zal niet 

wankelen; Hij zal over de volken op billijke 

wijze rechtspreken.

11  Laat de hemel zich verblijden en de aarde 
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zich verheugen, laat de zee bulderen met 

al wat ze bevat.

12  Laat het veld van vreugde opspringen met 

al wat erin is; dan zullen al de bomen van 

het woud vrolijk zingen

13  voor het aangezicht van de HEERE, want 

Hij komt, want Hij komt om de aarde 

te oordelen. Hij zal de wereld oordelen 

in gerechtigheid en de volken met Zijn 

waarheid.

GALATEN 1:16     Zijn Zoon in mij te 

openbaren, opdat ik Hem door het 

Evangelie onder de heidenen zou 

verkondigen, ging ik niet meteen te rade 

bij vlees en bloed,

1 THESSALONICENSEN 4:16     Want de 

Heere Zelf zal met een geroep, met de 

stem van een aartsengel en met een 

bazuin van God neerdalen uit de hemel. 

En de doden die in Christus zijn, zullen 

eerst opstaan.

17  Daarna zullen wij, de levenden die 

overgebleven zijn, samen met hen 

opgenomen worden in de wolken, naar 

een ontmoeting met de Heere in de lucht. 

En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.

18  Zo dan, troost elkaar met deze woorden.

2 THESSALONICENSEN 1:10     wanneer 

Hij zal gekomen zijn om op die dag 

verheerlijkt te worden in Zijn heiligen en 

bewonderd te worden in allen die geloven 

(want bij u vond ons getuigenis geloof ).

2 TIMOTHEÜS 4:8     Verder is voor 

mij weggelegd de krans van de 

rechtvaardigheid die de Heere, de 

rechtvaardige Rechter, mij op die dag 

geven zal. En niet alleen mij, maar 

ook allen die Zijn verschijning hebben 

liefgehad.

TITUS 2:13     wij verwachten de zalige hoop 

en verschijning van de heerlijkheid van 

de grote God en onze Zaligmaker, Jezus 

Christus.

2 PETRUS 3:12     u, die de komst van 

de dag van God verwacht en daarnaar 

verlangt, de dag waarop de hemelen, door 

vuur aangestoken, zullen vergaan en de 

elementen brandend zullen wegsmelten.

OPENBARING 11:18     En de volken 

zijn toornig geworden, en Uw toorn is 

gekomen en daarmee ook het tijdstip voor 

de doden om geoordeeld te worden, en om 

het loon te geven aan Uw dienstknechten, 

de profeten, en aan de heiligen en aan 

hen die Uw naam vrezen, de kleinen en 

de groten, en om hen te vernietigen die de 

aarde vernietigden.

OPENBARING 19:11     En ik zag de hemel 

geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die 

daarop zat, werd getrouw en waarachtig 

genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog 

in gerechtigheid.

Zie: #1; #2; #6.
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H02 Het toekomstig oordeel door de Messias.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

PSALM 97:1    De HEERE regeert, laat de aarde 

zich verheugen en vele kustlanden zich 

verblijden.

2  Donkere wolken zijn rondom Hem, 

gerechtigheid en recht zijn het fundament van 

Zijn troon.

3  Vuur gaat voor Zijn aangezicht uit en zet 

rondom Zijn tegenstanders in vlam.

4  Zijn bliksemflitsen verlichten de wereld, de 

aarde ziet ze en beeft.

5  De bergen smelten als was voor het aangezicht 

van de HEERE, voor het aangezicht van de 

Heere van heel de aarde.

6  De hemel verkondigt Zijn gerechtigheid en 

alle volken zien Zijn heerlijkheid.

2 THESSALONICENSEN 1:8     wanneer Hij 

met vlammend vuur wraak oefent over hen 

die God niet kennen, en over hen die het 

Evangelie van onze Heere Jezus Christus 

niet gehoorzaam zijn.

HEBREËN 12:29     Want onze God is een 

verterend vuur.

2 PETRUS 3:10     Maar de dag des Heeren zal 

komen als een dief in de nacht. Dan zullen 

de hemelen met gedruis voorbijgaan en de 

elementen brandend vergaan, en de aarde 

en de werken daarop zullen verbranden.

11  Als deze dingen dus allemaal vergaan, 

hoedanig behoort u dan te zijn in heilige 

levenswandel en in godsvrucht;

12  u, die de komst van de dag van God 

verwacht en daarnaar verlangt, de 

dag waarop de hemelen, door vuur 

aangestoken, zullen vergaan en de 

elementen brandend zullen wegsmelten.

OPENBARING 1:7     Zie, Hij komt met de 

wolken, en elk oog zal Hem zien, ook 

zij die Hem doorstoken hebben. En alle 

stammen van de aarde zullen rouw over 

Hem bedrijven. Ja, amen.

OPENBARING 5:13     En elk schepsel dat in 

de hemel, op de aarde, onder de aarde en 

op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde 

ik zeggen: Aan Hem Die op de troon zit, 

en aan het Lam zij de dankzegging, de 

eer, de heerlijkheid en de kracht in alle 

eeuwigheid.

OPENBARING 6:16     En zij zeiden tegen de 

bergen en de rotsen: Val op ons en verberg 

ons voor het aangezicht van Hem Die op 

de troon zit, en voor de toorn van het Lam.

17  Want de grote dag van Zijn toorn is 

aangebroken en wie kan dan staande 

blijven?

OPENBARING 11:15     En de zevende engel 

blies op de bazuin, en er klonken luide 

stemmen in de hemel, die zeiden: De 

koninkrijken van de wereld zijn van onze 

Heere en van Zijn Christus geworden, en 

Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

OPENBARING 19:2     Want Zijn oordelen 

zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat 

Hij de grote hoer geoordeeld heeft, die 

de aarde te gronde gericht heeft met haar 

hoererij, en omdat Hij het bloed van Zijn 

dienstknechten aan haar gewroken heeft.

Zie: #1; #6; #7.
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E10 De Messias zal ook de Messias zijn 

 voor de heidenen.

PSALM 98:1     Een psalm. Zing voor de 

HEERE een nieuw lied, want Hij heeft 

wonderen gedaan; Zijn rechterhand en Zijn 

heilige arm hebben Hem heil gebracht.

2  De HEERE heeft Zijn heil bekendgemaakt 

en Zijn gerechtigheid geopenbaard voor de 

ogen van de heidenvolken.

3  Hij heeft gedacht aan Zijn goedertierenheid 

en trouw voor het huis van Israël; alle 

einden der aarde hebben gezien het heil 

van onze God.

JESAJA 52:10     De HEERE heeft Zijn 

heilige arm ontbloot voor de ogen van alle 

heidenvolken; en alle einden der aarde 

zien het heil van onze God.

JESAJA 52:15     zó zal Hij vele heidenvolken 

besprenkelen, koningen zullen vanwege 

Hem sprakeloos staan. Want zij aan wie 

het niet verteld was, zullen het zien, en zij 

die het niet gehoord hebben, zullen het 

begrijpen.

MATTHÉÜS 28:18    En Jezus kwam naar hen 

toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven 

alle macht in hemel en op aarde.

19  Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen 

dopend in de Naam van de Vader en van 

de Zoon en van de Heilige Geest, hun 

lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht 

te nemen.

MARKUS 16:15     En Hij zei tegen hen: 

Ga heen in heel de wereld, predik het 

Evangelie aan alle schepselen.

LUKAS 1:70    zoals Hij gesproken had bij 

monde van Zijn heilige profeten, die er 

door de eeuwen heen geweest zijn,

71  namelijk verlossing van onze vijanden en 

bevrijding uit de hand van allen die ons 

haten,

72  om barmhartigheid te bewijzen aan onze 

vaderen en te denken aan Zijn heilig 

verbond,

73  de eed die Hij aan Abraham, onze vader, 

gezworen heeft om ons te geven,

74  dat wij, verlost uit de hand van onze 

vijanden, Hem zouden dienen zonder 

vrees,

75  in heiligheid en gerechtigheid voor Hem 

alle dagen van ons leven.

LUKAS 2:30     want mijn ogen hebben Uw 

zaligheid gezien,

31  die U bereid hebt voor de ogen van alle volken,

32  een licht om de heidenen te verlichten en om 

Uw volk Israël te verheerlijken.

ROMEINEN 10:18     Maar ik zeg: Hebben zij 

het dan echt niet gehoord? Zeker wel: Hun 

geluid is over heel de aarde uitgegaan, en 

hun woorden tot de einden van de wereld.

ROMEINEN 15:8     En ik zeg dat Jezus 

Christus een Dienaar van de besnijdenis 

is geworden ter wille van de waarheid van 

God om de beloften aan de vaderen te 

bevestigen,

9  en opdat de heidenen God zouden 

verheerlijken vanwege de barmhartigheid, 

zoals geschreven staat: Daarom zal ik U 

belijden onder de heidenen, en Uw Naam 

lofzingen.

Zie: Leviticus 26:14-45; Psalm 106:45; Jesaja 45:21-23; 
Jesaja 49:6; Micha 7:20; Lukas 3:6.
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B13 Het gezag van de Messias.

H02 Het toekomstig oordeel door de Messias.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

PSALM 98:4     Juich voor de HEERE, heel de 

aarde, breek uit in gejuich, zing vrolijk en 

zing psalmen.

5  Zing psalmen voor de HEERE met de harp, 

met de harp en met luid psalmgezang,

6  met trompetten en bazuingeschal, juich 

voor het aangezicht van de Koning, de 

HEERE.

7  Laat de zee bulderen met al wat ze bevat, de 

wereld juichen met wie haar bewoont.

8  Laten de rivieren in de handen klappen, de 

bergen tezamen vrolijk zingen

9  voor het aangezicht van de HEERE; want 

Hij komt om de aarde te oordelen. Hij zal 

de wereld oordelen in gerechtigheid en de 

volken op billijke wijze oordelen.

MATTHÉÜS 24:30     En dan zal aan de 

hemel het teken van de Zoon des mensen 

verschijnen; en dan zullen al de stammen 

van de aarde rouw bedrijven en zij zullen 

de Zoon des mensen zien, als Hij op de 

wolken van de hemel komt met grote 

kracht en heerlijkheid.

MATTHÉÜS 26:64     Jezus zei tegen hem: 

U hebt het gezegd. Maar Ik zeg u: Van nu 

aan zult u de Zoon des mensen zien zitten 

aan de rechterhand van de kracht van God 

en zien komen op de wolken van de hemel.

OPENBARING 1:7     Zie, Hij komt met de 

wolken, en elk oog zal Hem zien, ook 

zij die Hem doorstoken hebben. En alle 

stammen van de aarde zullen rouw over 

Hem bedrijven. Ja, amen.

OPENBARING 11:15     En de zevende engel 

blies op de bazuin, en er klonken luide 

stemmen in de hemel, die zeiden: De 

koninkrijken van de wereld zijn van onze 

Heere en van Zijn Christus geworden, en 

Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

OPENBARING 14:14     En ik zag, en zie, een 

witte wolk, en op de wolk zat Iemand als 

een Mensenzoon, met op Zijn hoofd een 

gouden kroon en in Zijn hand een scherpe 

sikkel.

15  En een andere engel kwam uit de tempel 

en riep met luide stem tegen Hem Die op 

de wolk zat: Zend Uw sikkel en maai, want 

het uur om te maaien is nu gekomen, 

omdat de oogst van de aarde geheel rijp is 

geworden.

16  En Hij Die op de wolk zat, zond Zijn sikkel 

op de aarde, en de aarde werd gemaaid.

Zie: #5; #6; Handelingen 1:9-11.

B18 De heiligheid, schoonheid en heerlijkheid 

 van de Messias.

H03 Het toekomstige Koninkrijk van de Messias.

PSALM 99:1     De HEERE regeert; laten de 

volken sidderen. Hij troont tussen de 

cherubs; laat de aarde beven.

2  De HEERE is groot in Sion, Híj is 

verheven boven alle volken.

3  Laten zij Uw grote en ontzagwekkende 

Naam loven. Heilig is Hij.

4  Loof de macht van de Koning, Die het 

recht liefheeft. Ú hebt een billijk bestuur 
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gevestigd, Ú hebt recht en gerechtigheid 

gedaan in Jakob.

5  Roem de HEERE, onze God; buig u neer 

voor de voetbank van Zijn voeten. Heilig is 

Hij.

JESAJA 14:32     Wat zal men dan de gezanten 

van het volk antwoorden? Dit: De HEERE 

heeft Sion gegrondvest; en in haar vinden 

de ellendigen van Zijn volk een toevlucht.

MATTHÉÜS 28:18     En Jezus kwam naar 

hen toe, sprak met hen en zei: Mij is 

gegeven alle macht in hemel en op aarde.

HEBREËN 12:22     Maar u bent genaderd tot 

de berg Sion en tot de stad van de levende 

God, tot het hemelse Jeruzalem en tot 

tienduizendtallen van engelen,

23  tot een feestelijke vergadering en de 

gemeente van de eerstgeborenen, die in de 

hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de 

Rechter over allen, en tot de geesten van 

de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid 

zijn gekomen,

24  en tot de Middelaar van het nieuwe 

verbond, Jezus, en tot het bloed van de 

besprenging, dat van betere dingen spreekt 

dan dat van Abel.

1 JOHANNES 3:3     En ieder die deze hoop 

op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein 

is.

OPENBARING 11:15     En de zevende engel 

blies op de bazuin, en er klonken luide 

stemmen in de hemel, die zeiden: De 

koninkrijken van de wereld zijn van onze 

Heere en van Zijn Christus geworden, en 

Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

OPENBARING 14:1     En ik zag, en zie, het 

Lam stond op de berg Sion, en bij Hem 

honderdvierenveertigduizend mensen met 

op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader 

geschreven.

OPENBARING 19:11     En ik zag de hemel 

geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die 

daarop zat, werd getrouw en waarachtig 

genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog 

in gerechtigheid.

OPENBARING 19:16     Er stond op Zijn 

bovenkleed en op Zijn dij deze naam 

geschreven: Koning der koningen en 

Heere der heren.
 

Zie: #1; #2.

F11 Het lijden van de Messias.

PSALM 102:1     Een gebed van een ellendige, 

wanneer hij bezweken is en zijn klacht 

uitstort voor het aangezicht van de HEERE. 

2  HEERE, luister naar mijn gebed, laat mijn 

hulpgeroep tot U komen.

3  Verberg Uw aangezicht niet voor mij; 

neig Uw oor tot mij op de dag van mijn 

benauwdheid; op de dag dat ik roep, verhoor 

mij spoedig.

4  Want mijn dagen zijn als rook vervlogen, 

mijn beenderen zijn uitgebrand als een 

haard.

5  Mijn hart is geslagen en verdord als gras, 

zodat ik vergeten heb mijn brood te eten.

6  Mijn beenderen kleven aan mijn vlees door 

mijn luide zuchten.

7  Ik lijk op een kauw in de woestijn, ik ben 

geworden als een steenuil te midden van de 

puinhopen.
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8  Ik lig wakker, ik ben geworden als een 

eenzame mus op het dak.

9  Mijn vijanden honen mij de hele dag; wie 

tegen mij razen, gebruiken mijn naam als een 

vloek.

10  Want ik eet as als brood, wat ik drink, meng 

ik met tranen,

11  vanwege Uw gramschap en Uw grote 

toorn, want U hebt mij opgetild en weer 

neergeworpen.

12  Mijn dagen zijn als een langer wordende 

schaduw en ík verdor als gras.

MARKUS 14:33     En Hij nam Petrus, 

Jakobus en Johannes met Zich mee en 

begon ontdaan en zeer angstig te worden;

34  en Hij zei tegen hen: Mijn ziel is zeer 

bedroefd, tot de dood toe; blijf hier en 

waak.

LUKAS 22:44     En Hij kwam in zware 

zielenstrijd en bad des te vuriger. En Zijn 

zweet werd als grote druppels bloed, die 

op de aarde neervielen.

HEBREËN 5:7     In de dagen dat Hij op aarde 

was, heeft Hij met luid geroep en onder 

tranen gebeden en smeekbeden geofferd 

aan Hem Die Hem uit de dood kon 

verlossen. En Hij is uit de angst verhoord.

E10 De Messias zal ook de Messias zijn 

 voor de heidenen.

H03 Het toekomstige Koninkrijk van de Messias. 

H05 De komende glorie en macht van 

 de Messias.

PSALM 102:14     Ú zult opstaan, U zult Zich 

ontfermen over Sion, want de tijd om haar 

genadig te zijn, want de vastgestelde tijd is 

gekomen.

15  Want Uw dienaren zijn haar stenen 

goedgezind en hebben medelijden met 

haar gruis.

16  De heidenvolken zullen de Naam van de 

HEERE vrezen, alle koningen van de aarde 

Uw heerlijkheid,

17  wanneer de HEERE Sion heeft opgebouwd, 

in Zijn heerlijkheid verschenen is,

18  Zich gewend heeft tot het gebed van de 

allerarmsten, en hun gebed niet heeft 

veracht.

19  Dit wordt beschreven voor de volgende 

generatie. Het volk dat geschapen wordt, 

zal de HEERE loven.

20  Want Hij heeft uit Zijn heilige hoogte 

neergezien, de HEERE heeft uit de hemel 

op de aarde neergekeken,

21  om het gekerm van de gevangenen te 

horen, om los te maken wie ten dode zijn 

opgeschreven,

22  zodat men van de Naam van de HEERE zal 

vertellen te Sion en Zijn lof in Jeruzalem,

23  wanneer de volken tezamen bijeen zullen 

komen, en de koninkrijken, om de HEERE 

te dienen.

ZACHARÍA 2:10     Juich en verblijd u, 

dochter van Sion, want, zie, Ik kom, en zal 
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in uw midden wonen, spreekt de HEERE.

11  Veel heidenvolken zullen op die dag bij de 

HEERE gevoegd worden en zij zullen Mij 

tot een volk zijn, en Ik zal in uw midden 

wonen. Dan zult u weten dat de HEERE 

van de legermachten Mij tot u gezonden 

heeft. 

12  De HEERE zal Juda in eigendom nemen 

als Zijn deel in het heilige land. Hij zal 

Jeruzalem nog verkiezen.

LUKAS 2:32     een licht om de heidenen 

te verlichten en om Uw volk Israël te 

verheerlijken.

HANDELINGEN 13:46     Maar Paulus en 

Barnabas zeiden vrijmoedig: Het was 

nodig dat het Woord van God eerst tot u 

gesproken zou worden,  maar aangezien 

u het verwerpt en uzelf het eeuwige leven 

niet waard oordeelt, zie, wij wenden ons 

tot de heidenen.

47  Zo immers heeft de Heere ons geboden: 

Ik heb u tot een licht voor de heidenen 

gesteld, opdat u tot zaligheid zou zijn tot 

aan het uiterste van de aarde.

48  Toen nu de heidenen dit hoorden, 

verblijdden zij zich en prezen het Woord 

van de Heere, en er geloofden er zovelen 

als er bestemd waren voor het eeuwige 

leven.

ROMEINEN 11:25     Want ik wil niet, 

broeders, dat u geen weet hebt van dit 

geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in 

eigen oog), dat er voor een deel verharding 

over Israël is gekomen, totdat de volheid 

van de heidenen is binnengegaan.

26  En zo zal heel Israël zalig worden, zoals 

geschreven staat: De Verlosser zal uit 

Sion komen en zal de goddeloosheden 

afwenden van Jakob.

27  En dit is het verbond van Mij met hen, 

wanneer Ik hun zonden zal wegnemen.

OPENBARING 21:24     En de naties die zalig 

worden, zullen in haar licht wandelen, en 

de koningen van de aarde brengen hun 

heerlijkheid en eer erin.

Zie: #1; #2; #3; #4; Psalm 51:20; Handelingen 10:45; 
Handelingen 11:1,18; Handelingen 13:42. 

A06 De Messias is Schepper.

PSALM 102:26     U hebt voorheen de aarde 

gegrondvest, de hemel is het werk van Uw 

handen.

27  Die zullen vergaan, maar Ú zult 

standhouden; zij alle zullen verslijten als 

een kleed. U zult ze verwisselen als een 

gewaad en zij zullen verdwijnen.

28  Maar U blijft Dezelfde, aan Uw jaren zal 

geen einde komen.

LUKAS 21:33     De hemel en de aarde zullen 

voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen 

beslist niet voorbijgaan.

HEBREËN 1:1     Nadat God voorheen vele ma-

len en op vele wijzen tot de vaderen gesproken 

had door de profeten, heeft Hij in deze laatste 

dagen tot ons gesproken door de Zoon,

2  Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, 

door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft.

HEBREËN 1:10     En: In het begin hebt 

U, Heere, de aarde gegrondvest, en de 

hemelen zijn de werken van Uw handen.
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11  Die zullen vergaan, maar U blijft altijd. En 

ze zullen alle verslijten als een gewaad,

12  en als een mantel zult U ze oprollen en 

ze zullen verwisseld worden; maar U 

bent Dezelfde en Uw jaren zullen niet 

ophouden.

HEBREËN 13:8     Jezus Christus is gisteren 

en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.

Zie: 2 Petrus 3:7-12; Openbaring 20:11; Openbaring 21:1.

E21 De Messias zal de zonden vergeven.

PSALM 103:3     Die al uw ongerechtigheid 

vergeeft, Die al uw ziekten geneest,

12 Zo ver het oosten is van het westen, zo ver 

heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan.

PSALM 147:3     Hij geneest de gebrokenen 

van hart, Hij verbindt hen in hun leed.

JESAJA 33:24     Geen inwoner zal zeggen: 

Ik ben ziek. Want het volk dat daar woont, 

zal vergeving van ongerechtigheid hebben 

ontvangen.

JESAJA 43:25     Ik, Ik ben het Die uw 

overtredingen uitdelgt omwille van 

Mijzelf, en aan uw zonden denk Ik niet.

JESAJA 53:5     Maar Hij is om onze 

overtredingen verwond, om onze 

ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die 

ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en 

door Zijn striemen is er voor ons genezing 

gekomen.

MARKUS 2:5     En toen Jezus hun geloof 

zag, zei Hij tegen de verlamde: Zoon, uw 

zonden zijn u vergeven.

MARKUS 2:10     Maar opdat u zult weten dat 

de Zoon des mensen macht heeft op de 

aarde zonden te vergeven (zei Hij tegen de 

verlamde):

11  Ik zeg u: Sta op, neem uw ligmat op en ga 

naar uw huis.

JAKOBUS 5:15     En het gelovig gebed zal de 

zieke behouden en de Heere zal hem weer 

oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, 

zal hem dat vergeven worden.

1 JOHANNES 1:7     Maar als wij in het licht 

wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben 

wij gemeenschap met elkaar, en het bloed 

van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons 

van alle zonde.

E11 De Messias zal eeuwig leven geven.

E26 Het verlossingswerk van de Messias.

PSALM 103:4     Die uw leven verlost van het 

verderf, Die u kroont met goedertierenheid 

en barmhartigheid,

1 KORINTHE 9:25     En iedereen die aan 

een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in 

alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke 

krans te ontvangen, maar wij om een 

onvergankelijke te ontvangen.

2 KORINTHE 1:10     Hij heeft ons uit zo’n 

groot doods gevaar verlost, en Hij verlost ons 

nog. Op Hem hebben wij de hoop gevestigd 

dat Hij ons ook verder verlossen zal,
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GALATEN 3:13     Christus heeft ons 

vrijgekocht van de vloek van de wet door 

voor ons een vloek te worden, want er staat 

geschreven: Vervloekt is ieder die aan een 

hout hangt,

2 TIMOTHEÜS 4:8     Verder is voor 

mij weggelegd de krans van de 

rechtvaardigheid die de Heere, de 

rechtvaardige Rechter, mij op die dag 

geven zal. En niet alleen mij, maar 

ook allen die Zijn verschijning hebben 

liefgehad.

JAKOBUS 1:12     Zalig is de man die 

verzoeking verdraagt, want als hij beproefd 

gebleken is, zal hij de kroon van het leven 

ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan 

hen die Hem liefhebben.

1 PETRUS 5:4     En als de Opperherder 

verschijnt, dan zult u de onverwelkbare 

krans van de heerlijkheid verkrijgen.

OPENBARING 2:10     Wees niet bevreesd 

voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal 

sommigen van u in de gevangenis werpen, 

opdat u verzocht wordt. En u zult een 

verdrukking hebben van tien dagen. Wees 

trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon 

van het leven geven.

OPENBARING 5:9     EEn zij zongen een 

nieuw lied en zeiden: U bent het waard 

om de boekrol te nemen en zijn zegels te 

openen, want U bent geslacht en hebt ons 

voor God gekocht met Uw bloed, uit elke 

stam, taal, volk en natie.

E27  Een nieuw hart en een nieuwe geest geven.

PSALM 103:5     Die uw mond verzadigt met 

het goede, uw jeugd vernieuwt als die van 

een arend.

2 KORINTHE 4:16     Daarom verliezen wij de 

moed niet; integendeel, ook al vergaat onze 

uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke 

mens van dag tot dag vernieuwd.

1 TIMOTHEÜS 6:17     Beveel de rijken 

in deze tegenwoordige wereld dat zij 

niet hoogmoedig zijn, en hun hoop niet 

gevestigd houden op de onzekerheid van 

de rijkdom, maar op de levende God, Die 

ons alle dingen in rijke mate verschaft om 

ervan te genieten;

B15 De Messias zal vol zijn van ontferming 

 en medelijden.

PSALM 103:13      Zoals een vader zich 

ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt 

de HEERE Zich over wie Hem vrezen.

HANDELINGEN 13:26     Mannenbroeders, 

kinderen van het geslacht van Abraham, 

en wie onder u God vrezen, tot u is het 

woord van deze zaligheid gezonden.

Zie: Jesaja 63:15; Jeremía 31:9,20; Maleáchi 3:16,17.

B22 De goedertierenheid van God en de Messias.

PSALM 103:11     Want zo hoog de hemel is 

boven de aarde, zo is Zijn goedertierenheid 

machtig over wie Hem vrezen.
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17 Maar de goedertierenheid van de HEERE 

is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over 

wie Hem vrezen. Zijn gerechtigheid is 

voor de kinderen van hun kinderen,

JESAJA 54:8     In een stortvloed van grote 

toorn heb Ik voor u Mijn aangezicht een 

ogenblik verborgen, maar met eeuwige 

goedertierenheid zal Ik Mij over u 

ontfermen, zegt de HEERE, uw Verlosser.

JEREMÍA 31:3     Van verre tijden af is de 

HEERE aan mij verschenen: Met eeuwige 

liefde heb Ik u liefgehad, daarom heb Ik u 

getrokken met goedertierenheid.

HOSÉA 2:19     Ik zal u voor eeuwig tot Mijn 

bruid nemen: ja, Ik zal u tot Mijn bruid 

nemen in gerechtigheid en in recht, in 

goedertierenheid en in barmhartigheid.

ROMEINEN 2:4     Of veracht u de 

rijkdom van Zijn goedertierenheid, 

verdraagzaamheid en geduld, zonder te 

weten dat de goedertierenheid van God u 

tot bekering leidt?

ROMEINEN 11:22     Zie dan de 

goedertierenheid en de strengheid van 

God: strengheid over hen die gevallen zijn, 

over u echter goedertierenheid, als u in de 

goedertierenheid blijft. Anders zult ook u 

afgehouwen worden.

2 KORINTHE 6:6     in reinheid, in kennis, in 

geduld, in vriendelijkheid, in de Heilige 

Geest, in ongeveinsde liefde,

2 KORINTHE 10:1     Ik nu, Paulus zelf, 

roep u op door de zachtmoedigheid en 

welwillendheid van Christus-ik, die volgens 

sommigen in uw tegenwoordigheid wel 

schuchter ben, maar in mijn afwezigheid 

flink tegen u doe-

GALATEN 5:22     De vrucht van de Geest 

is echter: liefde, blijdschap, vrede, 

geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, 

zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

ÉFEZE 2:7     opdat Hij in de komende 

eeuwen de allesovertreffende rijkdom 

van Zijn genade zou bewijzen, door de 

goedertierenheid over ons in Christus Jezus.

KOLOSSENZEN 3:12     Bekleed u dan, 

als uitverkorenen van God, heiligen en 

geliefden, met innige gevoelens van 

ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, 

zachtmoedigheid, geduld.

TITUS 3:4     Maar toen de goedertierenheid 

van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot 

de mensen verschenen is,

5  maakte Hij ons zalig, niet op grond van 

de werken van rechtvaardigheid die wij 

gedaan zouden hebben, maar vanwege 

Zijn barmhartigheid, door het bad van de 

wedergeboorte en de vernieuwing door de 

Heilige Geest.

Zie: Numeri 14:19; 2 Samuël 7:15; 2 Samuël 22:51; 
1 Kronieken 16:34,41; 1 Kronieken 17:13; 2 Kronieken 20:21; 

Nehemía 1:5; Nehemía 13:22; Psalm 5:8; 6:5; 13:6; 18:51; 21:8; 
25:6,7,10; 26:3; 31:8,17,22; 32:10; 33:5,18,22; 36:6,8,11;42:8; 

44:27; 51:3; 52:3,8; 57:4,11; 59:11,17,18; 61:8; 62:13; 
63:4; 66:20; 69:14,17; 77:9; 85:8,11; 86:5,13,15; 88:12; 

89:3,15,25,29,34,50; 90:14; 92:3; 94:18; 98:3; 100:5; 101:1; 
103:4,8,11; 106:1,7,45; 107:1,8,15,21,31,43; 108:5; 109:21,26; 

115:1; 117:1; 118:1-4,29; 119:41,64,76,88,90,124,
149,159; 130:7; 136:(26 x); 138:2,8; 143:8,12; 144:2; 145:8; 

147:11; Spreuken 3:3; Spreuken 16:6; Jesaja 16:5; Jesaja 54:10; 
Jesaja 63:7; Jeremía 3:12; Jeremía 16:5; Jeremía 32:18; 

Jeremía 33:11; Klaagliederen 3:22,32; Joël 2:13; Jona 4:2; 
Micha 7:18,20; Zacharía 7:9; Johannes 3:16; Éfeze 2:3-5. 

In de Psalmen komt 120 x het woord “goedertierenheid(heden)” voor.
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E25 De Messias zal worden geloofd 

 en geprezen.

PSALM 103:22     Loof de HEERE, al 

Zijn werken, op alle plaatsen van Zijn 

heerschappij. Loof de HEERE, mijn ziel!

OPENBARING 5:12     En zij zeiden met 

luide stem: Het Lam Dat geslacht is, is 

het waard om de kracht te ontvangen, en 

rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid 

en dankzegging.

13  En elk schepsel dat in de hemel, op de 

aarde, onder de aarde en op de zee is, en 

alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Aan 

Hem Die op de troon zit, en aan het Lam 

zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid 

en de kracht in alle eeuwigheid.

14  En de vier dieren zeiden: Amen. En de 

vierentwintig ouderlingen wierpen zich 

neer en aanbaden Hem Die leeft in alle 

eeuwigheid.

E26 Het verlossingswerk van de Messias.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

PSALM 107:1     Loof de HEERE, want Hij is 

goed, want Zijn goedertierenheid is voor 

eeuwig.

2  Laten zo spreken wie de HEERE verlost 

heeft, die Hij verlost heeft uit de hand van 

de tegenstanders,

3  en die Hij uit de landen bijeengebracht 

heeft, van het oosten en van het westen, 

van het noorden en van de zee.

PSALM 107:4-16

JEREMÍA 23:6     In Zijn dagen zal Juda 

verlost worden en Israël onbezorgd 

wonen. Dit zal Zijn Naam zijn waarmee 

men Hem noemen zal: de HEERE ONZE 

GERECHTIGHEID.

LUKAS 1:68     Geprezen zij de Heere, de God 

van Israël, want Hij heeft naar Zijn volk 

omgezien en er verlossing voor tot stand 

gebracht.

LUKAS 1:74     dat wij, verlost uit de hand 

van onze vijanden, Hem zouden dienen 

zonder vrees,

LUKAS 24:21     En wij hoopten dat Hij het 

was Die Israël zou verlossen. Maar al met 

al is het vandaag de derde dag sinds deze 

dingen gebeurd zijn.

GALATEN 3:13     Christus heeft ons 

vrijgekocht van de vloek van de wet door 

voor ons een vloek te worden, want er staat 

geschreven: Vervloekt is ieder die aan een 

hout hangt,

1 THESSALONICENSEN 1:10     en Zijn 

Zoon uit de hemelen te verwachten, Die 

Hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk 

Jezus, Die ons verlost van de komende 

toorn.

TITUS 2:14     Hij heeft Zichzelf voor ons 

gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van 

alle wetteloosheid en voor Zichzelf een 

eigen volk zou reinigen, ijverig in goede 

werken.

Zie: #1; #2; #3; Psalm 31:6; Jesaja 43:1; 2 Korinthe 1:10; 
1 Petrus 1:18; Judas 1:5.
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B07 De almacht van de Messias.

PSALM 107:25     Wanneer Hij spreekt, doet 

Hij een stormwind opsteken, die haar 

golven hoog opheft.

26  Ze rijzen op naar de hemel, ze dalen neer 

in de diepe wateren; hun ziel smelt weg 

van ellende.

27  Zij wankelen en waggelen als een dronken 

man, al hun wijsheid wordt verslonden.

28  Maar toen zij in hun benauwdheid tot de 

HEERE riepen, leidde Hij hen uit hun 

angsten.

29  Hij brengt de storm tot stilte, zodat hun 

golven zwijgen.

MATTHÉÜS 8:24     En zie, er ontstond een 

grote onstuimigheid in de zee, zodat het 

schip door de golven bedekt werd; maar 

Hij sliep.

25  En Zijn discipelen kwamen bij Hem, 

wekten Hem en zeiden: Heere, red ons, wij 

vergaan!

26  En Hij zei tegen hen: Waarom bent u 

angstig, kleingelovigen? Toen stond Hij 

op en bestrafte de winden en de zee, en er 

kwam een grote stilte.

Zie: Jona 1:4; Markus 4:39-41; Lukas 8:23-25.

F07 De beschuldiging en het proces van 

 de Messias.

PSALM 109:1     Een psalm van David, voor de 

koorleider. O God van mijn lofzang, zwijg 

niet.

2  Want de mond van de goddeloze en de 

mond van bedrog zijn tegen mij geopend, 

met valse tong hebben zij met mij 

gesproken.

3  Met hatelijke woorden hebben zij mij 

omringd, ja, zij hebben mij zonder reden 

bestreden.

4  Voor mijn liefde klagen zij mij aan, maar 

ik was steeds in gebed.

5  Zij hebben kwaad over mij gebracht in 

plaats van goed, en haat in plaats van mijn 

liefde.

MATTHÉÜS 26:59     De overpriesters en 

de oudsten en heel de Raad zochten een 

valse getuigenverklaring tegen Jezus, zodat 

zij Hem zouden kunnen doden, maar zij 

vonden niets.

60  En hoewel er veel valse getuigen gekomen 

waren, vonden zij niets.

61  Maar ten slotte kwamen er twee valse 

getuigen, die zeiden: Deze heeft gezegd: Ik 

kan de tempel van God afbreken en hem 

in drie dagen opbouwen.

62  En de hogepriester stond op en zei tegen 

Hem: Antwoordt U niets? Wat getuigen 

dezen tegen U?

JOHANNES 10:32     Jezus antwoordde hun: 

Ik heb u vele goede werken van Mijn Vader 

laten zien. Vanwege welk van die werken 

stenigt u Mij?

JOHANNES 15:25     Maar het woord moet 

vervuld worden dat in hun wet geschreven 

is: Zij hebben mij zonder reden gehaat.

Zie: Psalm 22:13; Psalm 31:14; Psalm 35:7,12; Psalm 38:21; 
Psalm 64:4,5; Psalm 69:6; Psalm 88:18,19; Psalm 140:4. 
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F05 De Messias zal worden verraden.

PSALM 109:8     Laten zijn dagen weinig zijn 

 en laat een ander zijn ambt nemen.

JOHANNES 17:12     Toen Ik met hen in 

de wereld was, bewaarde Ik hen in Uw 

Naam. Hen die U Mij gegeven hebt, heb 

Ik bewaard en niemand uit hen is verloren 

gegaan dan de zoon van het verderf, opdat 

de Schrift vervuld wordt.

HANDELINGEN 1:20     Want er staat 

geschreven in het boek van de Psalmen: 

Laat zijn woonplaats woest worden en laat 

er niemand zijn die daarin woont. En: Laat 

een ander zijn ambt als opziener nemen.

Zie: Matthéüs 25:41; Lukas 9:54-56; 13:27; 1 Korinthe 16:22; 
Galaten 1:8; Openbaring 6:10-17; Openbaring 19:1-6.

F11 Het lijden van de Messias.

PSALM 109:25     Toch ben ík hun nog tot 

smaad; zien zij mij, zij schudden hun 

hoofd.

MATTHÉÜS 27:39     En de voorbijgangers 

lasterden Hem, schudden hun hoofd,

40  en zeiden: U Die de tempel afbreekt en in 

drie dagen opbouwt, verlos Uzelf. Als U de 

Zoon van God bent, kom dan van het kruis 

af!

ROMEINEN 15:3     Want ook Christus 

heeft niet Zichzelf behaagd, maar zoals 

geschreven staat: Al de smaad van hen die 

U smaden, is op Mij gevallen.

HEBREËN 12:2     terwijl wij het oog gericht 

houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder 

van het geloof. Hij heeft om de vreugde die 

Hem in het vooruitzicht was gesteld, het 

kruis verdragen en de schande veracht en zit 

nu aan de rechterhand van de troon van God.

Zie: Psalm 22:7,8; Psalm 69:10-13,20-22; Hebreën 13:13.

B13 Het gezag van de Messias.

E14 De Messias zal de dood en duisternis 

 overwinnen.

H02 Het toekomstig oordeel door de Messias.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

H07 De Messias zal zitten aan de rechterhand

 van God. 

 

PSALM 110:1     Een psalm van David. De 

HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit 

aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden 

gemaakt zal hebben  tot een voetbank voor 

Uw voeten.

2  De HEERE strekt Uw machtige scepter uit 

vanuit Sion en zegt: Heers te midden van Uw 

vijanden.

MATTHÉÜS 22:41     Toen de Farizeeën 

bijeenwaren, vroeg Jezus hun:

42  Wat denkt u over de Christus? Wiens Zoon 

is Hij? Zij zeiden tegen Hem: Davids 

Zoon.

43  Hij zei tegen hen: Hoe kan David Hem 

dan, in de Geest, zijn Heere noemen, als 

hij zegt:

44  De Heere heeft gezegd tegen Mijn Heere: 

Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw 

vijanden neergelegd heb als een voetbank 

voor Uw voeten?
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45  Als David Hem dan zijn Heere noemt, hoe 

kan Hij dan zijn Zoon zijn?

46  En niemand kon Hem een woord 

antwoorden, en ook durfde niemand Hem 

vanaf die dag meer iets te vragen.

HANDELINGEN 2:33     Hij dan, Die door 

de rechterhand van God verhoogd is en de 

belofte van de Heilige Geest ontvangen 

heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat 

u nu ziet en hoort.

34  David is immers niet opgevaren naar de 

hemelen, maar hij zegt: De Heere heeft 

gesproken tot Mijn Heere: Zit aan Mijn 

rechterhand,

35  totdat Ik Uw vijanden neergelegd zal 

hebben als een voetbank voor Uw voeten.

1 KORINTHE 15:24     Daarna komt het einde, 

wanneer Hij het koningschap aan God en 

de Vader heeft overgegeven, wanneer Hij 

alle heerschappij en alle macht en kracht 

heeft tenietgedaan.

25  Want Hij moet Koning zijn, totdat Hij alle 

vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd.

26  De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is 

de dood.

27  Immers, alle dingen heeft Hij aan Zijn 

voeten onderworpen. Wanneer Hij echter 

zegt dat aan Hem alle dingen onderworpen 

zijn, is het duidelijk dat Hij Die Zelf alles 

aan Hem onderworpen heeft, hiervan is 

uitgezonderd.

28  En wanneer alle dingen aan Hem 

onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon 

Zelf Zich onderwerpen aan Hem Die alle 

dingen aan Hem onderworpen heeft, opdat 

God alles in allen zal zijn.

ÉFEZE 1:20     die Hij gewerkt heeft in 

Christus, toen Hij Hem uit de doden 

opwekte en aan Zijn rechterhand zette in 

de hemelse gewesten,

21  ver boven alle overheid en macht en 

kracht en heerschappij en elke naam die 

genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, 

maar ook in de komende.

22  En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten 

onderworpen en heeft Hem als hoofd over 

alle dingen gegeven aan de gemeente,

23  die Zijn lichaam is en de vervulling van 

Hem Die alles in allen vervult.

HEBREËN 1:1     Nadat God voorheen vele 

malen en op vele wijzen tot de vaderen 

gesproken had door de profeten, heeft Hij 

in deze laatste dagen tot ons gesproken 

door de Zoon,

2  Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van 

alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt 

heeft.

3  Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid 

is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, 

Die alle dingen draagt door Zijn krachtig 

woord, heeft, nadat Hij de reiniging van 

onze zonden door Zichzelf tot stand had 

gebracht, Zich gezet aan de rechterhand 

van de Majesteit in de hoogste hemelen.

HEBREËN 1:13     En tegen wie van de 

engelen heeft Hij ooit gezegd: Zit aan 

Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden 

neergelegd heb als een voetbank voor Uw 

voeten?

HEBREËN 10:13     Verder wacht Hij op het 

tijdstip dat Zijn vijanden tot een voetbank 

voor Zijn voeten gemaakt worden.
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14  Want met één offer heeft Hij hen die 

geheiligd worden, tot in eeuwigheid 

volmaakt.

Zie: #1; Markus 12:35-37; Markus 16:19; Lukas 20:41-44; 
Handelingen 2:34-37; Hebreën 12:2; 1 Petrus 3:22.

B07 De almacht van de Messias.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias. 

PSALM 110:3     Uw volk is zeer gewillig op 

de dag van Uw kracht,  getooid met heilig 

sieraad; uit de baarmoeder van de dageraad 

is voor u de dauw van Uw jeugd.

HANDELINGEN 2:41     Zij nu die zijn woord 

met vreugde aannamen, werden gedoopt; 

en ongeveer drieduizend zielen werden er 

op die dag aan hen toegevoegd.

HANDELINGEN 19:20     Zo nam het Woord 

van de Heere met kracht toe en werd steeds 

sterker.

HANDELINGEN 21:20     En toen zij dat 

gehoord hadden, prezen zij de Heere en 

zeiden tegen hem: U ziet, broeder, hoeveel 

duizenden Joden er zijn die geloven; en zij 

zijn allemaal ijveraars voor de wet.

ÉFEZE 1:4     omdat Hij ons vóór de 

grondlegging van de wereld in Hem 

uitverkoren heeft, opdat wij heilig en 

smetteloos voor Hem zouden zijn in de 

liefde.

FILIPPENZEN 2:13     want het is God, Die in 

u werkt zowel het willen als het werken, 

naar Zijn welbehagen.

HEBREËN 13:21     moge u toerusten tot elk 

goed werk om Zijn wil te doen, en in u 

werken wat in Zijn ogen welbehaaglijk 

is, door Jezus Christus. Hem zij de 

heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.

OPENBARING 7:9     Hierna zag ik en zie, 

een grote menigte, die niemand tellen 

kon, uit alle naties, stammen, volken en 

talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, 

bekleed met witte gewaden en palmtakken 

in hun hand.

Zie: #1; #2; #4; Handelingen 1:8; Handelingen 4:4,30-35; 
2 Korinthe 8:3; 2 Korinthe 13:4; 1 Thessalonicensen 4:7;  

Titus 2:14.

D03 Het priesterlijk ambt van de Messias. 

PSALM 110:4     De HEERE heeft gezworen en 

Hij zal er geen berouw van hebben: U bent 

Priester voor eeuwig, naar de ordening van 

Melchizedek.

HEBREËN 5:5     Zo heeft ook Christus 

Zichzelf niet de eer gegeven om 

Hogepriester te worden, maar Hij Die tot 

Hem heeft gesproken: U bent Mijn Zoon, 

heden heb Ik U verwekt.

6  Zoals Hij ook op een andere plaats zegt: 

U bent Priester in eeuwigheid, naar de 

ordening van Melchizedek.

HEBREËN 6:20     Daar is de Voorloper 

voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, 

Die naar de ordening van Melchizedek 

Hogepriester geworden is tot in 

eeuwigheid.
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HEBREËN 7:21     maar Hij is het geworden 

met het zweren van een eed door God, Die 

tegen Hem gezegd heeft: De Heere heeft 

gezworen en het zal Hem niet berouwen: 

U bent Priester in eeuwigheid, naar de 

ordening van Melchizedek-

22  in zoverre is Jezus Borg geworden van een 

zoveel beter verbond.

HEBREËN 7:28     Want de wet stelt mensen, 

die met zwakheid behept zijn, aan als 

hogepriester. Maar het woord van de eed 

die na de wet gezworen is, stelt de Zoon 

aan, Die tot in eeuwigheid volmaakt is.

Zie: Genesis 14:18; Zacharía 6:13; Hebreën 5:7-10; 
Hebreën 7:1-28; Hebreën 10:1-11; 

H02 Het toekomstig oordeel door de Messias.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias. 

PSALM 110:5     De Heere is aan Uw 

rechterhand, Hij verplettert koningen op de 

dag van Zijn toorn.

6  Hij spreekt recht onder de heidenvolken, vult 

het slagveld met dode lichamen  en verplettert 

hem die het hoofd is over een groot land.

MARKUS 16:19     De Heere dan is, nadat 

Hij tot hen gesproken had, opgenomen 

in de hemel en heeft Zich gezet aan de 

rechterhand van God,

JOHANNES 5:22     Want ook de Vader 

oordeelt niemand, maar heeft heel het 

oordeel aan de Zoon gegeven,

HANDELINGEN 2:34     David is immers niet 

opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt: 

De Heere heeft gesproken tot Mijn Heere: 

Zit aan Mijn rechterhand,

35  totdat Ik Uw vijanden neergelegd zal 

hebben als een voetbank voor Uw voeten.

36  Laat dan heel het huis van Israël zeker 

weten dat God Hem tot een Heere en 

Christus gemaakt heeft, namelijk deze 

Jezus, Die u gekruisigd hebt.

HEBREËN 10:12     maar deze Priester is, 

nadat Hij één slachtoffer voor de zonden 

geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten 

aan de rechterhand van God.

13  Verder wacht Hij op het tijdstip dat Zijn 

vijanden tot een voetbank voor Zijn voeten 

gemaakt worden.

14  Want met één offer heeft Hij hen die 

geheiligd worden, tot in eeuwigheid 

volmaakt.

Zie: #1; #4; #6; Psalm 16:8; Jesaja 2:4; Jesaja 42:1; 
Jesaja 51:5; Handelingen 7:56.

F 11 Het lijden van de Messias.

G03 De verhoging van de Messias voorzegd.

PSALM 110:7     Hij drinkt onderweg uit de 

beek, daarom heft Hij Zijn hoofd omhoog.

PSALM 27:6     Nu heft mijn hoofd zich 

omhoog boven mijn vijanden, die mij 

omringen. Ik zal in Zijn tent offers 

brengen onder geschal van trompetten; ik 

zal zingen, ja, ik zal psalmen zingen voor 

de HEERE.

MATTHÉÜS 20:22     Maar Jezus antwoordde 

en zei: U weet niet wat u vraagt; kunt u de 
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drinkbeker drinken die Ik drinken zal, en 

met de doop gedoopt worden waarmee Ik 

gedoopt word? Zij zeiden tegen Hem: Dat 

kunnen wij.

MATTHÉÜS 26:42     Opnieuw, voor de 

tweede keer, ging Hij heen en bad: Mijn 

Vader, als deze drinkbeker aan Mij niet 

voorbij kan gaan zonder dat Ik hem drink, 

laat Uw wil dan geschieden.

LUKAS 24:26     Moest de Christus dit niet 

lijden en zo in Zijn heerlijkheid ingaan?

Zie: Psalm 3:4; Psalm 102:10; Jesaja 53:11,12; Johannes 18:11; 
Filippenzen 2:7-11; Hebreën 2:9-10; 1 Petrus 1:11.

B15 De Messias zal vol zijn van ontferming 

 en medelijden.

E09 De rechtvaardigheid van de Messias.

PSALM 112:4     Voor de oprechten gaat het 

licht op in de duisternis. zain Hij is genadig 

en barmhartig en rechtvaardig. cheth

LUKAS 6:36     Wees dan barmhartig, zoals 

ook uw Vader barmhartig is.

JOHANNES 12:46     Ik ben een licht, in de 

wereld gekomen opdat ieder die in Mij 

gelooft, niet in de duisternis blijft.

2 KORINTHE 8:8     Ik zeg dit niet als bevel, 

maar om door de inzet van anderen ook de 

oprechtheid van uw liefde te beproeven.

9  Want u kent de genade van onze Heere 

Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm  

 

is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u 

door Zijn armoede rijk zou worden.

1 JOHANNES 2:29     Als u weet dat Hij 

rechtvaardig is, dan weet u dat ieder die de 

rechtvaardigheid doet, uit Hem geboren is.

Zie: Kolossenzen:1:12,13; 1 Johannes 3:7,10.

E17 De Messias zal een tempel voor God 

 bouwen.  

F03 De Messias zal worden verworpen.  

      

PSALM 118:22     De steen die de bouwers 

verworpen hadden, is tot een hoeksteen 

geworden.

23  Dit is door de HEERE geschied, het is 

wonderlijk in onze ogen.

24  Dit is de dag die de HEERE gemaakt heeft, 

laten wij op deze dag ons verheugen en 

verblijd zijn.

JESAJA 28:16     daarom, zo zegt de Heere 

HEERE: Zie, Ik leg in Sion een steen 

ten grondslag, een beproefde steen, een 

kostbare hoeksteen, die vast gegrondvest 

is. Wie gelooft, zal zich niet weg haasten.

MATTHÉÜS 21:42     Jezus zei tegen hen: 

Hebt u nooit gelezen in de Schriften: De 

steen die de bouwers verworpen hadden, 

die is tot een hoeksteen geworden; dit 

is door de Heere geschied, en het is 

wonderlijk in onze ogen?

LUKAS 20:17     Maar Hij keek hen aan en 

zei: Wat betekent dan dit wat geschreven  
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staat: De steen die de bouwers verworpen 

hebben, is tot een hoeksteen geworden?

HANDELINGEN 2:23     deze Jezus, 

Die overeenkomstig het vastgestelde 

raadsbesluit en de voorkennis van God 

overgegeven is, hebt u gevangen genomen 

en door de handen van onrechtvaardigen 

aan het kruis gespijkerd en gedood.

HANDELINGEN 3:13     De God van 

Abraham, Izak en Jakob, de God van onze 

vaderen, heeft Zijn Kind Jezus verheerlijkt, 

Die u hebt overgeleverd. U hebt Hem 

verloochend vóór Pilatus, toen die 

oordeelde dat men Hem zou loslaten.

HANDELINGEN 4:10     laat het dan bij u 

allen en bij heel het volk Israël bekend zijn 

dat door de Naam van Jezus Christus, de 

Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die 

God uit de doden opgewekt heeft, dat door 

Hem deze man hier gezond voor u staat.

11  Deze Jezus is de steen die door u, de 

bouwers, veracht werd, maar Die de 

hoeksteen geworden is.

ROMEINEN 9:33     zoals geschreven staat: 

Zie, Ik leg in Sion een steen des aanstoots 

en een struikelblok. En: Ieder die in Hem 

gelooft, zal niet beschaamd worden.

ÉFEZE 2:20     gebouwd op het fundament 

van de apostelen en profeten, waarvan 

Jezus Christus Zelf de hoeksteen is,

21  en op Wie het hele gebouw, goed 

samengevoegd, verrijst tot een heilige 

tempel in de Heere;

22  op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een 

woning van God, in de Geest.

1 PETRUS 2:6     Daarom staat er in de 

Schrift: Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen 

die uitverkoren en kostbaar is; en: Wie in 

Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.

Zie: Daniël 2:34; Zacharía 3:9; Zacharía 4:7; Zacharía 12:3; 
Matthéüs 28:1-8; Markus 12:10,11; Handelingen 5:31,32; 

1 Korinthe 3:11; Éfeze 1:19-22; 1 Petrus 2:4-8.

F02 De intocht van de Messias in Jeruzalem 

 voorzegd.

PSALM 118:26     Gezegend wie komt in 

de Naam van de HEERE! Wij zegenen u 

vanuit het huis van de HEERE.

27  De HEERE is God, Hij heeft ons licht 

gegeven. Bind het feest offer vast met 

touwen tot aan de horens van het altaar.

MATTHÉÜS 21:9     De menigte die 

vooropliep en die volgde, riep: Hosanna, 

de Zoon van David! Gezegend Hij Die 

komt in de Naam van de Heere! Hosanna, 

in de hoogste hemelen!

10  Toen Hij Jeruzalem binnenkwam, raakte 

heel de stad in opschudding en men zei: 

Wie is Dat?

11  De menigte zei: Dat is Jezus, de Profeet uit 

Nazareth in Galilea.

MATTHÉÜS 23:39     Want Ik zeg u: U zult 

Mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt: 

Gezegend is Hij Die komt in de Naam van 

de Heere!
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LUKAS 19:36     Toen Hij nu verder ging, 

spreidden zij hun kleren onder Hem uit op 

de weg.

37  Toen Hij reeds dicht bij de helling van de 

Olijfberg was gekomen, begon de hele 

menigte van de discipelen zich te verblijden 

en God met luide stem te loven om alle 

machtige daden die zij gezien hadden.

38  En zij zeiden: Gezegend is de Koning, Die 

daar komt in de Naam van de Heere. Vrede 

in de hemel en heerlijkheid in de hoogste 

hemelen.

JOHANNES 12:13     namen zij de takken van 

de palmbomen en gingen de stad uit Hem 

tegemoet en riepen: Hosanna! Gezegend is 

Hij Die komt in de Naam van de Heere, de 

Koning van Israël!

ÉFEZE 1:3      Gezegend zij de God en Vader 

van onze Heere Jezus Christus, Die ons 

gezegend heeft met alle geestelijke zegen 

in de hemelse gewesten in Christus,

Zie: Markus 11:9-10.

E12 De Messias vervult de Wet van God.

PSALM 119:97     Mem. Hoe lief heb ik Uw 

wet! Hij is heel de dag mijn overdenking.

98  Uw geboden maken mij wijzer dan mijn 

vijanden, want zij zijn voor eeuwig bij mij.

99  Ik ben verstandiger dan al mijn leraren, 

want Uw getuigenissen zijn mij tot 

overdenking.

100 Ik heb meer inzicht dan de ouderen, 

omdat ik Uw bevelen in acht genomen 

heb.

101 Ik heb mijn voeten weerhouden van alle 

slechte paden, opdat ik mij aan Uw woord 

zal houden.

102 Ik ben niet afgeweken van Uw bepalingen, 

want Ú hebt mij onderwezen.

103 Hoe zoet zijn Uw woorden voor mijn 

gehemelte, zoeter dan honing voor mijn 

mond.

MATTHÉÜS 11:25     In die tijd antwoordde 

Jezus en zei: Ik dank U, Vader, Heere 

van de hemel en van de aarde, dat U 

deze dingen voor wijzen en verstandigen 

verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen 

hebt geopenbaard.

LUKAS 2:46     En het gebeurde dat zij Hem 

na drie dagen in de tempel vonden, terwijl 

Hij te midden van de leraars zat, naar hen 

luisterde en vragen aan hen stelde.

47  Allen die Hem hoorden, stonden versteld 

van Zijn verstand en antwoorden.

JOHANNES 3:2     Deze kwam ‘s nachts naar 

Jezus en zei tegen Hem: Rabbi, wij weten 

dat U van God gekomen bent als leraar, 

want niemand kan deze tekenen doen die 

U doet, als God niet met hem is.

JOHANNES 4:34     Jezus zei tegen hen: Mijn 

voedsel is dat Ik de wil doe van Hem Die Mij 

gezonden heeft en Zijn werk volbreng.

JOHANNES 15:10     Als u Mijn geboden in 

acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, 

zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht 

genomen heb en in Zijn liefde blijf.

ROMEINEN 13:10     De liefde doet de naaste 

geen kwaad. Daarom is de liefde de 

vervulling van de wet.
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1 JOHANNES 2:5     Maar ieder die Zijn 

woord in acht neemt, in hem is werkelijk 

de liefde van God volmaakt geworden. 

Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn.

1 JOHANNES 5:3     Want dit is de liefde tot 

God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; 

en Zijn geboden zijn geen zware last.

Zie: Deuteronomium 4:6-8; Jeremía 2:8; Jeremía 8:9; Joël 2:23; 
Matthéüs 13:11; Matthéüs 15:6-9,14; Hebreën 5:12.

F13 Details van het lijden van de Messias.

PSALM 129:3     Ploegers hebben mijn rug 

geploegd, zij hebben hun voren lang 

gemaakt.

JESAJA 50:6     Ik geef Mijn rug aan hen die 

Mij slaan, Mijn wangen aan hen die Mij de 

baard uitplukken. Mijn gezicht verberg Ik 

niet voor smaad en speeksel.

JESAJA 53:5     Maar Hij is om onze overtredin-

gen verwond, om onze ongerechtigheden ver-

brijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, 

was op Hem, en door Zijn striemen is er voor 

ons genezing gekomen.

MATTHÉÜS 20:19     en zij zullen Hem aan de 

heidenen overleveren om Hem te bespotten 

en te geselen en te kruisigen; maar op de 

derde dag zal Hij opgewekt worden.

MATTHÉÜS 27:26     Toen liet hij Barabbas 

voor hen los, maar nadat hij Jezus 

gegeseld had, gaf hij Hem over om 

gekruisigd te worden.

Zie: Jesaja 51:23; Markus 10:34; Markus 15:15; Lukas 18:33.

D09 De Messias zal de Zaligmaker zijn.

E26 Het verlossingswerk van de Messias.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van 

 de Messias.

PSALM 130:7     Laat Israël hopen op de HEERE, 

want bij de HEERE is goedertierenheid en bij 

Hem is veel verlossing.

8  Ja, Hij zal Israël verlossen van al zijn 

ongerechtigheden.

PSALM 103:3     Die al uw ongerechtigheid 

vergeeft, Die al uw ziekten geneest,

4  Die uw leven verlost van het verderf, 

Die u kroont met goedertierenheid en 

barmhartigheid,

MATTHÉÜS 1:21     en zij zal een Zoon 

baren, en u zult Hem de naam Jezus 

geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken 

van hun zonden.

LUKAS 1:68     Geprezen zij de Heere, de God 

van Israël, want Hij heeft naar Zijn volk 

omgezien en er verlossing voor tot stand 

gebracht.

ROMEINEN 3:24     en worden om niet 

gerechtvaardigd door Zijn genade, door de 

verlossing in Christus Jezus.

ROMEINEN 6:14     Want de zonde zal over u 

niet heersen. U bent namelijk niet onder 

de wet, maar onder de genade.

ROMEINEN 11:26     En zo zal heel Israël 

zalig worden, zoals geschreven staat: De 

Verlosser zal uit Sion komen en zal de 

goddeloosheden afwenden van Jakob.
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ÉFEZE 1:7     In Hem hebben wij de 

verlossing, door Zijn bloed, namelijk 

de vergeving van de overtredingen, 

overeenkomstig de rijkdom van Zijn 

genade,

TITUS 2:14     Hij heeft Zichzelf voor ons 

gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van 

alle wetteloosheid en voor Zichzelf een 

eigen volk zou reinigen, ijverig in goede 

werken.

HEBREËN 9:12     Hij is niet door bloed van 

bokken en kalveren, maar door Zijn eigen 

bloed voor eens en altijd binnengegaan 

in het heiligdom en heeft daardoor een 

eeuwige verlossing teweeggebracht.

1 JOHANNES 3:5     En u weet dat Hij 

geopenbaard is om onze zonden weg te 

nemen; en zonde is er in Hem niet.

6  Ieder die in Hem blijft, zondigt niet; ieder 

die zondigt, heeft Hem niet gezien en 

heeft Hem niet gekend.

7  Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. 

Wie de rechtvaardigheid doet, is 

rechtvaardig, zoals Hij rechtvaardig is.

8  Wie de zonde doet, is uit de duivel; want 

de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe 

is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij 

de werken van de duivel verbreken zou.

Zie: #2; #3; Markus 15:31; Lukas 2:38; Lukas 21:28; Lukas 24:21; 
1 Korinthe 1:30; Éfeze 1:14; Kolossenzen 1:14.

C01 De komst van de Messias voorzegd.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias. 

PSALM 132:11    De HEERE heeft David in 

waarheid gezworen, en Hij zal daar niet 

van afwijken: Eén van de vrucht van uw 

schoot zal Ik op uw troon zetten.

12  Als uw zonen Mijn verbond in acht zullen 

nemen en Mijn getuigenissen, die Ik hun 

leren zal, zullen ook hun zonen tot in 

eeuwigheid op uw troon zitten.

LUKAS 1:30     En de engel zei tegen haar: 

Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt 

genade gevonden bij God.

31  En zie, u zult zwanger worden en een Zoon 

baren en u zult Hem de naam Jezus geven.

32  Hij zal groot zijn en de Zoon van de 

Allerhoogste genoemd worden, en God, de 

Heere, zal Hem de troon van Zijn vader 

David geven,

33  en Hij zal over het huis van Jakob Koning 

zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn 

Koninkrijk zal geen einde komen.

LUKAS 1:69     En Hij heeft een hoorn van 

zaligheid voor ons opgericht in het huis 

van David, Zijn knecht,

70  zoals Hij gesproken had bij monde van 

Zijn heilige profeten, die er door de 

eeuwen heen geweest zijn,

HANDELINGEN 2:30     Aangezien hij een 

profeet was en wist dat God hem met een eed 

gezworen had dat Hij uit de vrucht van zijn 

lichaam, voor zover het zijn vlees betrof, de 

Christus zou doen opstaan om Hem op zijn 

troon te zetten,

Zie: #1; #2; Psalm 102:29; Jesaja 59:21.
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E16 De Messias zal Zijn volk zegenen.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

PSALM 132:13     Want de HEERE heeft Sion 

verkozen, Hij heeft het begeerd tot Zijn 

woongebied.

HEBREËN 12:22     Maar u bent genaderd tot 

de berg Sion en tot de stad van de levende 

God, tot het hemelse Jeruzalem en tot 

tienduizendtallen van engelen,

23  tot een feestelijke vergadering en de gemeente 

van de eerstgeborenen, die in de hemelen 

opgeschreven zijn, en tot God, de Rechter over 

allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen, 

die tot volmaaktheid zijn gekomen,

24  en tot de Middelaar van het nieuwe verbond, 

Jezus, en tot het bloed van de besprenging, dat 

van betere dingen spreekt dan dat van Abel.

Zie: #1; Psalm 68:17; Psalm 78:68,69; Psalm 87:2; Jesaja 14:32.

E16 De Messias zal Zijn volk zegenen.

PSALM 132:14     Dit is, zei Hij, Mijn 

rustplaats tot in eeuwigheid, hier zal Ik 

wonen, want naar haar heb Ik verlangd.

MATTHÉÜS 11:28     Kom naar Mij toe, allen 

die vermoeid en belast bent, en Ik zal u 

rust geven.

29  Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik 

zachtmoedig ben en nederig van hart; en u 

zult rust vinden voor uw ziel;

JOHANNES 14:23     Jezus antwoordde en zei 

tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij 

Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader 

zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem 

toe komen en bij hem intrek nemen.

HEBREËN 4:3     Wij die tot geloof gekomen zijn, 

gaan immers de rust binnen, zoals Hij gezegd 

heeft: Daarom heb Ik in Mijn toorn gezworen: 

Mijn rust zullen zij niet binnengaan! En dat 

terwijl Zijn werken al sinds de grondlegging van 

de wereld voltooid zijn.

Zie: #1; #2; Psalm 68:17; Psalm 76:1-3; Psalm 132:8,9; 
Psalm 135:21; Jesaja 57:15; Jesaja 66:1; Ezechiël 38:8; 43:7,9;  

2 Korinthe 6:16; Hebreën 4:1-11. 

E16 De Messias zal Zijn volk zegenen.

PSALM 132:15     Haar voedsel zal Ik 

rijk zegenen, haar armen met brood 

verzadigen.

MATTHÉÜS 5:6     Zalig zijn zij die hongeren 

en dorsten naar de gerechtigheid, want zij 

zullen verzadigd worden.

MATTHÉÜS 6:32     Want al deze dingen 

zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet 

immers dat u al deze dingen nodig hebt.

33  Maar zoek eerst het Koninkrijk van God 

en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen 

zullen u erbij gegeven worden.

MARKUS 8:6     En Hij gebood de menigte op 

de grond te gaan zitten. En Hij nam de zeven 

broden en nadat Hij gedankt had, brak Hij ze 

en gaf ze aan Zijn discipelen om ze hun voor 

te zetten; en zij zetten ze de menigte voor.

7  En zij hadden enkele visjes; en toen Hij ze 

gezegend had, zei Hij dat zij ook die moesten 

voorzetten.

8  En zij aten en werden verzadigd. En zij 

raapten het overschot van de stukken brood op, 

zeven manden.

9  Het waren er ongeveer vierduizend, die 

gegeten hadden; en Hij stuurde hen weg.
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LUKAS 1:53     Hongerigen heeft Hij met 

goede gaven verzadigd en rijken heeft Hij 

met lege handen weggezonden.

JOHANNES 6:35     En Jezus zei tegen hen: Ik 

ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, 

zal beslist geen honger hebben, en wie in 

Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.

HANDELINGEN 2:44     En allen die 

geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen 

gemeenschappelijk;

45  en zij verkochten hun bezittingen en 

eigendommen en verdeelden die onder allen, 

naar dat ieder nodig had.

46  En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel 

bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis 

brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel 

tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart;

Zie: Psalm 34:10,11; Jesaja 33:16; Jeremía 31:14;  
Matthéüs 14:19-21.

E16 De Messias zal Zijn volk zegenen.

PSALM 132:16     Haar priesters zal Ik 

kleden met heil, haar gunstelingen zullen 

uitbundig juichen.

GALATEN 3:27     Want u allen die in 

Christus gedoopt bent, hebt zich met 

Christus bekleed.

OPENBARING 1:6     en Die ons gemaakt 

heeft tot koningen en priesters voor God 

en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en 

de kracht in alle eeuwigheid. Amen.

Zie: #1; #2; 2 Kronieken 6:41; Psalm 132:9; Jesaja 61:10; 
Openbaring 3:5; Openbaring 4:4; Openbaring 7:9-14; 

Openbaring 20:6. 

D04 Het koninklijk ambt van de Messias.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias. 

PSALM 132:17      Daar zal Ik voor David 

een hoorn doen opkomen en voor Mijn 

gezalfde een lamp gereedmaken.

18  Ik zal zijn vijanden met schaamte kleden, 

maar op hem zal zijn diadeem schitteren.

LUKAS 1:67     En Zacharias, zijn vader, 

werd vervuld met de Heilige Geest en 

profeteerde:

68  Geprezen zij de Heere, de God van Israël, 

want Hij heeft naar Zijn volk omgezien en 

er verlossing voor tot stand gebracht.

69  En Hij heeft een hoorn van zaligheid voor 

ons opgericht in het huis van David, Zijn 

knecht,

70  zoals Hij gesproken had bij monde van 

Zijn heilige profeten, die er door de 

eeuwen heen geweest zijn,

71  namelijk verlossing van onze vijanden en 

bevrijding uit de hand van allen die ons 

haten,

LUKAS 2:25     En zie, er was een man in 

Jeruzalem, van wie de naam Simeon 

was, en die man was rechtvaardig en 

godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting 

van Israël en de Heilige Geest was op hem.

26  En hem was een Goddelijke openbaring 

gegeven door de Heilige Geest dat hij de 

dood niet zien zou voordat hij de Gezalfde 

van de Heere zou zien.

27  En hij kwam door de Geest in de tempel. 

En toen de ouders het Kind Jezus 

binnenbrachten om met Hem te doen 

volgens de gewoonte van de wet,

28  nam hij Het in zijn armen, loofde God en 

zei:
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29  Nu laat U, Heere, Uw dienstknecht gaan 

in vrede, volgens Uw woord,

30  want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien,

31  die U bereid hebt voor de ogen van alle 

volken,

32  een licht om de heidenen te verlichten en om 

Uw volk Israël te verheerlijken.

LUKAS 20:42     David zelf zegt namelijk in het 

boek van de psalmen: De Heere heeft gezegd 

tegen mijn Heere: Zit aan Mijn rechterhand,

43  totdat Ik Uw vijanden neergelegd heb als 

een voetbank voor Uw voeten.

OPENBARING 11:15     En de zevende engel 

blies op de bazuin, en er klonken luide 

stemmen in de hemel, die zeiden: De 

koninkrijken van de wereld zijn van onze 

Heere en van Zijn Christus geworden, en 

Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

Zie: #1; #2; #5; Psalm 21:9,10; Psalm 109:29; 
Psalm 148:14; Ezechiël 29:21.

H03 Het toekomstige Koninkrijk van de Messias.

PSALM 138:4    Alle koningen van de aarde 

zullen U loven, HEERE, wanneer zij de 

woorden uit Uw mond gehoord hebben.

5  Zij zullen zingen van de wegen van de 

HEERE, want de heerlijkheid van de HEERE 

is groot.

JESAJA 49:22     Zo zegt de Heere HEERE: 

Zie, Ik zal Mijn hand opheffen naar de 

heidenvolken, naar de volken zal Ik Mijn 

banier omhoogsteken. Dan zullen zij 

uw zonen brengen in de armen, en uw 

dochters zullen gedragen worden op de 

schouder.

23  En koningen zullen uw verzorgers zijn en 

hun vorstinnen uw voedsters. Zij zullen 

zich voor u neerbuigen met het gezicht ter 

aarde en zij zullen het stof van uw voeten 

likken. U zult weten dat Ik de HEERE ben: 

zij zullen niet beschaamd worden die Mij 

verwachten.

OPENBARING 11:15     En de zevende engel 

blies op de bazuin, en er klonken luide 

stemmen in de hemel, die zeiden: De 

koninkrijken van de wereld zijn van onze 

Heere en van Zijn Christus geworden, en 

Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

Zie: #1; #5.

B08 De alwetendheid van de Messias.

PSALM 139:1     Een psalm van David, voor 

de koorleider. HEERE, U doorgrondt en 

kent mij.

2  Ú kent mijn zitten en mijn opstaan, U 

begrijpt van verre mijn gedachten.

3  U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U 

bent met al mijn wegen vertrouwd.

4  Al is er nog geen woord op mijn tong, zie, 

HEERE, U weet het alles.

MATTHÉÜS 9:4     En Jezus, Die hun 

gedachten zag, zei: Waarom overweegt u 

verkeerde dingen in uw hart?

MATTHÉÜS 12:36     Maar Ik zeg u dat de 

mensen van elk nutteloos woord dat zij 

zullen spreken, rekenschap moeten geven 

op de dag van het oordeel.

37  Want op grond van uw woorden zult u 

rechtvaardig verklaard worden, en op grond 

van uw woorden zult u veroordeeld worden.
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LUKAS 9:47     Maar toen Jezus de 

overweging van hun hart zag, nam Hij een 

klein kind en zette dat bij Zich.

LUKAS 10:22     Alle dingen zijn Mij 

overgegeven door Mijn Vader; en niemand 

weet Wie de Zoon is dan de Vader, en Wie 

de Vader is dan de Zoon, en hij aan wie de 

Zoon het wil openbaren.

JOHANNES 2:24     Maar Jezus Zelf 

vertrouwde Zichzelf aan hen niet toe, 

omdat Hij hen allen kende,

25  en omdat Hij het niet nodig had dat 

iemand van de mens getuigde, want Hij 

wist Zelf wat in de mens was.

JOHANNES 13:21     Toen Jezus deze dingen 

gezegd had, raakte Zijn geest in beroering, 

en Hij getuigde en zei: Voorwaar, voorwaar, 

Ik zeg u dat een van u Mij zal verraden.

JOHANNES 16:30     Nu weten wij dat U alles 

weet en dat het voor U niet nodig is dat 

iemand U vragen stelt. Hierom geloven wij 

dat U van God uitgegaan bent.

JOHANNES 21:17     Hij zei voor de derde 

keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, 

houdt u van Mij? Petrus werd bedroefd, 

omdat Hij voor de derde keer tegen hem 

zei: Houdt u van Mij? En hij zei tegen 

Hem: Heere, U weet alle dingen, U weet 

dat ik van U houd. Jezus zei tegen hem: 

Weid Mijn schapen.

1 KORINTHE 4:5     Oordeel daarom niets 

vóór de tijd, totdat de Heere komt. Hij zal 

ook wat in de duisternis verborgen is aan 

het licht brengen, en de voornemens van 

het hart openbaar maken. En dan zal ieder 

van God lof ontvangen.

HEBREËN 4:13     En er is geen schepsel 

onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt 

en ontbloot voor de ogen van Hem aan Wie 

wij rekenschap hebben af te leggen.

OPENBARING 3:8     Ik ken uw werken. Zie, 

Ik heb voor uw ogen een geopende deur 

gegeven en niemand kan die sluiten, want 

u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn 

Woord in acht genomen en Mijn Naam 

niet verloochend.

Zie: Psalm 17:3; Psalm 44:22; Psalm 94:11; Psalm 121:3-8; 
Psalm 139:23; Spreuken 5:21; Prediker 12:14; Jesaja 29:15; 

Jesaja 37:28; Jeremía 12:3; Jeremía 17:9,10; Jeremía 23:24; 
Daniël 2:22; Maleáchi 3:16; Johannes 4:16-19,28.

B09 De alomtegenwoordigheid van de Messias.

PSALM 139:7     Waar kan ik Uw Geest 

ontgaan, waar Uw aangezicht ontvluchten?

8  Al steeg ik op naar de hemel, U bent daar; 

of legde ik mij neer in de hel, zie, U bent 

daar.

9  Nam ik vleugels van de dageraad, woonde 

ik aan het einde van de zee,

10  ook daar zou Uw hand mij leiden en Uw 

rechterhand mij vasthouden.

MATTHÉÜS 18:20     Want waar twee of drie 

in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar 

ben Ik in hun midden.

MATTHÉÜS 28:20     En zie, Ik ben met u al 

de dagen, tot de voleinding van de wereld. 

Amen.

PSALMEN

psalm 139 psalm 139
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JOHANNES 1:1     In het begin was het 

Woord en het Woord was bij God en het 

Woord was God.

JOHANNES 14:20     Op die dag zult u inzien 

dat Ik in Mijn Vader ben, en u in Mij, en 

Ik in u.

KOLOSSENZEN 1:17     En Hij is vóór alle 

dingen, en alle dingen bestaan tezamen 

door Hem.

Zie: Jeremía 23:23,24; Micha 5:1; Openbaring 21:2,3,10,22,23.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

PSALM 145:10     Al Uw werken zullen U 

loven, HEERE;  

Uw gunstelingen zullen U danken. jod

11  Zij zullen de heerlijkheid van Uw 

Koninkrijk in herinnering roepen  

en van Uw macht spreken, kaph

12  om de mensenkinderen Zijn machtige 

daden bekend te maken,   

de glorierijke heerlijkheid van Zijn 

Koninkrijk. lamed

13  Uw Koninkrijk is een Koninkrijk van alle 

eeuwen, mem 

ÉFEZE 3:7     waarvan ik een dienaar 

geworden ben, krachtens de gave van de 

genade van God, die mij gegeven is, naar 

de werking van Zijn kracht.

8  Mij, de allerminste van alle heiligen, 

is deze genade gegeven, om onder 

de heidenen door het Evangelie de 

onnaspeurlijke rijkdom van Christus te 

verkondigen,

1 TIMOTHEÜS 1:17     De Koning nu 

der eeuwen, de onvergankelijke, de 

onzichtbare, de alleen wijze God, zij eer en 

heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.

HEBREËN 13:15     Laten wij dan altijd 

door Hem een lofoffer brengen aan God, 

namelijk de vrucht van lippen die Zijn 

Naam belijden.

OPENBARING 5:12     En zij zeiden met 

luide stem: Het Lam Dat geslacht is, is 

het waard om de kracht te ontvangen, en 

rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid 

en dankzegging.

13  En elk schepsel dat in de hemel, op de 

aarde, onder de aarde en op de zee is, en 

alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Aan 

Hem Die op de troon zit, en aan het Lam 

zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid 

en de kracht in alle eeuwigheid.

OPENBARING 7:9     Hierna zag ik en zie, 

een grote menigte, die niemand tellen 

kon, uit alle naties, stammen, volken en 

talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, 

bekleed met witte gewaden en palmtakken 

in hun hand.

10  En zij riepen met een luide stem: De 

zaligheid is van onze God, Die op de troon 

zit, en van het Lam!

11  En alle engelen stonden rondom de troon, 

de ouderlingen en de vier dieren. Zij 

wierpen zich vóór de troon neer met hun 

gezicht ter aarde en aanbaden God,

12  en zeiden: Amen. De lofprijzing, de 

heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, 

de eer, de kracht en de sterkte is aan onze 

God tot in alle eeuwigheid. Amen.

PSALMEN

psalm 139 & 145 psalm 145
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OPENBARING 11:15     En de zevende engel 

blies op de bazuin, en er klonken luide 

stemmen in de hemel, die zeiden: De 

koninkrijken van de wereld zijn van onze 

Heere en van Zijn Christus geworden, en 

Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

16  En de vierentwintig ouderlingen, die voor 

God op hun troon zitten, wierpen zich met 

hun gezicht ter aarde en aanbaden God,

17  en zeiden: Wij danken U, Heere, God 

de Almachtige, Die is en Die was en Die 

komt, omdat U Uw grote kracht ter hand 

hebt genomen en Koning geworden bent.

OPENBARING 12:10     En ik hoorde een 

luide stem in de hemel zeggen: Nu is 

gekomen de zaligheid, de kracht en het 

koninkrijk van onze God en de macht van 

Zijn Christus, want de aanklager van onze 

broeders, die hen dag en nacht aanklaagde 

voor onze God, is neergeworpen.

OPENBARING 19:5     En er kwam een stem 

uit de troon, die zei: Loof onze God, al 

Zijn dienstknechten, en die Hem vrezen, 

kleinen en groten!

6  En ik hoorde zoiets als een geluid van 

een grote menigte en als een gedruis van 

vele wateren en een geluid als van zware 

donderslagen: Halleluja, want de Heere, 

de almachtige God, is Koning geworden.

Zie: #1; #2; 1 Korinthe 15:21-28. 

E05 De wonderen van de Messias.

PSALM 146:8     de HEERE opent de ogen van 

de blinden. De HEERE richt de gebogenen 

op, de HEERE heeft de rechtvaardigen lief.

JESAJA 35:5     Dan zullen de ogen van de 

blinden worden opengedaan, de oren van 

de doven zullen worden geopend.

MATTHÉÜS 9:30     En hun ogen werden 

geopend. En Jezus vermaande hen streng 

en zei: Kijk uit, niemand mag het te weten 

komen!

MATTHÉÜS 11:5     blinden worden ziende 

en kreupelen kunnen lopen; melaatsen 

worden gereinigd en doven kunnen horen; 

doden worden opgewekt en aan armen 

wordt het Evangelie verkondigd;

LUKAS 18:42     En Jezus zei tegen hem: 

Word ziende. Uw geloof heeft u behouden.

JOHANNES 9:10     Zij dan zeiden tegen 

hem: Hoe zijn uw ogen geopend?

11  Hij antwoordde en zei: Een Mens, 

genaamd Jezus, maakte slijk, bestreek 

mijn ogen en zei tegen mij: Ga heen naar 

het badwater Siloam en was u. En ik ging 

weg, waste mij en werd ziende.

HANDELINGEN 26:18     om hun ogen 

te openen en hen te bekeren van de 

duisternis tot het licht en van de macht 

van de satan tot God, opdat zij vergeving 

van de zonden ontvangen en een erfdeel 

onder de geheiligden door het geloof in 

Mij.

PSALMEN

psalm 145 psalm 146
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ÉFEZE 1:18     namelijk verlichte ogen van 

uw verstand, om te weten wat de hoop van 

Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de 

heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen,

1 PETRUS 2:9     Maar u bent een uitverkoren 

geslacht, een koninklijk priesterschap, 

een heilig volk, een volk dat God Zich 

tot Zijn eigendom maakte; opdat u de 

deugden zou verkondigen van Hem Die u 

uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn 

wonderbaar licht,

Zie: Jesaja 42:16,18.

E26 Het verlossingswerk van de Messias.

PSALM 147:3     Hij geneest de gebrokenen 

van hart, Hij verbindt hen in hun leed.

6 De HEERE houdt de zachtmoedigen 

staande, de goddelozen vernedert Hij, tot 

de grond toe.

MATTHÉÜS 5:5     Zalig zijn de 

zachtmoedigen, want zij zullen de aarde 

beërven.

LUKAS 4:18     De Geest van de Heere is 

op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij 

heeft Mij gezonden om aan armen het 

Evangelie te verkondigen, om te genezen 

die gebroken van hart zijn,

Zie: 1 Petrus 5:6.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

PSALM 147:2      De HEERE bouwt Jeruzalem 

weer op, Hij verzamelt Israëls verdrevenen.

13  Want Hij maakt de grendels van uw 

poorten sterk, Hij zegent uw kinderen in 

uw midden.

14  Hij doet in uw gebied vrede heersen, Hij 

verzadigt u met het beste van de tarwe.

20  Zo heeft Hij voor geen enkel ander volk gedaan; 

die kennen Zijn bepalingen niet. Halleluja!

JESAJA 11:12     Hij zal een banier 

omhoogheffen onder de heidenvolken 

en Hij zal de verdrevenen van Israël 

verzamelen en zij die vanuit Juda overal 

verspreid zijn, bijeenbrengen van de vier 

hoeken van de aarde.

ZACHARÍA 8:3     Zo zegt de HEERE: Ik ben 

naar Sion teruggekeerd en Ik zal midden 

in Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal ‘stad 

van de waarheid’ genoemd worden, de 

berg van de HEERE van de legermachten 

‘de heilige berg’.

ROMEINEN 3:1     Wat heeft de Jood dan voor 

op anderen? Of wat is het voordeel van het 

besneden zijn?

2  Veel, in alle opzichten. Want in de eerste plaats 

zijn hun de woorden van God toevertrouwd.

ROMEINEN 11:25     Want ik wil niet, 

broeders, dat u geen weet hebt van dit 

geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in 

eigen oog), dat er voor een deel verharding 

over Israël is gekomen, totdat de volheid 

van de heidenen is binnengegaan.

PSALMEN

psalm 146 & 147 psalm 147
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26  En zo zal heel Israël zalig worden, zoals 

geschreven staat: De Verlosser zal uit 

Sion komen en zal de goddeloosheden 

afwenden van Jakob.

27  En dit is het verbond van Mij met hen, 

wanneer Ik hun zonden zal wegnemen.

Zie: #1; #2; #3; Psalm 102:14-17; Matthéüs 16:18; 
Matthéüs 19:13,14; Éfeze 1:10; Éfeze 2:17-19; Romeinen 11:25.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

PSALM 149:1     Halleluja! Zing de HEERE een 

nieuw lied, Zijn lof zij in de gemeente van 

Zijn gunstelingen.

2  Laat Israël zich verblijden in zijn Maker, laten 

de kinderen van Sion zich verheugen over 

hun Koning.

3  Laten zij Zijn Naam loven in reidans, voor 

Hem psalmen zingen met tamboerijn en 

harp.

4  Want de HEERE is Zijn volk goedgezind, Hij 

zal de zachtmoedigen aanzien geven met heil.

5  Laten Zijn gunstelingen om die eer 

opspringen van vreugde, laten zij vrolijk 

zingen op hun slaapplaatsen.

MATTHÉÜS 21:5     Zeg tegen de dochter 

van Sion: Zie, uw Koning komt tot u, 

zachtmoedig en gezeten op een ezelin 

en een veulen dat een jong van een 

jukdragende ezelin is.

LUKAS 19:38     En zij zeiden: Gezegend is de 

Koning, Die daar komt in de Naam van de 

Heere. Vrede in de hemel en heerlijkheid 

in de hoogste hemelen.

HEBREËN 2:12     want Hij zegt: Ik zal Uw 

Naam aan Mijn broeders verkondigen; 

te midden van de gemeente zal Ik U 

lofzingen.

1 PETRUS 1:8     Hoewel u Hem niet gezien 

hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem 

nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich 

met een onuitsprekelijke en heerlijke 

vreugde,

1 PETRUS 3:4     maar uw sieraad moet zijn 

de verborgen mens van het hart, met 

het onvergankelijke sieraad van een 

zachtmoedige en stille geest, die kostbaar 

is voor God.

OPENBARING 5:9     En zij zongen een 

nieuw lied en zeiden: U bent het waard 

om de boekrol te nemen en zijn zegels te 

openen, want U bent geslacht en hebt ons 

voor God gekocht met Uw bloed, uit elke 

stam, taal, volk en natie.

10  En U hebt ons voor onze God gemaakt tot 

koningen en priesters, en wij zullen als 

koningen regeren over de aarde.

OPENBARING 19:6     En ik hoorde zoiets als 

een geluid van een grote menigte en als 

een gedruis van vele wateren en een geluid 

als van zware donderslagen: Halleluja, 

want de Heere, de almachtige God, is 

Koning geworden.

Zie: #1; #2; Deuteronomium 7:6,7; 1 Samuël 12:22; 
Psalm 22:23,26; Psalm 33:2,3; Psalm 96:1; Psalm 98:1; 

Psalm 100:1-3; Psalm 111:1; Psalm 116:18; Psalm 135:3-4; 
Psalm 144:9; Psalm 150:4; Jesaja 42:10; 

Jesaja 54:5; Jesaja 62:4-5; 1 Petrus 5:5.

PSALMEN
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H02 Het toekomstig oordeel door de Messias.     

PSALM 149:6     Gods lofzangen klinken uit 

hun mond, een tweesnijdend zwaard is in 

hun hand,

7  om wraak te oefenen over de heidenvolken, 

bestraffingen over de natiën,

8  om hun koningen te binden met ketenen 

en hun aanzienlijken met ijzeren boeien,

9  om het beschreven recht aan hen te 

voltrekken. Dát zal de glorie van al Zijn 

gunstelingen zijn. Halleluja!

ZACHARÍA 14:17     Het zal geschieden dat 

er geen regen zal vallen op hem die uit de 

geslachten van de aarde niet zal opgaan 

naar Jeruzalem om zich voor de Koning, 

de HEERE van de legermachten, neer te 

buigen.

18  Als het geslacht van de Egyptenaren, 

waarop geen regen is gevallen, niet zal 

opgaan en komen, dan zal de plaag komen 

waarmee de HEERE de heidenvolken zal 

treffen die niet zullen optrekken om het 

Loofhuttenfeest te vieren.

19  Dit zal de straf zijn voor de zonde van 

Egypte en de straf voor de zonde van alle 

heidenvolken die niet zullen opgaan om 

het Loofhuttenfeest te vieren.

1 KORINTHE 6:2     Weet u niet dat de 

heiligen de wereld zullen oordelen? En 

als door u de wereld geoordeeld wordt, 

zou u dan ongeschikt zijn voor de meest 

onbeduidende rechtszaken?

3  Weet u niet dat wij engelen zullen 

oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse 

dingen?

HEBREËN 4:12     Want het Woord van God 

is levend en krachtig en scherper dan enig 

tweesnijdend zwaard, en het dringt door 

tot op de scheiding van ziel en geest, van 

gewrichten en merg, en het oordeelt de 

overleggingen en gedachten van het hart.

OPENBARING 1:16     En Hij had zeven 

sterren in Zijn rechterhand en uit Zijn 

mond kwam een tweesnijdend scherp 

zwaard; en Zijn gezicht was zoals de zon 

schijnt in haar kracht.

OPENBARING 3:21     Wie overwint, zal Ik 

geven met Mij te zitten op Mijn troon, 

zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met 

Mijn Vader op Zijn troon gezet heb.

Zie: #1; #6; Psalm 96:14; Psalm 145:3-5; Psalm 148:14; 
Daniël 7:18,22; Lukas 2:14; Openbaring 19:11-21.

PSALMEN
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G04 De Messias zal Zijn Geest uitstorten.

SPREUKEN 1:23     Keert u zich tot Mijn 

bestraffing, zie, Ik zal Mijn Geest over u 

uitstorten, Mijn woorden u bekendmaken.

JOËL 2:28     Daarna zal het geschieden dat Ik 

Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw 

zonen en uw dochters zullen profeteren, 

uw ouderen zullen dromen dromen, uw 

jongemannen zullen visioenen zien.

ZACHARÍA 12:10     Maar over het huis van 

David en over de inwoners van Jeruzalem 

zal Ik de Geest van de genade en van 

de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij 

aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. 

Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als 

met de rouwklacht over een enig kind; en 

zij zullen over Hem bitter klagen, zoals 

men bitter klaagt over een eerstgeborene.

HANDELINGEN 2:4     En zij werden allen 

vervuld met de Heilige Geest en begonnen 

te spreken in andere talen, zoals de Geest 

hun gaf uit te spreken.

HANDELINGEN 2:38     En Petrus zei tegen 

hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt 

worden in de Naam van Jezus Christus, tot 

vergeving van de zonden; en u zult de gave 

van de Heilige Geest ontvangen.

Zie: Jesaja 32:15.

A04 De Messias bestaat van eeuwigheid. 

D01 De zalving van de Messias.

SPREUKEN 8:22     De HEERE bezat Mij aan 

het begin van Zijn weg,  al vóór Zijn werken, 

van oudsher.

23  Van eeuwigheid af ben Ik gezalfd geweest, 

vanaf het begin, vanaf de tijden voordat de 

aarde er was.

24  Toen er nog geen diepe wateren waren, werd 

Ik geboren, toen er nog geen bronnen waren, 

zwaar van water.

25  Voordat de bergen waren verzonken, vóór de 

heuvels, werd Ik geboren.

26  Hij had de aarde en de velden nog niet 

gemaakt, evenmin het begin van de stofjes van 

de wereld.

27  Toen Hij de hemel gereedmaakte, was Ik daar, 

toen Hij een cirkel trok over het oppervlak van 

de watervloed,

28  toen Hij de wolken daarboven sterk maakte, 

Hij de bronnen van de watervloed versterkte,

29  toen Hij voor de zee zijn plaats bepaalde, 

zodat het water Zijn bevel niet zou 

overtreden, toen Hij de fundamenten van de 

aarde verordende,

JOHANNES 1:1     In het begin was het 

Woord en het Woord was bij God en het 

Woord was God.

2  Dit was in het begin bij God.

3  Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, 

en zonder dit Woord is geen ding gemaakt 

dat gemaakt is.

4  In het Woord was het leven en het leven 

was het licht van de mensen.

JOHANNES 17:5     En nu verheerlijk Mij, U 

Vader, bij Uzelf, met de heerlijkheid die Ik 

bij U bezat voordat de wereld er was.

SPREUKEN

spreuken 1 spreuken 8
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JOHANNES 17:24     Vader, Ik wil dat waar Ik 

ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven 

hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die 

U Mij gegeven hebt, omdat U Mij hebt 

liefgehad vóór de grondlegging van de 

wereld.

KOLOSSENZEN 1:15     Hij is het Beeld van 

de onzichtbare God, de Eerstgeborene van 

heel de schepping.

16  Want door Hem zijn alle dingen 

geschapen die in de hemelen en die op de 

aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar 

zijn: tronen, heerschappijen, overheden 

of machten; alle dingen zijn door Hem en 

voor Hem geschapen.

17  En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen 

bestaan tezamen door Hem.

18  En Hij is het hoofd van het lichaam, 

namelijk van de gemeente, Hij, Die het 

begin is, de Eerstgeborene uit de doden, 

opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.

19  Want het heeft de Vader behaagd dat in 

Hem heel de volheid wonen zou,

HEBREËN 1:1     Nadat God voorheen vele 

malen en op vele wijzen tot de vaderen 

gesproken had door de profeten, heeft Hij 

in deze laatste dagen tot ons gesproken 

door de Zoon,

2  Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van 

alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt 

heeft.

3  Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid 

is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, 

Die alle dingen draagt door Zijn krachtig 

woord, heeft, nadat Hij de reiniging van 

onze zonden door Zichzelf tot stand had 

gebracht, Zich gezet aan de rechterhand 

van de Majesteit in de hoogste hemelen.

4  Hij is zoveel meer geworden dan de engelen 

als de Naam die Hij als erfdeel ontvangen 

heeft, voortreffelijker is dan die van hen.

5  Want tegen wie van de engelen heeft God 

ooit gezegd: U bent Mijn Zoon, heden heb 

Ik U verwekt? En verder: Ik zal voor Hem 

tot een Vader zijn, en Hij zal voor Mij tot 

een Zoon zijn?

Zie: Genesis 1:26; Psalm 2:6; Micha 5:1; 
Éfeze 1:10,11; 1 Johannes1:1,2.

A05 De relatie van de Messias met God, 

 Zijn Vader.

SPREUKEN 8:29    toen Hij voor de zee zijn 

plaats bepaalde, zodat het water Zijn bevel 

niet zou overtreden, toen Hij de fundamenten 

van de aarde verordende,

30  was Ik bij Hem, Zijn Lievelingskind, Ik was 

dag aan dag Zijn bron van blijdschap, te 

allen tijde spelend voor Zijn aangezicht,

31  al spelend in de wereld van Zijn aardrijk. 

Mijn bron van blijdschap vond Ik bij de 

mensenkinderen.

MATTHÉÜS 3:16     En nadat Jezus gedoopt 

was, kwam Hij meteen op uit het water; 

en zie, de hemelen werden voor Hem 

geopend, en Hij zag de Geest van God als 

een duif neerdalen en op Zich komen.

17  En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit 

is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn 

welbehagen heb!

JOHANNES 1:1     In het begin was het 

Woord en het Woord was bij God en het 

Woord was God.

2  Dit was in het begin bij God.

SPREUKEN
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3  Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, 

en zonder dit Woord is geen ding gemaakt 

dat gemaakt is.

JOHANNES 1:18     Niemand heeft ooit God 

gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de 

schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons 

verklaard.

JOHANNES 4:34     Jezus zei tegen hen: Mijn 

voedsel is dat Ik de wil doe van Hem Die 

Mij gezonden heeft en Zijn werk volbreng.

JOHANNES 5:19     Jezus dan antwoordde en 

zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg 

u: De Zoon kan niets van Zichzelf doen, 

als Hij dat niet de Vader ziet doen, want 

al wat Deze doet, dat doet ook de Zoon op 

dezelfde wijze.

20  Want de Vader heeft de Zoon lief en laat 

Hem alles zien wat Hij doet, en Hij zal 

Hem grotere werken laten zien dan deze, 

opdat u zich verwondert.

Zie: Psalm 40:7-9; Jesaja 42:1; Matthéüs 17:5; Johannes 12:28; 
Johannes 13:1; Johannes 16:28; 2 Korinthe 8:9.

B01 De Messias is de Zoon van God.

SPREUKEN 30:4    Wie is er naar de hemel 

opgestegen en vandaar neergedaald? Wie 

heeft de wind in zijn handen verzameld? Wie 

heeft de wateren in een kleed gebonden? Wie 

heeft alle einden der aarde vastgesteld? Hoe 

is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn 

Zoon, u weet het immers?

JESAJA 9:5     Want een Kind is ons 

geboren, een Zoon is ons gegeven, en 

de heerschappij rust op Zijn schouder. 

En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, 

Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, 

Vredevorst.

JEREMÍA 23:6     In Zijn dagen zal Juda 

verlost worden en Israël onbezorgd 

wonen. Dit zal Zijn Naam zijn waarmee 

men Hem noemen zal: de HEERE ONZE 

GERECHTIGHEID.

JOHANNES 1:1     In het begin was het 

Woord en het Woord was bij God en het 

Woord was God.

JOHANNES 1:18     Niemand heeft ooit God 

gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de 

schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons 

verklaard.

JOHANNES 3:13     En niemand is opgevaren 

naar de hemel dan Hij Die uit de hemel 

neergedaald is, namelijk de Zoon des 

mensen, Die in de hemel is.

ÉFEZE 4:9     Wat betekent dit ‘toen Hij 

opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst 

neergedaald is in de diepten, namelijk de 

aarde?

10  Degene Die neergedaald is, is ook Degene 

Die opgevaren is ver boven alle hemelen 

om alle dingen te vervullen.

Zie: Deuteronomium 30:3; Richteren 13:18; Job 38:4; 
Psalm 2:7; Jeremía 7:14; Matthéüs 1:21-23; 

Johannes 6:46; Romeinen 10:6,7.
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B18 De heiligheid, schoonheid en heerlijkheid

 van de Messias.

HOOGLIED 5:16      Zijn gehemelte is een en 

al zoetheid, alles aan Hem is geheel en al 

begeerlijk. Zo is mijn Liefste, ja, zo is mijn 

Vriend, dochters van Jeruzalem!

PSALM 45:2     U bent veel mooier dan de 

andere mensenkinderen; genade is op Uw 

lippen uitgegoten, daarom heeft God U 

voor eeuwig gezegend.

JOHANNES 3:29     Wie de bruid heeft, is 

de bruidegom, maar de vriend van de 

bruidegom, die erbij staat en hem hoort, 

verblijdt zich zeer over de stem van de 

bruidegom. Deze blijdschap van mij nu is 

volkomen geworden.

GALATEN 2:20     Ik ben met Christus 

gekruisigd; en niet meer ik leef, maar 

Christus leeft in mij; en voor zover ik nu 

in het vlees leef, leef ik door het geloof in 

de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad 

en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.

1 JOHANNES 4:16     En wij hebben de liefde 

die God tot ons heeft, gekend en geloofd. 

God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft 

in God, en God in hem.

Zie: Hooglied 1:2; Hooglied 2:16; Hooglied 6:3; Matthéüs 11:19; 
Matthéüs 26:50; Lukas 7:34; Jakobus 2:23. 

hooglied 5
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E10 De Messias zal ook de Messias zijn voor

  de heidenen. 

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

JESAJA 2:2     Het zal in het laatste der dagen 

geschieden dat de berg van het huis van de 

HEERE vast zal staan als de hoogste van de 

bergen, en dat hij verheven zal worden boven 

de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe 

zullen stromen.

3  Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, 

laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, 

naar het huis van de God van Jakob; dan zal 

Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, 

en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want 

uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van 

de HEERE uit Jeruzalem.

PSALM 22:28     Alle einden der aarde 

zullen eraan denken en zich tot de 

HEERE bekeren: alle geslachten van 

de heidenvolken zullen zich voor Uw 

aangezicht neerbuigen.

29  Want het koningschap is van de HEERE, 

Hij heerst over de heidenvolken.

JESAJA 49:22     Zo zegt de Heere HEERE: 

Zie, Ik zal Mijn hand opheffen naar de 

heidenvolken, naar de volken zal Ik Mijn 

banier omhoogsteken. Dan zullen zij 

uw zonen brengen in de armen, en uw 

dochters zullen gedragen worden op de 

schouder.

23  En koningen zullen uw verzorgers zijn en 

hun vorstinnen uw voedsters. Zij zullen 

zich voor u neerbuigen met het gezicht ter 

aarde en zij zullen het stof van uw voeten 

likken. U zult weten dat Ik de HEERE ben: 

zij zullen niet beschaamd worden die Mij 

verwachten.

JEREMÍA 3:17     In die tijd zal men 

Jeruzalem de Troon van de HEERE 

noemen. Alle heidenvolken zullen er 

samenstromen, tot de Naam van de 

HEERE, tot Jeruzalem. Zij zullen niet 

meer hun verharde, boosaardige hart 

achternagaan.

ZACHARÍA 8:20     Zo zegt de HEERE van 

de legermachten: Er zullen weer volken 

komen en inwoners van veel steden.

21  De inwoners van de ene stad zullen gaan 

naar die van de andere en zeggen: Laten 

we meteen gaan om het aangezicht van 

de HEERE gunstig te stemmen, om de 

HEERE van de legermachten te zoeken; ík 

zal ook gaan.

22  Dan zullen veel volken komen en machtige 

heidenvolken, om de HEERE van de 

legermachten in Jeruzalem te zoeken en 

om het aangezicht van de HEERE gunstig 

te stemmen.

23  Zo zegt de HEERE van de legermachten: 

In die dagen zal het gebeuren dat tien 

mannen uit alle talen van de heidenvolken, 

vastgrijpen, ja, de punt van de mantel van 

een Joodse man zullen zij vastgrijpen, en 

zeggen: Wij gaan met u mee, want wij 

hebben gehoord dat God met u is.

JOHANNES 6:45     Er is geschreven in de 

profeten: En zij zullen allen door God 

onderwezen zijn. Ieder dan die het van de 

Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot 

Mij.

HANDELINGEN 1:8     maar u zult de kracht 

van de Heilige Geest ontvangen, Die over 

u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, 

zowel in Jeruzalem als in heel Judea en 

jesaja 2 jesaja 2
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Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.

ROMEINEN 15:18      Want ik durf het niet 

aan iets te zeggen wat Christus niet door mij 

teweeggebracht heeft, om de heidenen tot 

gehoorzaamheid te brengen, in woord en daad,

1 JOHANNES 2:27     En wat u betreft, de 

zalving die u van Hem hebt ontvangen, 

blijft in u, en u hebt het niet nodig dat 

iemand u onderwijst; maar zoals deze 

zalving u onderwijst met betrekking 

tot alle dingen-en die zalving is waar 

en is geen leugen-en zoals ze u heeft 

onderwezen, zo moet u in Hem blijven.

OPENBARING 11:15     En de zevende engel 

blies op de bazuin, en er klonken luide 

stemmen in de hemel, die zeiden: De 

koninkrijken van de wereld zijn van onze 

Heere en van Zijn Christus geworden, en 

Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

OPENBARING 12:10     En ik hoorde een 

luide stem in de hemel zeggen: Nu is 

gekomen de zaligheid, de kracht en het 

koninkrijk van onze God en de macht van 

Zijn Christus, want de aanklager van onze 

broeders, die hen dag en nacht aanklaagde 

voor onze God, is neergeworpen.

OPENBARING 15:4     Wie zou U niet vrezen, 

Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? 

Immers, U alleen bent heilig. Want alle 

volken zullen komen en U aanbidden, want 

Uw oordelen zijn openbaar geworden.

OPENBARING 17:14     Zij zullen oorlog 

voeren tegen het Lam, maar het Lam-

want Heere der heren is Hij en Koning 

der koningen-zal hen overwinnen, en zij 

die samen met Hem zijn, geroepenen, 

uitverkorenen en gelovigen.

OPENBARING 21:10     En hij voerde mij weg 

in de geest op een grote en hoge berg en liet 

mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, 

dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan.

Zie: Psalm 2:8; Psalm 72:8,11,17-19; Psalm 86:9; Psalm 
89:16-18; Psalm 110:2; Jesaja 2:2,3; Jesaja 11:10; Jesaja 27:15; 

Jesaja 30:29; Jesaja 49:6,7; Jesaja 50:4,5; Jesaja 51:4,5; Jesaja 
54:13; Jesaja 55:5; Jesaja 60:3-14; Jeremía 16:19; Jeremía 31:6; 

Jeremía 50:4,5; Daniël 2:44,45; Daniël 7:14,18,22,27; Hoséa 
2:23; Amos 9:11,12; Micha 4:1-3; Zefánja 3:9,10; Zacharía 2:11; 
Zacharía 8:3; Zacharía 14:9; Maleáchi 1:11; Maleáchi 3:12; 

Handelingen 13:46-48; Romeinen 10:18; Openbaring 20.

H02 Het toekomstig oordeel door de Messias. 

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

JESAJA 2:4     Hij zal oordelen tussen de 

heidenvolken en veel volken vonnissen. 

En zij zullen hun zwaarden omsmeden 

tot ploegscharen en hun speren tot 

snoeimessen. Geen volk zal tegen een 

ander volk het zwaard opheffen. Oorlog 

voeren zullen zij niet meer leren.

JESAJA 60:18     Er zal niet meer gehoord 

worden van geweld in uw land, van 

verwoesting of rampen binnen uw grenzen, 

maar uw muren zult u noemen Heil, en uw 

poorten Lof.

ZACHARÍA 9:10     Ik zal de strijdwagens 

uit Efraïm wegnemen, en de paarden uit 

Jeruzalem. De strijdboog zal weggenomen 

worden. Hij zal vrede verkondigen aan de 

heidenvolken. Zijn heerschappij zal zijn 

van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot 

aan de einden der aarde.

jesaja 2 jesaja 2
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JOHANNES 5:22     Want ook de Vader 

oordeelt niemand, maar heeft heel het 

oordeel aan de Zoon gegeven,

23  opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader 

eren. Wie de Zoon niet eert, eert de Vader 

niet, Die Hem gezonden heeft.

HANDELINGEN 17:31     en wel omdat Hij 

een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de 

wereld rechtvaardig zal oordelen door 

een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. 

Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs 

geleverd door Hem uit de doden te doen 

opstaan.

OPENBARING 11:15     En de zevende engel 

blies op de bazuin, en er klonken luide 

stemmen in de hemel, die zeiden: De 

koninkrijken van de wereld zijn van onze 

Heere en van Zijn Christus geworden, en 

Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

OPENBARING 19:11     EEn ik zag de hemel 

geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die 

daarop zat, werd getrouw en waarachtig 

genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog 

in gerechtigheid.

Zie: 1 Samuël 2:10; Psalm 46:10; Psalm 72:3-7; Psalm 82:8; 
Psalm 96:13; Psalm 110:6; Jesaja 9:6; Jesaja 11:3-9; Jesaja 60:17; 

Hoséa 2:18; Joël 3:10; Micha 4:3; Openbaring 20.

B21  De Messias is het Licht.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.          

JESAJA 2:5     Huis van Jakob, kom, laten wij 

wandelen in het licht van de HEERE.

JESAJA 30:26     Dan zal het licht van de volle 

maan zijn als het licht van de gloeiende zon, 

en het licht van de zon zal zevenmaal sterker 

zijn, net als het licht van zeven dagen, op de 

dag dat de HEERE de breuk van Zijn volk zal 

verbinden en de wond die het is toegebracht, 

zal genezen.

JESAJA 49:6     Hij zei: Het is te gering dat 

U voor Mij een Knecht zou zijn om op te 

richten de stammen van Jakob en om hen 

die van Israël gespaard werden, terug te 

brengen. Ik heb U ook gegeven tot een Licht 

voor de heidenvolken, om Mijn heil te zijn 

tot aan het einde der aarde.

LUKAS 1:79     om te verschijnen aan hen die 

gezeten zijn in duisternis en schaduw van 

de dood, en om onze voeten te richten op de 

weg van de vrede.

JOHANNES 8:12     Jezus dan sprak opnieuw tot 

hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij 

volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, 

maar zal het licht van het leven hebben.

JOHANNES 12:35     Jezus dan zei tegen hen: 

Nog een korte tijd is het licht bij u; wandel 

zolang u het licht hebt, opdat de duisternis 

u niet overvalt. En wie in de duisternis 

wandelt, weet niet waar hij heen gaat.

36  Zolang u het licht hebt, geloof in het licht, 

opdat u kinderen van het licht mag zijn. 

Deze dingen sprak Jezus. En Hij ging weg 

en verborg Zich voor hen.

ROMEINEN 13:12     De nacht is ver gevorderd 

en de dag is nabij gekomen. Laten wij dus 

de werken van de duisternis afleggen en de 

wapens van het licht aandoen.

JESAJA
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ÉFEZE 5:8     Want u was voorheen duisternis, 

maar nu bent u licht in de Heere; wandel als 

kinderen van het licht

9  -want de vrucht van de Geest bestaat in alle 

goedheid en rechtvaardigheid en waarheid-

1 THESSALONICENSEN 5:5     U bent allen 

kinderen van het licht en kinderen van de 

dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet 

van de duisternis.

6  Laten wij dan niet, evenals de anderen, 

slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter 

zijn.

1 JOHANNES 1:7     Maar als wij in het licht 

wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben 

wij gemeenschap met elkaar, en het bloed 

van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons 

van alle zonde.

OPENBARING 21:23     En de stad heeft de 

zon en de maan niet nodig om haar te 

beschijnen, want de heerlijkheid van God 

verlicht haar, en het Lam is haar lamp.

24  En de naties die zalig worden, zullen in haar 

licht wandelen, en de koningen van de aarde 

brengen hun heerlijkheid en eer erin.

Zie: Psalm 18:30; Psalm 89:16; Jesaja 2:3; Jesaja 42:6,16; Jesaja 
50:10; Jesaja 51:4; Jesaja 60:1,3,19,20; Zacharía 14:6,7. 

A07 Hij zal de Messias van Israël zijn.

B14 De Messias openbaart de heerlijkheid 

 van God.

E16 De Messias zal Zijn volk zegenen.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

H11 De Messias zal worden verheerlijkt.

     

JESAJA 4:2    Op die dag zal de SPRUIT van 

de HEERE tot een heerlijk sieraad zijn, en 

de vrucht van de aarde tot trots en luister 

voor hen in Israël die ontkomen zijn.

JEREMÍA 23:5     Zie, er komen dagen, 

spreekt de HEERE, dat Ik voor David een 

rechtvaardige SPRUIT zal doen opstaan. 

Hij zal als Koning regeren en verstandig 

handelen, Hij zal recht en gerechtigheid 

doen op de aarde.

6  In Zijn dagen zal Juda verlost worden 

en Israël onbezorgd wonen. Dit zal Zijn 

Naam zijn waarmee men Hem noemen 

zal: de HEERE ONZE GERECHTIGHEID.

JOËL 3:18     Op die dag zal het gebeuren dat 

de bergen van jonge wijn zullen druipen, 

de heuvels van melk zullen stromen, 

en alle water stromen van Juda zullen 

overlopen van water. Een bron zal uit het 

huis van de HEERE ontspringen, die het 

dal van Sittim zal bevochtigen.

ZACHARÍA 6:12     en zeg tegen hem: Zo 

zegt de HEERE van de legermachten: Zie, 

een Man - Zijn Naam is SPRUIT - zal uit 

Zijn plaats opkomen, en Hij zal de tempel 

van de HEERE bouwen.

13  Ja, Híj zal de tempel van de HEERE 

bouwen, Híj zal met majesteit bekleed 

zijn, Hij zal zitten en heersen op Zijn 

troon. Hij zal Priester zijn op Zijn troon; 

JESAJA
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tussen die Beiden zal vredesberaad 

plaatsvinden.

LUKAS 1:30     En de engel zei tegen haar: 

Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt 

genade gevonden bij God.

31  En zie, u zult zwanger worden en een 

Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus 

geven.

32  Hij zal groot zijn en de Zoon van de 

Allerhoogste genoemd worden, en God, de 

Heere, zal Hem de troon van Zijn vader 

David geven,

33  en Hij zal over het huis van Jakob Koning 

zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn 

Koninkrijk zal geen einde komen.

JOHANNES 15:5     Ik ben de Wijnstok, u de 

ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die 

draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u 

niets doen.

GALATEN 5:22     De vrucht van de Geest 

is echter: liefde, blijdschap, vrede, 

geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, 

zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

OPENBARING 22:2     In het midden van haar 

straat en aan de ene en de andere zijde van 

de rivier bevond zich de Boom des levens, 

die twaalf vruchten voortbrengt-van maand 

tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bla-

deren van de boom zijn tot genezing van de 

heidenvolken.

Zie: #1; #2; #3; Matthéüs 24:22; Johannes 1:14; 
Johannes 15:2-4,8,16; 2 Korinthe 4:6; Kolossenzen 1:10; 

2 Petrus 1:16; Openbaring 7:9-14.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

H09 Profetie inzake de toekomst van Zijn volk.

JESAJA 4:3     Dan zal het gebeuren dat wie in 

Sion overgebleven is, en wie in Jeruzalem 

overgelaten is, heilig genoemd zal worden, 

eenieder die in Jeruzalem ten leven 

opgeschreven is.

JOËL 3:16     De HEERE zal vanaf Sion brullen 

als een leeuw, vanuit Jeruzalem zal Hij 

Zijn stem laten klinken, zodat hemel en 

aarde zullen beven. Maar de HEERE is een 

toevlucht voor Zijn volk en een vesting voor de 

Israëlieten.

17  Dan zult u weten dat Ik, de HEERE, uw God 

ben, Die op Sion, Mijn heilige berg, woont. 

Jeruzalem zal een heiligdom zijn en vreemden 

zullen er niet meer doorheen trekken.

ZACHARÍA 14:20     Op die dag zal op de 

bellen van de paarden staan: HEILIG VOOR 

DE HEERE. En de potten in het huis van de 

HEERE zullen zijn als de sprengbekkens voor 

het altaar.

21  Ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen 

voor de HEERE van de legermachten heilig 

zijn, zodat allen die willen offeren, zullen 

komen en ervan nemen om erin te koken. Op 

die dag zal er geen Kanaäniet meer zijn in het 

huis van de HEERE van de legermachten.

ROMEINEN 11:16     En als de eerstelingen 

heilig zijn, dan het deeg ook, en als de wortel 

heilig is, dan de takken ook.

ROMEINEN 11:26     EEn zo zal heel Israël 

zalig worden, zoals geschreven staat: De 

Verlosser zal uit Sion komen en zal de 

goddeloosheden afwenden van Jakob.

JESAJA
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27  En dit is het verbond van Mij met hen, 

wanneer Ik hun zonden zal wegnemen.

ÉFEZE 1:4     omdat Hij ons vóór de 

grondlegging van de wereld in Hem 

uitverkoren heeft, opdat wij heilig en 

smetteloos voor Hem zouden zijn in de 

liefde.

ÉFEZE 5:26     opdat Hij haar zou heiligen, 

door haar te reinigen met het waterbad 

door het Woord,

27  opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich 

zou plaatsen, een gemeente zonder smet 

of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij 

heilig en smetteloos zou zijn.

HEBREËN 12:14     Jaag de vrede na met 

allen, en de heiliging, zonder welke 

niemand de Heere zal zien.

HEBREËN 12:22     Maar u bent genaderd tot 

de berg Sion en tot de stad van de levende 

God, tot het hemelse Jeruzalem en tot 

tienduizendtallen van engelen,

OPENBARING 3:5     Wie overwint, zal bekleed 

worden met witte kleren en Ik zal zijn naam 

beslist niet uitwissen uit het boek des levens, 

maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn 

Vader en voor Zijn engelen.

OPENBARING 13:8     En allen die op de aarde 

wonen, zullen het aanbidden, althans van 

wie de namen niet zijn geschreven in het 

boek des levens van het Lam Dat geslacht is, 

van de grondlegging van de wereld af.

OPENBARING 17:8     Het beest dat u gezien 

hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit 

de afgrond en naar het verderf gaan. En zij 

die op de aarde wonen, van wie niet vanaf 

de grondlegging van de wereld de naam 

geschreven staat in het boek des levens, 

zullen zich verwonderen als zij het beest 

zien, dat was en niet is, hoewel het er toch is.

OPENBARING 20:15     En als iemand niet 

bleek ingeschreven te zijn in het boek 

des levens, werd hij in de poel van vuur 

geworpen.

OPENBARING 21:27     Al wat onrein is, zal 

er niet inkomen, en ook niemand die zich 

bezighoudt met gruwelen en leugens, 

maar alleen zij die geschreven zijn in het 

boek des levens van het Lam.

OPENBARING 22:15     Maar buiten 

bevinden zich de honden, de tovenaars, 

de ontuchtplegers, de moordenaars, de 

afgodendienaars en ieder die de leugen 

liefheeft en doet.

Zie: #1; #2; Exodus 32:32,33; Deuteronomium 12:7,12; 
Ezechiël 13:9; Ezechiël 43:12; Ezechiël 44:9; Zacharía 1:17; 

Matthéüs 21:12,13; Lukas 10:20; Johannes 17:17; 
Handelingen 13:48; 1 Korinthe 3:16; 1 Korinthe 6:9-11; 

Éfeze 2:19-22; Filippenzen 4:3; Kolossenzen 3:12;
 1 Petrus 2:9; Openbaring 18:11-15.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

JESAJA 4:4     Wanneer de Heere de vuilheid 

van de dochters van Sion afgewassen 

zal hebben en de vele bloedschuld 

van Jeruzalem uit het midden ervan 

weggespoeld zal hebben door de Geest van 

oordeel en door de Geest van uitbranding,

5  dan zal de HEERE over elke plaats op de 

berg Sion en over de samenkomsten ervan 
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overdag een wolk scheppen en rook, en 

‘s nachts een schijnsel van vlammend 

vuur; ja, over alles wat heerlijk is, zal een 

beschutting zijn.

6  Dan zal een hut dienen tot schaduw 

overdag tegen de hitte, en als toevlucht en 

schuilplaats tegen de vloed en tegen de 

regen.

PSALM 87:2     De HEERE heeft de poorten van 

Sion lief boven alle woningen van Jakob.

3  Zeer heerlijke dingen worden over u 

gesproken, stad van God! Sela

JESAJA 31:5     Zoals vogels boven hun 

nest vliegen, zo zal de HEERE van de 

legermachten Jeruzalem beschermen, Hij 

zal het beschermen en redden, Hij zal het 

voorbijgaan en bevrijden.

JESAJA 33:20     Aanschouw Sion, de stad 

van onze samenkomsten. Uw ogen zullen 

Jeruzalem zien, een veilige woonplaats, 

een tent die niet afgebroken zal worden, 

waarvan de pinnen voor altijd niet 

uitgetrokken zullen worden en waarvan 

geen enkel touw gebroken zal worden.

EZECHIËL 36:25     Ik zal rein water op u 

sprenkelen en u zult rein worden. Van al 

uw onreinheden en van al uw stinkgoden 

zal Ik u reinigen.

26  Dan zal Ik u een nieuw hart geven en 

een nieuwe geest in uw binnenste geven. 

Ik zal het hart van steen uit uw lichaam 

wegnemen en u een hart van vlees geven.

27  Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. 

Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen 

wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht 

neemt en ze houdt.

28  U zult wonen in het land dat Ik uw 

vaderen gegeven heb, u zult een volk voor 

Mij zijn en Ík zal een God voor u zijn.

29  Ik zal u verlossen van al uw onreinheden. 

Ik zal roepen tegen het koren en Ik zal 

het veel doen worden: Ik zal u geen 

hongersnood opleggen.

ZACHARÍA 12:8     Op die dag zal de HEERE 

de inwoners van Jeruzalem beschermen. 

Wie onder hen wankelt, zal op die dag als 

David zijn, en het huis van David zal zijn als 

goden, als de Engel van de HEERE voor hun 

ogen.

ZACHARÍA 13:1     Op die dag zal er een 

bron geopend worden voor het huis van 

David en voor de inwoners van Jeruzalem 

tegen de zonde en tegen de onreinheid.

2  Op die dag zal het gebeuren, spreekt de 

HEERE van de legermachten, dat Ik uit 

het land de namen van de afgoden zal 

uitroeien, zodat aan hen niet meer  

gedacht zal worden. Ja, ook de profeten 

en de onreine geest zal Ik uit het land 

wegdoen.

MATTHÉÜS 3:11     Ik doop u wel met water 

tot bekering, maar Hij Die na mij komt, 

is sterker dan ik; ik ben het niet waard 

Hem Zijn sandalen na te dragen. Hij zal u 

dopen met de Heilige Geest en met vuur.

12  Zijn wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn 

dorsvloer grondig reinigen en Zijn tarwe 

in de schuur verzamelen en Hij zal het kaf 

met onuitblusbaar vuur verbranden.

JOHANNES 16:8     En als Die gekomen is, 

zal Hij de wereld overtuigen van zonde, 

van gerechtigheid en van oordeel:
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9  van zonde, omdat zij niet in Mij geloven;

10  van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar 

Mijn Vader en u Mij niet meer zult zien;

11  en van oordeel, omdat de vorst van deze 

wereld veroordeeld is.

1 KORINTHE 6:11     Sommigen van 

u zijn dat wel geweest, maar u bent 

schoongewassen, maar u bent geheiligd, 

maar u bent gerechtvaardigd, in de naam 

van de Heere Jezus en door de Geest van 

onze God.

OPENBARING 1:5     en van Jezus 

Christus, Die de getrouwe Getuige is, de 

Eerstgeborene uit de doden en de Vorst 

van de koningen der aarde, Hem Die ons 

heeft liefgehad en ons van onze zonden 

gewassen heeft in Zijn bloed,

OPENBARING 7:14     En ik zei tegen hem: 

U weet het, mijn heer. En hij zei tegen 

mij: Dezen zijn het die uit de grote 

verdrukking komen; en zij hebben hun 

gewaden gewassen en ze hebben hun 

gewaden wit gemaakt in het bloed van het 

Lam.

OPENBARING 14:1     En ik zag, en zie, het 

Lam stond op de berg Sion, en bij Hem 

honderdvierenveertigduizend mensen met 

op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader 

geschreven.

Zie: #1; #2; #5; Exodus 13:21,22; Psalm 27:5; Psalm 78:14; 
Psalm 91:1; Spreuken 18:10; Jesaja 25:4; Jesaja 26:20; 

Jesaja 37:35; Jeremía 16:19; Ezechiël 11:16; Ezechiël 16:6-9; 
Ezechiël 22:15,18-22; Ezechiël 24:7-14; Joël 3:16-21; 
Zacharía 2:5-10; Matthéüs 18:20; Matthéüs 23:37; 

Matthéüs 28:20; Openbaring 7:15,16; 
Openbaring 11:15; Openbaring 20.

A08 Namen en titels van de Messias.      

F03 De Messias zal worden verworpen.

JESAJA 5:1     Ik wil graag voor mijn  

Beminde zingen, een lied van mijn Geliefde 

over Zijn wijngaard. Mijn Beminde had een 

wijngaard op een vruchtbare heuvel.

2  Hij spitte hem om en zuiverde hem van 

stenen, Hij beplantte hem met edele 

wijnstokken. In het midden ervan bouwde 

Hij een toren, en hakte ook een perskuip 

daarin uit. Hij verwachtte dat hij goede 

druiven zou voortbrengen, maar hij bracht 

stinkende druiven voort.

PSALM 80:15     O God van de legermachten, 

keer toch terug; kijk neer uit de hemel en 

zie. Zie om naar deze wijnstok,

16  de stam die Uw rechterhand geplant heeft, 

en dat om de Zoon, Die U voor Uzelf sterk 

gemaakt hebt.

JEREMÍA 2:21     Ík had u evenwel geplant, 

een edele wijnstok, een volkomen 

betrouwbare stek. Hoe bent u tegenover 

Mij dan veranderd in wilde ranken van een 

uitheemse wijnstok?

MATTHÉÜS 21:33     Luister naar een andere 

gelijkenis. Er was iemand, een heer des 

huizes, die een wijngaard plantte. Hij zette 

er een omheining omheen, groef er een 

wijnpersbak in uit en bouwde een toren. 

En hij verhuurde hem aan landbouwers en 

ging naar het buitenland.

34  Toen de tijd van de vruchten naderde, 

stuurde hij zijn slaven naar de landbouwers 

om zijn vruchten te ontvangen.

35  En de landbouwers namen zijn slaven, 

sloegen de één, doodden een ander, en 
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stenigden een derde.

36  Nogmaals stuurde hij andere slaven, meer 

in aantal dan de eerste, en zij deden met 

hen hetzelfde.

37  Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen 

toe en zei: Voor mijn zoon zullen zij ontzag 

hebben.

38  Maar toen de landbouwers de zoon 

zagen, zeiden zij onder elkaar: Dit is de 

erfgenaam. Kom, laten we hem doden en 

zijn erfenis voor onszelf houden.

39  Toen ze hem gegrepen hadden, wierpen zij 

hem buiten de wijngaard en doodden hem.

JOHANNES 3:29     Wie de bruid heeft, is 

de bruidegom, maar de vriend van de 

bruidegom, die erbij staat en hem hoort, 

verblijdt zich zeer over de stem van de 

bruidegom. Deze blijdschap van mij nu is 

volkomen geworden.

JOHANNES 15:1     Ik ben de ware Wijnstok 

en Mijn Vader is de Wijngaardenier.

Zie: Deuteronomium 32:32,33; Psalm 80:8; Hooglied 2:8,16; 
Hooglied 5:2,16; Hooglied 6:3; Jesaja 5:7; Jesaja 27:2,3; Hoséa 10:1; 

Markus 12:1-9; Lukas 13:7; Johannes 2:1-11; Romeinen 9:4,5.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

JESAJA 6:1     In het jaar dat koning Uzzia 

stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge 

en verheven troon, en de zomen van Zijn 

gewaad vulden de tempel.

2  Serafs stonden boven Hem. Ieder had 

zes vleugels: met twee bedekte ieder zijn 

gezicht, met twee bedekte hij zijn voeten, 

en met twee vloog hij.

3  De een riep tot de ander: Heilig, heilig, 

heilig is de HEERE van de legermachten; 

heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid!

4  De deurpinnen in de drempels schudden 

door de stem van hem die riep, en het huis 

vulde zich met rook.

MATTHÉÜS 25:31     Wanneer de Zoon des 

mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en 

al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij 

zitten op de troon van Zijn heerlijkheid.

OPENBARING 4:11     U bent het waard, 

Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de 

eer en de kracht, want U hebt alle dingen 

geschapen, en door Uw wil bestaan zij en 

zijn zij geschapen.

OPENBARING 15:3     En zij zongen het lied 

van Mozes, de dienstknecht van God, en 

het lied van het Lam, met de woorden: 

Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, 

Heere, almachtige God; rechtvaardig en 

waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de 

heiligen!

4  Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw 

Naam niet verheerlijken? Immers, U alleen 

bent heilig. Want alle volken zullen komen 

en U aanbidden, want Uw oordelen zijn 

openbaar geworden.

Zie: #1; Exodus 24:10,11; Numeri 12:8; 1 Koningen 8:10,11; 
Psalm 24:7-10; Ezechiël 1:25-28; Daniël 7:9; Johannes 1:18;  

1 Timotheüs 6:16; Openbaring 4:1-11; Openbaring 5:1,7; 
Openbaring 6:16; Openbaring 7:11,12.

F14 De Messias zal niet worden geloofd.

JESAJA 6:9     Toen zei Hij: Ga en zeg tegen dit 

volk: Luister voortdurend, maar u zult het niet 

begrijpen. Zie voortdurend, maar u zult het 

niet opmerken.
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10  Maak het hart van dit volk vet, en stop hun 

oren toe, en sluit hun ogen; anders zullen zij 

met hun ogen zien, en met hun oren horen, 

en met hun hart begrijpen en zich bekeren, 

en zal Hij hen genezen.

JOHANNES 12:39     Daarom konden zij niet 

geloven, omdat Jesaja verder gezegd heeft:

40  Hij heeft hun ogen verblind en hun 

hart verhard, opdat zij niet met de ogen 

zouden zien en met het hart inzien en zich 

bekeren en Ik hen zou genezen.

41  Dit zei Jesaja toen hij Zijn heerlijkheid zag 

en over Hem sprak.

HANDELINGEN 28:24     En sommigen lieten 

zich wel overtuigen door wat er gezegd 

werd, maar anderen geloofden niet.

25  En zij waren het niet met elkaar eens 

en zij gingen uiteen nadat Paulus dit 

ene woord gezegd had: Terecht heeft de 

Heilige Geest door Jesaja, de profeet, tegen 

onze vaderen gezegd:

26  Ga naar dit volk toe en zeg: Met het gehoor 

zult u horen, maar beslist niet begrijpen, 

en ziende zult u zien, maar beslist niet 

opmerken,

27  want het hart van dit volk is vet geworden 

en zij hebben met de oren slecht gehoord, 

en hun ogen hebben zij dichtgedaan, 

opdat zij niet op enig moment met de 

ogen zouden zien en met de oren horen en 

met het hart begrijpen, en zij zich zouden 

bekeren en Ik hen zou genezen.

Zie: Deuteronomium 2:30; Jesaja 6:5; Jesaja 29:10,13; 
Jesaja 30:8-11; Jesaja 63:17; Ezechiël 3:6-11; Hoséa 1:9; 

Matthéüs 13:14,15; Markus 4:12; Lukas 8:10; 
Handelingen 28:26,27; Romeinen 11:8; 

2 Korinthe 2:16.

B03 De Messias is de Zoon des mensen.

C04 Het leven van de Messias tot aan Zijn

 optreden.

     

JESAJA 7:14     Daarom zal de Heere Zelf u een 

teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. 

Zij zal een Zoon baren en Hem de naam 

Immanuel geven.

15  Boter en honing zal Hij eten, totdat Hij in 

staat is het kwade te verwerpen en het goede te 

kiezen.

16  Voorzeker, voordat de jongen in staat is het 

kwade te verwerpen en het goede te kiezen, zal 

het land verlaten zijn, namelijk het land van de 

twee koningen voor wie u in angst verkeert.

MATTHÉÜS 1:20     Terwijl hij deze dingen 

overwoog, zie, een engel van de Heere 

verscheen hem in een droom en zei: Jozef, 

zoon van David, wees niet bevreesd Maria, 

uw vrouw, bij u te nemen, want wat in 

haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest;

21  en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem 

de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn 

volk zalig maken van hun zonden.

22  Dit alles is geschied opdat vervuld werd 

wat door de Heere gesproken is door de 

profeet, toen hij zei:

23  Zie, de maagd zal zwanger worden en 

een Zoon baren, en u zult Hem de naam 

Immanuel geven; vertaald betekent dat: 

God met ons.

MATTHÉÜS 16:15     Hij zei tegen hen: Maar 

u, wie zegt u dat Ik ben?

16 Simon Petrus antwoordde en zei: U bent 

de Christus, de Zoon van de levende God.
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MATTHÉÜS 18:20     Want waar twee of drie 

in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar 

ben Ik in hun midden.

MATTHÉÜS 28:20     En zie, Ik ben met u al 

de dagen, tot de voleinding van de wereld. 

Amen.

LUKAS 1:30     En de engel zei tegen haar: 

Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt 

genade gevonden bij God.

31  En zie, u zult zwanger worden en een 

Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus 

geven.

32  Hij zal groot zijn en de Zoon van de 

Allerhoogste genoemd worden, en God, de 

Heere, zal Hem de troon van Zijn vader 

David geven,

33  en Hij zal over het huis van Jakob Koning 

zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn 

Koninkrijk zal geen einde komen.

34  Maria zei tegen de engel: Hoe zal 

dat mogelijk zijn, aangezien ik geen 

gemeenschap heb met een man?

35  En de engel antwoordde en zei tegen 

haar: De Heilige Geest zal over u komen 

en de kracht van de Allerhoogste zal u 

overschaduwen. Daarom ook zal het 

Heilige Dat uit u geboren zal worden, 

Gods Zoon genoemd worden.

JOHANNES 1:15     Johannes getuigt van 

Hem en heeft geroepen: Híj was het van 

Wie ik zei: Hij Die na mij komt, is vóór mij 

geworden, want Hij was er eerder dan ik.

JOHANNES 14:15     Als u Mij liefhebt, neem 

dan Mijn geboden in acht.

16  En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een 

andere Trooster geven, opdat Hij  

bij u blijft tot in eeuwigheid,

17  namelijk de Geest van de waarheid, Die de 

wereld niet kan ontvangen, want zij ziet 

Hem niet en kent Hem niet, maar u kent 

Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.

OPENBARING 21:3     En ik hoorde een  

luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de 

tent van God is bij de mensen en Hij zal 

bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, 

en God Zelf zal bij hen zijn en hun God 

zijn.

Zie: Genesis 3:15; Jesaja 9:5; Lukas 2:40-52; 
Johannes 1:1,2,14; 1 Timotheüs 3:16. 

E25 De Messias zal worden geloofd 

 en geprezen.

F03  De Messias zal worden verworpen.

JESAJA 8:13     De HEERE van de 

legermachten, Hem moet u heilig achten; 

Hij is uw vrees en Hij is uw verschrikking.

14  Hij zal tot een heiligdom voor u zijn, tot 

een steen des aanstoots, en tot een rots 

waarover men struikelt voor de beide 

huizen van Israël, tot een strik en een val 

voor de inwoners van Jeruzalem.

15  Velen onder hen zullen struikelen, vallen 

en gebroken worden, verstrikt raken en 

gevangen worden.

MATTHÉÜS 11:6     en zalig is hij die aan Mij 

geen aanstoot neemt.

MATTHÉÜS 13:57     En zij namen aanstoot 

aan Hem. Maar Jezus zei tegen hen: Een 

profeet is niet ongeëerd, behalve in zijn 

vaderstad en in zijn huis.
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LUKAS 2:34     En Simeon zegende hen en zei 

tegen Maria, Zijn moeder: Zie, dit Kind is 

bestemd tot val en opstanding van velen in 

Israël en tot een teken dat tegengesproken 

zal worden,

LUKAS 20:17     Maar Hij keek hen aan en 

zei: Wat betekent dan dit wat geschreven 

staat: De steen die de bouwers verworpen 

hebben, is tot een hoeksteen geworden?

18  Ieder die op die steen valt, zal verpletterd 

worden en op wie hij valt, die zal hij 

vermorzelen.

LUKAS 21:35     Want als een strik zal 

hij komen over allen die op het hele 

aardoppervlak wonen.

ROMEINEN 9:31     Maar Israël, dat de wet 

van de gerechtigheid najaagde, is aan de 

wet van de gerechtigheid niet toegekomen.

32  Waarom niet? Omdat zij die niet uit geloof 

zochten, maar als uit werken van de wet. 

Want zij hebben zich gestoten aan de steen 

des aanstoots,

33  zoals geschreven staat: Zie, Ik leg in 

Sion een steen des aanstoots en een 

struikelblok. En: Ieder die in Hem gelooft, 

zal niet beschaamd worden.

1 PETRUS 2:7     Voor u dan, die 

gelooft, is Hij kostbaar; maar voor de 

ongehoorzamen geldt: De steen die de 

bouwers verworpen hebben, die is de 

hoeksteen geworden, en een steen des 

aanstoots en een struikelblok;

Zie: Ezechiël 11:16; Matthéüs 15:14; 
Matthéüs 21:43-45; 1 Korinthe 1:23,24.

E02 De plaats van de bediening van de Messias.

JESAJA 8:23     Voorzeker, er zal geen 

donkerheid blijven voor het land waarin 

benauwdheid is. Zoals Hij in vroeger tijd 

minachting heeft gebracht over het land 

van Zebulon en over het land van Naftali, 

zo zal Hij in later tijd eer bewijzen aan 

de Weg van de zee, de overkant van de 

Jordaan, het Galilea waar de heidenvolken 

wonen.

MATTHÉÜS 2:22     Toen hij echter hoorde 

dat Archelaüs in Judea koning was in de 

plaats van zijn vader Herodes, was hij 

bevreesd daarheen te gaan. Maar nadat 

zij door een aanwijzing van God in een 

droom gewaarschuwd waren, vertrok hij 

naar het gebied van Galilea.

23  En toen hij daar gekomen was, ging hij 

wonen in een stad die Nazareth heette, 

zodat vervuld werd wat door de profeten 

gezegd is: dat Hij Nazarener genoemd zal 

worden.

MATTHÉÜS 4:12     Toen Jezus gehoord had 

dat Johannes overgeleverd was, keerde Hij 

terug naar Galilea.

13  Hij verliet Nazareth en ging wonen in 

Kapernaüm, dat aan de zee lag, in het 

gebied van Zebulon en Naftali,

14  opdat vervuld zou worden wat door de 

profeet Jesaja gesproken werd toen hij zei:

15  Land Zebulon en land Naftali, gebied aan 

de weg naar de zee en over de Jordaan, 

Galilea van de volken,
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JOHANNES 1:45     Filippus vond Nathanaël 

en zei tegen hem: Wij hebben Hem 

gevonden over Wie Mozes in de wet 

geschreven heeft, en ook de profeten, 

namelijk Jezus, de zoon van Jozef, uit 

Nazareth.

46  En Nathanaël zei tegen hem: Kan uit 

Nazareth iets goeds komen? Filippus zei 

tegen hem: Kom en zie.

B21 De Messias is het Licht. 

E15 De Messias brengt de blijde boodschap.

JESAJA 9:1     Het volk dat in duisternis 

wandelt, zal een groot licht zien. Zij die 

wonen in het land van de schaduw van de 

dood, over hen zal een licht schijnen.

2  U hebt dit volk talrijk gemaakt; hebt U niet 

de blijdschap groot gemaakt? Zij zullen 

blij zijn voor Uw aangezicht, zoals men 

zich verblijdt bij de oogst, zoals men zich 

verheugt wanneer men de buit verdeelt.

3  Want het juk van hun last, de stok op 

hun schouders, en de knuppel van hun 

slavendrijver hebt U verbroken als eens op 

Midiansdag.

MATTHÉÜS 4:16     het volk dat in duisternis 

zat, heeft een groot licht gezien; en voor 

hen die zaten in het land en de schaduw 

van de dood, is een licht opgegaan.

LUKAS 1:76     En jij, kind, zult een profeet 

van de Allerhoogste genoemd worden, 

want je zult voor het aangezicht van de 

Heere uitgaan om Zijn wegen gereed te 

maken,

77  en om Zijn volk kennis van de zaligheid te 

geven in de vergeving van hun zonden

78  door de innige gevoelens van 

barmhartigheid van onze God, waarmee de 

Opgang uit de hoogte naar ons omgezien 

heeft,

79  om te verschijnen aan hen die gezeten zijn 

in duisternis en schaduw van de dood, en 

om onze voeten te richten op de weg van 

de vrede.

JOHANNES 1:1     In het begin was het 

Woord en het Woord was bij God en het 

Woord was God.

2  Dit was in het begin bij God.

3  Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, 

en zonder dit Woord is geen ding gemaakt 

dat gemaakt is.

4  In het Woord was het leven en het leven 

was het licht van de mensen.

5  En het licht schijnt in de duisternis, en de 

duisternis heeft het niet begrepen.

JOHANNES 8:12     Jezus dan sprak opnieuw 

tot hen en zei: Ik ben het Licht der 

wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de 

duisternis wandelen, maar zal het licht van 

het leven hebben.

JOHANNES 12:35     Jezus dan zei tegen  

hen: Nog een korte tijd is het licht bij u; 

wandel zolang u het licht hebt, opdat de 

duisternis u niet overvalt. En wie in de 

duisternis wandelt, weet niet waar hij  

heen gaat.

36  Zolang u het licht hebt, geloof in het licht, 

opdat u kinderen van het licht mag zijn. 

Deze dingen sprak Jezus. En Hij ging weg 

en verborg Zich voor hen.
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46 Ik ben een licht, in de wereld gekomen 

opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de 

duisternis blijft.

ÉFEZE 5:8     Want u was voorheen duisternis, 

maar nu bent u licht in de Heere; wandel 

als kinderen van het licht

Zie: Jesaja 50:10; Jesaja 60:1-3,19; Lukas 2:32; 
1 Petrus 2:9; 1 Johannes 1:5-7.

A08 Namen en titels van de Messias. 

B03 De Messias is de Zoon des mensen.

C01 De komst van de Messias voorzegd. 

H04 De troon van de Messias.

H10 Profetie van het eeuwig vrederijk.

JESAJA 9:5     Want een Kind is ons geboren, een 

Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust 

op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam 

Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige 

Vader, Vredevorst.

6  Aan de uitbreiding van deze heerschappij 

en aan de vrede zal geen einde komen op de 

troon van David en over zijn koninkrijk, om 

het te grondvesten en het te ondersteunen 

door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in 

eeuwigheid. De na-ijver van de HEERE van 

de legermachten zal dit doen.

MATTHÉÜS 1:23     Zie, de maagd zal 

zwanger worden en een Zoon baren, en 

u zult Hem de naam Immanuel geven; 

vertaald betekent dat: God met ons.

MATTHÉÜS 9:15     Jezus zei tegen hen: De 

bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren 

zolang de Bruidegom bij hen is? Maar de 

dagen zullen komen dat de Bruidegom van 

hen weggenomen zal zijn, en dan zullen 

zij vasten.

MATTHÉÜS 28:18     En Jezus kwam naar 

hen toe, sprak met hen en zei: Mij is 

gegeven alle macht in hemel en op aarde.

MARKUS 10:33     Zie, wij gaan op naar 

Jeruzalem en de Zoon des mensen zal aan 

de overpriesters en de schriftgeleerden 

overgeleverd worden, en zij zullen Hem 

ter dood veroordelen en Hem aan de 

heidenen overleveren.

LUKAS 1:32     Hij zal groot zijn en de Zoon 

van de Allerhoogste genoemd worden, en 

God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn 

vader David geven,

33  en Hij zal over het huis van Jakob Koning 

zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn 

Koninkrijk zal geen einde komen.

LUKAS 1:35     En de engel antwoordde en 

zei tegen haar: De Heilige Geest zal over 

u komen en de kracht van de Allerhoogste 

zal u overschaduwen. Daarom ook zal 

het Heilige Dat uit u geboren zal worden, 

Gods Zoon genoemd worden.

LUKAS 2:10     En de engel zei tegen hen: 

Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig 

u grote blijdschap, die voor heel het volk 

wezen zal,

11  namelijk dat heden voor u in de stad van 

David de Zaligmaker geboren is; Hij is 

Christus, de Heere.

JOHANNES 1:1     In het begin was het 

Woord en het Woord was bij God en het 

Woord was God.
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JOHANNES 1:18    Niemand heeft ooit God 

gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de 

schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons 

verklaard.

JOHANNES 1:29    De volgende dag zag 

Johannes Jezus naar zich toe komen en hij 

zei: Zie het Lam van God, dat de zonde van 

de wereld wegneemt!

JOHANNES 4:25     De vrouw zei tegen Hem: 

Ik weet dat de Messias komt (Die Christus 

genoemd wordt); wanneer Die gekomen zal 

zijn, zal Hij ons alles verkondigen.

26  Jezus zei tegen haar: Ik ben het, Die met u 

spreek.

JOHANNES 10:11     Ik ben de goede Herder; de 

goede herder geeft zijn leven voor de schapen.

HANDELINGEN 4:26    De koningen van 

de aarde stellen zich op en de vorsten 

spannen samen tegen de Heere en tegen 

Zijn Gezalfde.

1 KORINTHE 15:45     Zo staat er ook 

geschreven: De eerste mens Adam is 

geworden tot een levend wezen, de laatste 

Adam tot een levendmakende Geest.

2 KORINTHE 4:4     Van hen, de ongelovigen, 

geldt dat de god van deze eeuw hun gedachten 

heeft verblind, opdat de verlichting met het 

Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die 

het beeld van God is, hen niet zou bestralen.

ÉFEZE 1:20     die Hij gewerkt heeft in 

Christus, toen Hij Hem uit de doden 

opwekte en aan Zijn rechterhand zette in 

de hemelse gewesten,

21  ver boven alle overheid en macht en 

kracht en heerschappij en elke naam die 

genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, 

maar ook in de komende.

22  En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten 

onderworpen en heeft Hem als hoofd over 

alle dingen gegeven aan de gemeente,

ÉFEZE 2:14     Want Hij is onze vrede, Die beiden 

één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die 

scheiding maakte, af te breken,

FILIPPENZEN 2:7     maar Zichzelf ontledigd 

heeft door de gestalte van een slaaf aan te 

nemen en aan de mensen gelijk te worden.

2 THESSALONICENSEN 3:16     Moge de 

Heere van de vrede Zelf u voortdurend vrede 

geven op allerlei wijze. De Heere zij met u allen.

1 TIMOTHEÜS 2:5     Want er is één God. 

Er is ook één Middelaar tussen God en 

mensen, de mens Christus Jezus.

2 TIMOTHEÜS 4:8     Verder is voor 

mij weggelegd de krans van de 

rechtvaardigheid die de Heere, de 

rechtvaardige Rechter, mij op die dag 

geven zal. En niet alleen mij, maar 

ook allen die Zijn verschijning hebben 

liefgehad.

HEBREËN 1:3     Hij, Die de afstraling van 

Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn 

zelfstandigheid, Die alle dingen draagt 

door Zijn krachtig woord, heeft, nadat 

Hij de reiniging van onze zonden door 

Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet 

aan de rechterhand van de Majesteit in de 

hoogste hemelen.
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HEBREËN 4:14     Nu wij dan een grote 

Hogepriester hebben, Die de hemelen 

is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon 

van God, laten wij aan deze belijdenis 

vasthouden.

HEBREËN 5:6     Zoals Hij ook op een andere 

plaats zegt: U bent Priester in eeuwigheid, 

naar de ordening van Melchizedek.

HEBREËN 12:2     terwijl wij het oog gericht 

houden op Jezus, de Leidsman en 

Voleinder van het geloof. Hij heeft om de 

vreugde die Hem in het vooruitzicht was 

gesteld, het kruis verdragen en de schande 

veracht en zit nu aan de rechterhand van 

de troon van God.

1 PETRUS 2:6     Daarom staat er in de 

Schrift: Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen 

die uitverkoren en kostbaar is; en: Wie in 

Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.

OPENBARING 1:5     en van Jezus 

Christus, Die de getrouwe Getuige is, de 

Eerstgeborene uit de doden en de Vorst 

van de koningen der aarde, Hem Die ons 

heeft liefgehad en ons van onze zonden 

gewassen heeft in Zijn bloed,

OPENBARING 1:8     Ik ben de Alfa en de 

Omega, het Begin en het Einde, zegt de 

Heere, Die is en Die was en Die komt, de 

Almachtige.

OPENBARING 19:11     En ik zag de hemel 

geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die 

daarop zat, werd getrouw en waarachtig 

genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog 

in gerechtigheid.

OPENBARING 19:16    Er stond op Zijn 

bovenkleed en op Zijn dij deze naam 

geschreven: Koning der koningen en 

Heere der heren.

OPENBARING 22:16     Ik, Jezus, heb Mijn 

engel gezonden om bij u in de gemeenten 

van deze dingen te getuigen. Ik ben de 

Wortel en het Nageslacht van David, de 

blinkende Morgenster.

Zie: Richteren 13:18; 1 Samuël 7:16; Psalm 2:8; Psalm 72:8-11; 
Psalm 89:36-38; Jesaja 7:14; Jeremía 33:15-17; 

Daniël 2:44; Daniël 7:14,27; Johannes 18:37; 
1 Korinthe 15:24-28; Éfeze 1:20-22.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

H09 Profetie inzake de toekomst van Zijn volk.

JESAJA 10:20     Op die dag zal het gebeuren 

dat de rest van Israël en wie van het huis 

van Jakob ontkomen zijn, niet langer 

zullen steunen op hem die hen geslagen 

heeft, maar zij zullen steunen op de 

HEERE, de Heilige van Israël, in trouw.

21  Die rest zal terugkeren, de rest van Jakob, 

naar de sterke God.

22  Want, Israël, al is uw volk als het zand 

van de zee, toch zal maar een rest daarvan 

terugkeren; tot verdelging is vast besloten; 

het stroomt over van gerechtigheid.

PSALM 53:7      Och, dat Israëls volkomen 

verlossing uit Sion kwam! Wanneer God de 

gevangenen van Zijn volk laat terugkeren, 

dan zal Jakob zich verheugen, Israël zal 

verblijd zijn.

JESAJA 1:9     Als de HEERE van de 

legermachten ons niet een gering aantal 

ontkomenen had overgelaten, als Sodom 
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zouden wij geworden zijn; wij zouden 

Gomorra gelijk geworden zijn.

JESAJA 12:6     Juich en zing vrolijk, 

inwoonster van Sion, want groot in uw 

midden is de Heilige van Israël.

HOSÉA 1:9     En Hij zei: Geef hem de naam 

Lo-Ammi, want u bent niet Mijn volk en Ík 

zal er voor u niet zijn.

10  Toch zal het aantal Israëlieten zijn als het 

zand van de zee, dat niet gemeten en niet 

geteld kan worden. En het zal gebeuren 

dat in de plaats waar tegen hen gezegd is: 

U bent niet Mijn volk, tegen hen gezegd 

zal worden: kinderen van de levende God.

ZACHARÍA 10:9     Ik zal hen onder de 

volken uitzaaien en zij zullen in verre 

streken aan Mij denken, zij zullen leven 

met hun kinderen, en terugkeren.

ROMEINEN 9:25     Zoals Hij ook in Hosea 

zegt: Ik zal Niet-Mijn-volk noemen: Mijn 

volk, en de Niet-geliefde: Geliefde.

26 En het zal zijn dat op de plaats waar tegen 

hen gezegd was: U bent Niet-Mijn-volk, 

daar zullen zij kinderen van de levende 

God genoemd worden.

27 En Jesaja roept over Israël uit: Al zou het 

getal van de Israëlieten zijn als het zand 

van de zee, slechts het overblijfsel zal 

behouden worden.

28 Want Hij voltooit een zaak en handelt die 

af in gerechtigheid. De Heere immers zal 

metterdaad Zijn zaak snel afhandelen op 

de aarde.

29 En zoals Jesaja van tevoren gezegd 

heeft: Als de Heere van de hemelse 

legermachten ons geen nageslacht had 

overgelaten, zouden wij als Sodom zijn 

geworden en aan Gomorra gelijkgemaakt 

zijn geweest.

ROMEINEN 11:5     Zo is er dan ook in 

deze tegenwoordige tijd een overblijfsel 

ontstaan, overeenkomstig de verkiezing 

van de genade.

ROMEINEN 11:25     Want ik wil niet, 

broeders, dat u geen weet hebt van dit 

geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in 

eigen oog), dat er voor een deel verharding 

over Israël is gekomen, totdat de volheid 

van de heidenen is binnengegaan.

26  En zo zal heel Israël zalig worden, zoals 

geschreven staat: De Verlosser zal uit 

Sion komen en zal de goddeloosheden 

afwenden van Jakob.

27  En dit is het verbond van Mij met hen, 

wanneer Ik hun zonden zal wegnemen.

2 KORINTHE 3:14     Maar hun gedachten 

werden verhard, want tot op heden blijft 

diezelfde bedekking bij het lezen van 

het Oude Testament, zonder te worden 

weggenomen. Die bedekking wordt 

tenietgedaan in Christus.

15  Ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes 

gelezen wordt, een bedekking op hun hart.

16  Maar wanneer het zich tot de Heere 

bekeert, wordt de bedekking weggenomen.

Zie: #1; #2; #3; #4.
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A03 De Messias stamt af van David.  

B04 Goddelijke kenmerken van de Messias.

B05 De Messias is vol van de Heilige Geest.

C01 De komst van de Messias voorzegd. 

JESAJA 11:1     Want er zal een Twijgje 

opgroeien uit de afgehouwen stronk van 

Isaï, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht 

voortbrengen.

2  Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten: 

de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van 

raad en sterkte, de Geest van de kennis en de 

vreze des HEEREN.

3  Zijn ruiken zal zijn in de vreze des 

HEEREN. Hij zal niet oordelen naar wat 

Zijn ogen zien en Hij zal niet vonnissen naar 

wat Zijn oren horen.

MATTHÉÜS 3:16     En nadat Jezus gedoopt 

was, kwam Hij meteen op uit het water; 

en zie, de hemelen werden voor Hem 

geopend, en Hij zag de Geest van God als 

een duif neerdalen en op Zich komen.

17  En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit 

is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn 

welbehagen heb!

LUKAS 2:52     En Jezus nam toe in wijsheid 

en in grootte en in genade bij God en de 

mensen.

JOHANNES 3:34     Want Hij Die God 

gezonden heeft, spreekt de woorden van 

God, want God geeft Hem de Geest zonder 

maat.

35  De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle 

dingen in Zijn hand gegeven.

36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig 

leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, 

zal het leven niet zien, maar de toorn van 

God blijft op hem.

JOHANNES 16:13     Maar wanneer Die komt, 

de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg 

wijzen in heel de waarheid, want Hij zal 

niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij 

gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de 

toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.

HANDELINGEN 10:37     U weet wat er 

gebeurd is in heel Judea, wat begon in 

Galilea na de doop die Johannes gepredikt 

heeft:

38  hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft 

met de Heilige Geest en met kracht en 

hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl 

Hij goeddeed en allen die door de duivel 

overweldigd waren, genas, want God was 

met Hem.

HANDELINGEN 13:21     En van toen af 

vroegen zij om een koning, en God gaf 

hun Saul, de zoon van Kis, een man uit 

de stam van Benjamin, gedurende veertig 

jaar.

22  En nadat Hij hem had afgezet, verwekte 

Hij David voor hen tot koning; Hij gaf ook 

getuigenis van hem met de woorden: Ik 

heb David, de zoon van Isaï, gevonden, 

een man naar Mijn hart, die alles zal doen 

wat Ik wil.

23  Uit zijn nageslacht heeft God voor Israël, 

volgens de belofte, de Zaligmaker Jezus 

doen voortkomen,

1 KORINTHE 1:30     Maar uit Hem bent u in 

Christus Jezus, Die voor ons is geworden 

wijsheid van God en gerechtigheid, 

heiliging en verlossing,
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OPENBARING 4:5     En uit de troon 

kwamen bliksemstralen, donderslagen 

en stemmen. En er stonden zeven vurige 

fakkels te branden vóór de troon. Dit zijn 

de zeven Geesten van God.

OPENBARING 5:6     En ik zag, en zie: te 

midden van de troon en van de vier dieren 

en te midden van de ouderlingen stond 

een Lam als geslacht, met zeven horens 

en zeven ogen. Dat zijn de zeven Geesten 

van God, die uitgezonden zijn over heel de 

aarde.

Zie: Jesaja 42:1; Jesaja 59:21; Jesaja 61:1; Matthéüs 12:25; 
Matthéüs 13:54; Lukas 2:40,52; Lukas 3:21,22; 

Johannes 1:32,33; Éfeze 1:17,18; 
2 Timotheüs 1:7; Openbaring 3:1.

H02 Het toekomstig oordeel door de Messias.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

JESAJA 11:4     Hij zal de armen recht doen 

in gerechtigheid en de zachtmoedigen 

van het land zal Hij met rechtvaardigheid 

vonnissen. Maar Hij zal de aarde slaan 

met de roede van Zijn mond en met de 

adem van Zijn lippen zal Hij de goddeloze 

doden.

5  Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn 

heupen zijn, en de waarheid de gordel om 

Zijn middel.

JEREMÍA 23:5     Zie, er komen dagen, 

spreekt de HEERE, dat Ik voor David een 

rechtvaardige SPRUIT zal doen opstaan. 

Hij zal als Koning regeren en verstandig 

handelen, Hij zal recht en gerechtigheid 

doen op de aarde.

6  In Zijn dagen zal Juda verlost worden 

en Israël onbezorgd wonen. Dit zal Zijn 

Naam zijn waarmee men Hem noemen 

zal: de HEERE ONZE GERECHTIGHEID.

2 KORINTHE 6:7     in het woord van de 

waarheid, in de kracht van God, door 

de wapens van de gerechtigheid aan de 

rechter- en aan de linkerzijde;

ÉFEZE 6:14     Houd dan stand, uw middel 

omgord met de waarheid, en bekleed met 

het borstharnas van de gerechtigheid,

2 THESSALONICENSEN 2:8     En dan zal 

de wetteloze geopenbaard worden. De 

Heere zal hem verteren door de Geest 

van Zijn mond en hem tenietdoen door de 

verschijning bij Zijn komst;

OPENBARING 1:16     En Hij had zeven 

sterren in Zijn rechterhand en uit Zijn 

mond kwam een tweesnijdend scherp 

zwaard; en Zijn gezicht was zoals de zon 

schijnt in haar kracht.

OPENBARING 19:11     En ik zag de hemel 

geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die 

daarop zat, werd getrouw en waarachtig 

genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog 

in gerechtigheid.

OPENBARING 19:15     En uit Zijn mond 

kwam een scherp zwaard, opdat Hij 

daarmee de heidenvolken zou slaan. En 

Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. 

En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn 

van de grimmige toorn van de almachtige 

God.

OPENBARING 20:11     En ik zag een grote 

witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor 
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Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de 

hemel weg, zodat er geen plaats meer voor 

hen te vinden was.

12  En ik zag de doden, klein en groot, voor 

God staan. En de boeken werden geopend 

en nog een ander boek werd geopend, 

namelijk het boek des levens. En de doden 

werden geoordeeld overeenkomstig wat 

in de boeken geschreven stond, naar hun 

werken.

Zie: #1; #2; #5; 1 Petrus 4:1; Openbaring 1:13.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.     

H10 Profetie van het eeuwig vrederijk.

     

JESAJA 11:6     Een wolf zal bij een lam 

verblijven, een luipaard bij een geitenbok 

neerliggen, een kalf, een jonge leeuw 

en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een 

kleine jongen zal ze drijven.

7  Koe en berin zullen samen weiden, hun 

jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een 

leeuw zal stro eten als het rund.

8  Een zuigeling zal zich vermaken bij het 

hol van een adder, en in het nest van een 

gifslang zal een peuter zijn hand steken.

9  Men zal nergens kwaad doen of verderf 

aanrichten op heel Mijn heilige berg, want 

de aarde zal vol zijn van de kennis van de 

HEERE, zoals het water de bodem van de 

zee bedekt.

HÁBAKUK 2:14     Want de aarde zal vol 

worden met de kennis van de heerlijkheid 

van de HEERE, zoals het water de bodem 

van de zee bedekt.

ZACHARÍA 14:8     Op die dag zal het 

geschieden dat er levend water vanuit 

Jeruzalem zal stromen, de ene helft ervan 

naar de zee in het oosten en de andere helft 

ervan naar de zee in het westen: ’s zomers 

en ‘s winters zal het plaatsvinden.

9  De HEERE zal Koning worden over heel de 

aarde. Op die dag zal de HEERE de Enige 

zijn en Zijn Naam de enige.

MATTHÉÜS 5:44     Maar Ik zeg u: Heb uw 

vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; 

doe goed aan hen die u haten; en bid voor 

hen die u beledigen en u vervolgen;

45  zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, 

Die in de hemelen is, want Hij laat Zijn 

zon opgaan over slechte en goede mensen, 

en laat het regenen over rechtvaardigen en 

onrechtvaardigen.

HANDELINGEN 2:44     En allen die 

geloofden, waren bijeen en hadden alle 

dingen gemeenschappelijk;

45  en zij verkochten hun bezittingen en 

eigendommen en verdeelden die onder 

allen, naar dat ieder nodig had.

46  En zij bleven dagelijks eensgezind in de 

tempel bijeenkomen, en terwijl zij van 

huis tot huis brood braken, namen zij 

gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde 

en in eenvoud van hart;

47  en zij loofden God en vonden genade 

bij heel het volk. En de Heere voegde 

dagelijks mensen die zalig werden, aan de 

gemeente toe.

ROMEINEN 14:17     Want het Koninkrijk van 

God bestaat niet uit eten en drinken, maar 

uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in 

de Heilige Geest.
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OPENBARING 11:15     En de zevende engel 

blies op de bazuin, en er klonken luide 

stemmen in de hemel, die zeiden: De 

koninkrijken van de wereld zijn van onze 

Heere en van Zijn Christus geworden, en 

Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

Zie: #1; #5; #6; #7; Job 5:23; 1 Korinthe 6:9-11; 
1 Thessalonicensen 5:15; Openbaring 5:9,10; 

Openbaring 20:2-6.

E10 De Messias zal ook de Messias voor 

 de heidenen zijn.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias. 

     

JESAJA 11:10     Want op die dag zal de 

Wortel van Isaï er zijn, Die zal staan als 

banier voor de volken. Naar Hém zullen de 

heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal 

heerlijk zijn.

11  En het zal op die dag gebeuren dat de 

Heere opnieuw, voor de tweede keer, 

met Zijn hand de rest van Zijn volk zal 

verwerven, die overgebleven zal zijn in 

Assyrië en Egypte, in Pathros, Cusj, Elam, 

en in Sinear, Hamath en op de eilanden in 

de zee.

12  Hij zal een banier omhoogheffen onder de 

heidenvolken en Hij zal de verdrevenen 

van Israël verzamelen en zij die vanuit 

Juda overal verspreid zijn, bijeenbrengen 

van de vier hoeken van de aarde.

HOOGLIED 5:10     Mijn Liefste is blank en 

rood, Hij steekt als een vaandel boven 

tienduizend uit.

JESAJA 59:19     Dan zullen zij de Naam 

van de HEERE vrezen vanwaar de zon 

ondergaat, en Zijn heerlijkheid van waar 

de zon opkomt. Als de vijand zal komen 

als een rivier, zal de Geest van de HEERE 

de banier tegen hem oprichten.

JOHANNES 11:51     Dit zei hij echter niet uit 

zichzelf, maar als hogepriester van dat jaar 

profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor 

het volk,

52  en niet alleen voor het volk, maar ook om 

de kinderen van God, overal verspreid, 

bijeen te brengen.

ROMEINEN 11:15     Want als hun 

verwerping verzoening voor de wereld 

betekent, wat betekent dan hun aanneming 

anders dan leven uit de doden?

ROMEINEN 11:22     Zie dan de 

goedertierenheid en de strengheid van 

God: strengheid over hen die gevallen zijn, 

over u echter goedertierenheid, als u in de 

goedertierenheid blijft. Anders zult ook u 

afgehouwen worden.

23  En ook zij zullen, als zij niet in het 

ongeloof blijven, geënt worden, want God 

is machtig hen opnieuw te enten.

24  Want als u afgehouwen bent uit de 

olijfboom die van nature wild was, en 

tegen de natuur in op de tamme olijfboom 

geënt bent, hoeveel te meer zullen zij die 

natuurlijke takken zijn, geënt worden op 

hun eigen olijfboom.

25  Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet 

hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs 

zou zijn in eigen oog), dat er voor een 

deel verharding over Israël is gekomen, 

totdat de volheid van de heidenen is 

binnengegaan.

JESAJA
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26  En zo zal heel Israël zalig worden, zoals 

geschreven staat: De Verlosser zal uit 

Sion komen en zal de goddeloosheden 

afwenden van Jakob.

ROMEINEN 15:9     en opdat de heidenen 

God zouden verheerlijken vanwege de 

barmhartigheid, zoals geschreven staat: 

Daarom zal ik U belijden onder de 

heidenen, en Uw Naam lofzingen.

10  En verder zegt Hij: Wees vrolijk, heidenen, 

met Zijn volk!

11  En verder: Loof de Heere, alle 

heidenvolken, en prijs Hem, alle volken!

12  En verder zegt Jesaja: De wortel van 

Isaï zal er zijn en Hij Die opstaat om 

heerschappij te voeren over de  

heidenen, op Hem zullen de heidenen 

hopen.

2 KORINTHE 3:16     Maar wanneer het zich 

tot de Heere bekeert, wordt de bedekking 

weggenomen.

HEBREËN 4:9     Er blijft dus nog een 

sabbatsrust over voor het volk van God,

OPENBARING 5:9     En zij zongen een 

nieuw lied en zeiden: U bent het waard 

om de boekrol te nemen en zijn zegels te 

openen, want U bent geslacht en hebt ons 

voor God gekocht met Uw bloed, uit elke 

stam, taal, volk en natie.

10  En U hebt ons voor onze God gemaakt tot 

koningen en priesters, en wij zullen als 

koningen regeren over de aarde.

OPENBARING 22:16     Ik, Jezus, heb Mijn 

engel gezonden om bij u in de gemeenten 

van deze dingen te getuigen. Ik ben de 

Wortel en het Nageslacht van David, de 

blinkende Morgenster.

Zie: #1; #2; #3; #4; #5.

B14 De Messias openbaart de heerlijkheid 

 van God.

E18 God zal onder Zijn volk wonen.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

JESAJA 12:1     Op die dag zult u zeggen: Ik 

dank U, HEERE, dat U toornig op mij 

geweest bent, maar Uw toorn is afgekeerd 

en U troost mij.

2  Zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en 

geen angst hebben, want mijn kracht en 

psalm is de HEERE HEERE, en Hij is mij 

tot heil geworden.

3  U zult met vreugde water scheppen uit de 

bronnen van het heil.

4  Op die dag zult u zeggen: Dank de 

HEERE, roep Zijn Naam aan, maak Zijn 

daden bekend onder de volken, roep in 

herinnering dat Zijn Naam hoogverheven 

is.

5  Zing psalmen voor de HEERE, want Hij 

heeft zeer grote dingen gedaan. Laat dit 

bekend worden over heel de aarde!

6  Juich en zing vrolijk, inwoonster van Sion, 

want groot in uw midden is de Heilige van 

Israël.

PSALM 132:13     WWant de HEERE heeft 

Sion verkozen, Hij heeft het begeerd tot 

Zijn woongebied.

14  Dit is, zei Hij, Mijn rustplaats tot in 

eeuwigheid, hier zal Ik wonen, want naar 

haar heb Ik verlangd.
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JESAJA 66:13     Zoals iemands moeder 

hem troost, zo zal Ík u troosten; ja, in 

Jeruzalem zult u getroost worden!

JEREMÍA 23:6     In Zijn dagen zal Juda 

verlost worden en Israël onbezorgd 

wonen. Dit zal Zijn Naam zijn waarmee 

men Hem noemen zal: de HEERE ONZE 

GERECHTIGHEID.

ZEFÁNJA 3:15     De HEERE heeft uw 

oordelen weggenomen, Hij heeft uw 

vijand weggevaagd. De Koning van Israël, 

de HEERE, is in uw midden: u zult geen 

kwaad meer zien.

16  Op die dag zal tegen Jeruzalem gezegd 

worden: Wees niet bevreesd, Sion! Verlies 

de moed niet.

17  De HEERE, uw God, is in uw midden, 

een Held, Die verlossen zal. Hij zal Zich 

over u verheugen met blijdschap. Hij zal 

zwijgen in Zijn liefde. Hij zal Zich over u 

verblijden met gejuich.

ZACHARÍA 2:5     En Ík zal voor haar zijn, 

spreekt de HEERE, een muur van vuur 

rondom, en Ik zal in haar midden tot 

heerlijkheid zijn.

JOHANNES 4:14     maar wie drinkt van 

het water dat Ik hem zal geven, zal in 

eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar 

het water dat Ik hem zal geven, zal in hem 

een bron worden van water dat opwelt tot 

in het eeuwige leven.

JOHANNES 7:37     En op de laatste, de grote 

dag van het feest, stond Jezus daar en riep: 

Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij 

komen en drinken.

38  Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: 

Stromen van levend water zullen uit zijn 

binnenste vloeien.

39  (En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in 

Hem geloven, ontvangen zouden; want de 

Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus 

nog niet verheerlijkt was.)

OPENBARING 7:17     Want het Lam, Dat 

in het midden van de troon is, zal hen 

weiden en zal hen geleiden naar de levende 

waterbronnen. En God zal alle tranen van 

hun ogen afwissen.

OPENBARING 15:4     Wie zou U niet vrezen, 

Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? 

Immers, U alleen bent heilig. Want alle 

volken zullen komen en U aanbidden, 

want Uw oordelen zijn openbaar 

geworden.

OPENBARING 21:6     En Hij zei tegen mij: 

Het is geschied. Ik ben de Alfa en de 

Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst 

heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit 

de bron van het water des levens.

OPENBARING 22:1     En hij liet mij een 

zuivere rivier zien, van het water des 

levens, helder als kristal, die uit de troon 

van God en van het Lam kwam.

OPENBARING 22:17     En de Geest en de 

bruid zeggen: Kom! En laat hij die het 

hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst 

heeft, komen; en laat hij die wil, het water 

des levens nemen, voor niets.

Zie: #1; #2; #3; #4.
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H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

H09 Profetie inzake de toekomst van Zijn volk.

JESAJA 14:1     Want de HEERE zal Zich over 

Jakob ontfermen en Hij zal Israël nog 

verkiezen. Hij zal hen neerzetten op hun 

eigen grond. De vreemdeling zal zich bij 

hen aansluiten en zich bij het huis van 

Jakob voegen.

2  De volken zullen hen nemen en naar hun 

woon plaats brengen. Het huis van Israël 

zal hen in erfelijk bezit nemen als slaven 

en slavinnen in het land van de HEERE. 

Zo zullen zij gevangen houden wie hen 

gevangen hielden en heersen over hun 

onderdrukkers.

3  En het zal geschieden op de dag waarop de 

HEERE u rust zal geven van uw smart, uw 

onrust en de harde slavenarbeid die men u 

heeft doen verrichten,

PSALM 102:14     U zult opstaan, U zult Zich 

ontfermen over Sion, want de tijd om haar 

genadig te zijn, want de vastgestelde tijd is 

gekomen.

JESAJA 61:5     Vreemden zullen klaarstaan 

en uw kudden weiden, vreemdelingen 

zullen uw akkerbouwers en uw 

wijnbouwers zijn.

EZECHIËL 28:24     Dan zal er voor het 

huis van Israël geen prikkende doorn of 

pijnlijke distel meer zijn onder allen die 

hen omringen en hen verachten. Dan 

zullen zij weten dat Ik de Heere HEERE 

ben.

ZACHARÍA 1:17     Predik verder: Zo zegt 

de HEERE van de legermachten: Mijn 

steden zullen nog uitbreiden vanwege het 

goede, de HEERE zal Sion nog troosten en 

Jeruzalem nog verkiezen.

LUKAS 1:72     om barmhartigheid te 

bewijzen aan onze vaderen en te denken 

aan Zijn heilig verbond,

73  de eed die Hij aan Abraham, onze vader, 

gezworen heeft om ons te geven,

74  dat wij, verlost uit de hand van onze 

vijanden, Hem zouden dienen zonder 

vrees,

LUKAS 2:32     een licht om de heidenen 

te verlichten en om Uw volk Israël te 

verheerlijken.

ROMEINEN 15:27     Zij hebben het namelijk 

goedgevonden, en zij zijn het ook aan hen 

verplicht. Immers, als de heidenen aan 

hun geestelijke weldaden deel gekregen 

hebben, zijn zij ook verplicht hen met 

stoffelijke te dienen.

OPENBARING 15:4     Wie zou U niet vrezen, 

Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? 

Immers, U alleen bent heilig. Want alle 

volken zullen komen en U aanbidden, 

want Uw oordelen zijn openbaar 

geworden.

Zie: #2; #3; #4; Jesaja 14:4-18; 
Handelingen 15:14-17; Éfeze 2:12-19.
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A03 De Messias stamt af van David. 

E09 De rechtvaardigheid van de Messias.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

JESAJA 16:5     dan zal er een troon gevestigd 

worden in goedertierenheid. Daarop zal 

blijvend Iemand zitten in de tent van 

David, Die oordeelt en recht zoekt, Die snel 

gerechtigheid brengt.

LUKAS 1:33     en Hij zal over het huis van 

Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en 

aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.

LUKAS 1:69     En Hij heeft een hoorn van 

zaligheid voor ons opgericht in het huis 

van David, Zijn knecht,

70  zoals Hij gesproken had bij monde van 

Zijn heilige profeten, die er door de 

eeuwen heen geweest zijn,

JOHANNES 12:48     Wie Mij verwerpt en 

Mijn woorden niet aanneemt, heeft 

iets wat hem veroordeelt, namelijk het 

woord dat Ik gesproken heb; dat zal hem 

veroordelen op de laatste dag.

HANDELINGEN 15:16     Hierna zal Ik terug-

keren en de vervallen hut van David weer 

opbouwen, en wat daarvan is afgebroken, 

weer opbouwen en Ik zal hem weer op-

richten,

17  opdat de mensen die overgebleven zijn, 

de Heere zouden zoeken, en alle heide-

nen over wie Mijn Naam uitgeroepen is, 

spreekt de Heere, Die dit alles doet.

Zie: #1; Psalm 89:15.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

H09 Profetie inzake de toekomst van Zijn volk.

JESAJA 17:7      Op die dag zal de mens de blik 

richten op Hem Die hem gemaakt heeft, en 

zijn ogen zullen zien op de Heilige van Israël.

JESAJA 10:20    Op die dag zal het gebeuren 

dat de rest van Israël en wie van het huis 

van Jakob ontkomen zijn, niet langer 

zullen steunen op hem die hen geslagen 

heeft, maar zij zullen steunen op de 

HEERE, de Heilige van Israël, in trouw.

21  Die rest zal terugkeren, de rest van Jakob, 

naar de sterke God.

22  Want, Israël, al is uw volk als het zand 

van de zee, toch zal maar een rest daarvan 

terugkeren; tot verdelging is vast besloten; 

het stroomt over van gerechtigheid.

HOSÉA 3:5     Daarna zullen de Israëlieten 

zich bekeren, en de HEERE, hun God, 

zoeken en David, hun koning. Zij zullen 

zich in diep ontzag tot de HEERE en Zijn 

goedheid wenden, in later tijd.

MICHA  7:7     Zelf zal ik echter uitzien naar 

de HEERE, ik zal wachten op de God van 

mijn heil. Mijn God zal mij horen.

8  Verblijd u niet over mij, mijn vijandin, 

want als ik gevallen ben, zal ik weer 

opstaan, als ik in duisternis zit, is de 

HEERE mij een licht.

HANDELINGEN 15:16     Hierna zal Ik terug-

keren en de vervallen hut van David weer 

opbouwen, en wat daarvan is afgebroken, 

weer opbouwen en Ik zal hem weer op-

richten,

17  opdat de mensen die overgebleven zijn, 

JESAJA
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de Heere zouden zoeken, en alle heide-

nen over wie Mijn Naam uitgeroepen is, 

spreekt de Heere, Die dit alles doet.

1 JOHANNES 3:2     Geliefden, nu zijn wij 

kinderen van God, en het is nog niet 

geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij 

weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, 

wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen 

Hem zien zoals Hij is.

OPENBARING 1:7     Zie, Hij komt met de 

wolken, en elk oog zal Hem zien, ook 

zij die Hem doorstoken hebben. En alle 

stammen van de aarde zullen rouw over 

Hem bedrijven. Ja, amen.

E10 De Messias zal ook de Messias zijn voor

 de heidenen.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

 

JESAJA 19:23     Op die dag zal er een 

gebaande weg zijn van Egypte naar 

Assyrië. De Assyriërs zullen in Egypte 

komen en de Egyptenaren in Assyrië. 

De Egyptenaren zullen samen met de 

Assyriërs de HEERE dienen.

24  Op die dag zal Israël de derde zijn naast 

Egypte en Assyrië, een zegen in het 

midden van de aarde.

25  Want de HEERE van de legermachten zal 

hen zegenen met de woorden: Gezegend 

zij Mijn volk Egypte, het werk van Mijn 

handen Assyrië, en Mijn eigendom Israël!

JESAJA 66:12     Want zo zegt de HEERE: 

Zie, Ik doe de vrede naar haar toestromen 

als een rivier, en de luister van de 

heidenvolken als een alles wegspoelende 

beek. Dan zult u zuigen, u zult op de heup 

gedragen en op de knieën vertroeteld 

worden.

ZACHARÍA 2:11     Veel heidenvolken zullen 

op die dag bij de HEERE gevoegd worden 

en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal 

in uw midden wonen. Dan zult u weten 

dat de HEERE van de legermachten Mij tot 

u gezonden heeft.

ZACHARÍA 10:11     Hij zal door de zee van 

benauwdheid gaan, en Hij zal de golven 

van de zee slaan, alle diepten van de Nijl 

zullen opdrogen. Dan zal de trots van 

Assyrië neergehaald worden, en de scepter 

van Egypte zal weggaan.

ZACHARÍA 14:18     Als het geslacht van 

de Egyptenaren, waarop geen regen is 

gevallen, niet zal opgaan en komen, dan 

zal de plaag komen waarmee de HEERE 

de heidenvolken zal treffen die niet zullen 

optrekken om het Loofhuttenfeest te 

vieren.

LUKAS 2:32     een licht om de heidenen 

te verlichten en om Uw volk Israël te 

verheerlijken.

ROMEINEN 3:29     Of is God alleen de God 

van Joden? En niet ook van heidenen? Ja, 

ook van heidenen.

JESAJA
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ROMEINEN 9:24     Hen heeft Hij ook 

geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de 

Joden, maar ook uit de heidenen.

25  Zoals Hij ook in Hosea zegt: Ik zal Niet-

Mijn-volk noemen: Mijn volk, en de Niet-

geliefde: Geliefde.

ROMEINEN 10:11     Want de Schrift 

zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet 

beschaamd worden.

12  Er is immers geen enkel onderscheid 

tussen Jood en Griek. Want Een en 

dezelfde is Heere van allen en Hij is rijk 

voor allen die Hem aanroepen.

13  Want ieder die de Naam van de Heere zal 

aanroepen, zal zalig worden.

ÉFEZE 2:18     Want door Hem hebben wij 

beiden door één Geest de toegang tot de 

Vader.

19  Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en 

bijwoners, maar medeburgers van de heili-

gen en huisgenoten van God,

20  gebouwd op het fundament van de apos-

telen en profeten, waarvan Jezus Christus 

Zelf de hoeksteen is,

21  en op Wie het hele gebouw, goed samenge-

voegd, verrijst tot een heilige tempel in de 

Heere;

22  op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een 

woning van God, in de Geest.

Zie: #1; #4; #5; Deuteronomium 32:43; Jesaja 19:16-22; 
Jesaja 49:6; Romeinen 15:9; Éfeze 3:6-8; 1 Petrus 2:10.

B07 De almacht van de Messias.

JESAJA 22:22     En Ik zal de sleutel van het 

huis van David op zijn schouder leggen. Als 

hij opendoet, zal niemand sluiten. Als hij 

sluit, zal niemand opendoen.

MATTHÉÜS 16:18     En Ik zeg u ook dat u 

Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn 

gemeente bouwen, en de poorten van de 

hel zullen haar niet overweldigen.

19  En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk 

der hemelen geven; en wat u bindt op de 

aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; 

en wat u ontbindt op de aarde, zal in de 

hemelen ontbonden zijn.

MATTHÉÜS 18:18     Voorwaar, Ik zeg u: 

Alles wat u op de aarde bindt, zal in de 

hemel gebonden zijn; en alles wat u op de 

aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden 

zijn.

19  Verder zeg Ik u dat, als twee van u op 

de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig 

verlangen, het hun ten deel zal vallen van 

Mijn Vader, Die in de hemelen is.

OPENBARING 1:18     en de Levende, en Ik 

ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot 

in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de 

sleutels van het rijk van de dood en van de 

dood zelf.

OPENBARING 3:7     En schrijf aan de engel 

van de gemeente in Filadelfia: Dit zegt de 

Heilige, de Waarachtige, Die de sleutel van 

David heeft, Die opent en niemand sluit, en 

Hij sluit en niemand opent:

JESAJA
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E10 De Messias zal ook de Messias zijn 

 voor de heidenen.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

JESAJA 24:13     Want het zal op de aarde, te 

midden van de volken, zo gaan als bij het 

afschudden van een olijfboom, als bij de 

nalezing wanneer de wijnoogst ten einde is.

14  Zíj zullen hun stem verheffen, zij zullen 

vrolijk zingen; om de heerlijkheid van de 

HEERE zullen zij juichen, van de zee af.

15  Eer daarom de HEERE in de landen van het 

licht, op de eilanden in de zee de Naam van 

de HEERE, de God van Israël.

16  Vanaf het uiterste einde der aarde horen 

wij psalmen  tot verheerlijking van de 

Rechtvaardige. Maar ik zeg: Ik kwijn weg, 

ik kwijn weg, wee mij! De trouwelozen 

handelen trouweloos, in ontrouw handelen 

de trouwelozen trouweloos.

JESAJA 12:5     Zing psalmen voor de HEERE, 

want Hij heeft zeer grote dingen gedaan. 

Laat dit bekend worden over heel de aarde!

6  Juich en zing vrolijk, inwoonster van Sion, 

want groot in uw midden is de Heilige van 

Israël.

JESAJA 42:10     Zing voor de HEERE een 

nieuw lied, Zijn lof vanaf het einde der 

aarde, u die de zee en al wat daarin is, 

bevaart, u, eilanden en wie daarop wonen.

11  Laten de woestijn en zijn steden hun stem 

verheffen, de dorpen waar Kedar woont. 

Laten zij die in de rotsen wonen, juichen, 

het vanaf de bergtoppen uitjubelen.

12  Laten zij de HEERE eer geven, en Zijn lof 

op de eilanden verkondigen.

HANDELINGEN 13:47     Zo immers heeft 

de Heere ons geboden: Ik heb u tot een 

licht voor de heidenen gesteld, opdat u tot 

zaligheid zou zijn tot aan het uiterste van 

de aarde.

1 PETRUS 1:7     opdat de beproeving van uw 

geloof-die van groter waarde is dan die 

van goud, dat vergaat en door het vuur 

beproefd wordt-mag blijken te zijn tot lof 

en eer en heerlijkheid, bij de openbaring 

van Jezus Christus.

1 PETRUS 4:12     Geliefden, laat de hitte van 

de verdrukking onder u, die tot uw beproeving 

dient, u niet bevreemden, alsof u iets 

vreemds overkwam.

13  Maar verblijd u naar de mate waarin u 

gemeenschap hebt aan het lijden van 

Christus, opdat u zich ook in de openbaring 

van Zijn heerlijkheid mag verblijden en 

verheugen.

14  Als u smaad wordt aangedaan om de Naam 

van Christus, dan bent u zalig, want de 

Geest van de heerlijkheid en van God rust op 

u. Wat hen betreft wordt Hij wel gelasterd, 

maar wat u betreft wordt Hij verheerlijkt.

OPENBARING 15:2     En ik zag iets als een 

glazen zee, met vuur gemengd. En de 

overwinnaars van het beest, van zijn beeld, 

van zijn merkteken en van het getal van zijn 

naam stonden bij de glazen zee, met de 

citers van God.

3  En zij zongen het lied van Mozes, de 

dienstknecht van God, en het lied van 

het Lam, met de woorden: Groot en 

wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, 

almachtige God; rechtvaardig en waarachtig 

zijn Uw wegen, Koning van de heiligen!

JESAJA
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4  Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw 

Naam niet verheerlijken? Immers, U alleen 

bent heilig. Want alle volken zullen komen 

en U aanbidden, want Uw oordelen zijn 

openbaar geworden.

Zie: #1;#2; #3; #4.

H02 Het toekomstig oordeel door de Messias.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

JESAJA 24:18     En het zal gebeuren dat 

wie vlucht voor het beangstigende geluid, 

neervallen zal in de valkuil; en wie opklimt 

uit het midden van de valkuil,  gevangen zal 

worden in de strik. Want de sluizen in de 

hoogte worden geopend en de fundamenten 

van de aarde zullen beven.

19  Scheuren, openscheuren zal de aarde, 

splijten, opensplijten zal de aarde, vervaarlijk 

wankelen zal de aarde,

20  hevig waggelen zal de aarde, als een 

dronkaard. Zij zal heen en weer slingeren als 

een nachthutje, haar overtreding zal zwaar op 

haar drukken, zij zal neervallen en niet meer 

opstaan.

21  Op die dag zal het gebeuren dat de HEERE 

de legermacht van de hoogte in de hoogte 

en de koningen van de aardbodem op de 

aardbodem zal straffen.

22  Zij zullen verzameld worden als gevangenen 

in een kerker, zij zullen opgesloten worden 

in een gevangenis, maar na vele dagen zal er 

weer naar hen omgezien worden.

23  De volle maan zal rood worden van schaamte, 

de gloeiende zon zal beschaamd worden, als 

de HEERE van de legermachten zal regeren 

op de berg Sion, en in Jeruzalem; en voor 

Zijn oudsten zal er heerlijkheid zijn.

ZACHARÍA 14:4     Op die dag zullen Zijn 

voeten staan op de Olijfberg, die voor 

Jeruzalem ligt, ten oosten er van. Dan zal 

de Olijfberg in tweeën gespleten worden 

naar het oosten en naar het westen. Er 

zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene 

helft van de berg naar het noorden zal 

wijken en de andere helft ervan naar het 

zuiden.

MATTHÉÜS 24:29     En meteen na de 

verdrukking van die dagen zal de zon 

verduisterd worden en de maan zal zijn 

schijnsel niet geven en de sterren zullen 

van de hemel vallen en de krachten van de 

hemelen zullen heftig bewogen worden.

HEBREËN 12:22     Maar u bent genaderd tot 

de berg Sion en tot de stad van de levende 

God, tot het hemelse Jeruzalem en tot 

tienduizendtallen van engelen,

23  tot een feestelijke vergadering en de gemeente 

van de eerstgeborenen, die in de hemelen 

opgeschreven zijn, en tot God, de Rechter over 

allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen, 

die tot volmaaktheid zijn gekomen,

24  en tot de Middelaar van het nieuwe verbond, 

Jezus, en tot het bloed van de besprenging, dat 

van betere dingen spreekt dan dat van Abel.

OPENBARING 6:12     En ik zag toen het Lam 

het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam 

een grote aardbeving, en de zon werd zwart 

als een haren zak, en de maan werd als bloed,

OPENBARING 6:14      En de hemel week 

terug als een boekrol die wordt opgerold. 

En alle bergen en alle eilanden werden van 

hun plaats gerukt.

JESAJA
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15  En de koningen van de aarde, de groten, 

de rijken, de oversten over duizend, de 

machtigen en alle slaven en vrije mensen 

verborgen zich in de grotten en tussen de 

rotsen in de bergen.

16  En zij zeiden tegen de bergen en de 

rotsen: Val op ons en verberg ons voor het 

aangezicht van Hem Die op de troon zit, 

en voor de toorn van het Lam.

17  Want de grote dag van Zijn toorn is 

aangebroken en wie kan dan staande 

blijven?

Zie: #1; #2; #5; #6: Psalm 149:6-9; Jesaja 4:1,2; Jesaja 5:30; Jesaja 
13:9-11; Markus 13:24-37; Lukas 21:25-36; Openbaring 18:9.

D09 De Messias zal de Zaligmaker zijn.

E11 De Messias zal eeuwig leven geven.

H01 De wederkomst van de Messias voorzegd.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

H05 De komende glorie en macht van 

 de Messias. 

JESAJA 25:6     De HEERE van de 

legermachten zal op deze berg voor alle 

volken een feestmaal met uitgelezen 

gerechten aanrichten, een feestmaal met 

gerijpte wijnen, met uitgelezen gerechten 

vol merg, met gezuiverde gerijpte wijnen.

7  En Hij zal op deze berg verslinden de 

sluier waarmee het gezicht van alle volken 

omsluierd is, en de bedekking waarmee 

alle naties bedekt zijn.

8  Hij zal de dood voor altijd verslinden, 

de Heere HEERE zal de tranen van alle 

gezichten afwissen en de smaad van Zijn 

volk wegnemen van heel de aarde, want de 

HEERE heeft gesproken.

9  Op die dag zal men zeggen: Zie, Dit is 

onze God; wij hebben Hem verwacht, en 

Hij zal ons verlossen. Dit is de HEERE, 

wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons 

verheugen en verblijden in Zijn heil.

10  Want de hand van de HEERE zal rusten 

op deze berg. Maar Moab zal onder Hem 

worden vertrapt, zoals stro vertrapt wordt 

in de mest.

11  Hij zal Zijn handen te midden van hem 

uitspreiden, zoals een zwemmer ze 

uitspreidt om te zwemmen, en Hij zal 

zijn hoogmoed vernederen, ondanks zijn 

listige handelingen.

12  Hij zal uw hoge vestingmuren neerhalen, 

neerwerpen, neerstorten ter aarde, tot in 

het stof.

JEREMÍA 33:10     Zo zegt de HEERE: In deze 

plaats, waarvan u zegt: Zij ligt verwoest, 

zodat er geen mens en geen dier meer 

is-in de steden van Juda en op de straten 

van Jeruzalem, die zo verwoest zijn, dat 

er geen mens, geen inwoner en geen dier 

meer in te vinden is, zal weer gehoord 

worden

11  de stem van de vreugde, de stem van de 

blijdschap, de stem van de bruidegom 

en de stem van de bruid, de stem van 

hen die zeggen: Loof de HEERE van 

de legermachten, want de HEERE is 

goed, want Zijn goedertierenheid is voor 

eeuwig, en de stem van hen die in het huis 

van de HEERE een lofoffer brengen. Ik 

zal namelijk een omkeer brengen in de 

gevangenschap van het land, zodat het weer 

wordt als vroeger, zegt de HEERE.

JESAJA
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MATTHÉÜS 8:11     Maar Ik zeg u dat er 

velen zullen komen van oost en west en zij 

zullen aan tafel gaan met Abraham, Izak 

en Jakob in het Koninkrijk der hemelen,

MATTHÉÜS 26:29     Ik zeg u dat Ik van nu 

aan van de vrucht van de wijnstok niet zal 

drinken tot op de dag wanneer Ik die met 

u nieuw zal drinken in het Koninkrijk van 

Mijn Vader.

MATTHÉÜS 28:5     Maar de engel 

antwoordde en zei tegen de vrouwen: U 

hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet 

dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was.

6  Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, 

zoals Hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats 

waar de Heere gelegen heeft.

1 KORINTHE 15:26     De laatste vijand die 

tenietgedaan wordt, is de dood.

1 KORINTHE 15:54     En wanneer dit 

vergankelijke zich met onvergankelijkheid 

bekleed zal hebben, en dit sterfelijke 

zich met onsterfelijkheid bekleed zal 

hebben, dan zal het woord geschieden dat 

geschreven staat: De dood is verslonden 

tot overwinning.

55  Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw 

overwinning?

56  De prikkel nu van de dood is de zonde, en 

de kracht van de zonde is de wet.

57  Maar God zij dank, Die ons de 

overwinning geeft door onze Heere Jezus 

Christus.

2 KORINTHE 3:13     en doen wij niet zoals 

Mozes, die een bedekking op zijn gezicht 

legde, opdat de Israëlieten hun ogen niet 

gericht zouden houden op het einddoel 

van wat tenietgedaan wordt.

14  Maar hun gedachten werden verhard, want 

tot op heden blijft diezelfde bedekking bij 

het lezen van het Oude Testament, zonder 

te worden weggenomen. Die bedekking 

wordt tenietgedaan in Christus.

15  Ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes 

gelezen wordt, een bedekking op hun hart.

16  Maar wanneer het zich tot de Heere 

bekeert, wordt de bedekking weggenomen.

17  De Heere nu is de Geest; en waar de Geest 

van de Heere is, daar is vrijheid.

18  Wij allen nu, die met onbedekt gezicht 

de heerlijkheid van de Heere als in 

een spiegel aanschouwen, worden van 

gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, 

van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit 

door de Geest van de Heere bewerkt wordt.

2 TIMOTHEÜS 1:10     maar nu is 

geopenbaard door de verschijning van 

onze Zaligmaker, Jezus Christus, Die de 

dood tenietgedaan heeft, en het leven 

en de onvergankelijkheid aan het licht 

gebracht door het Evangelie,

HEBREËN 2:14     Omdat nu die kinderen 

van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens 

daaraan deel gehad om door de dood hem 

die de macht over de dood had-dat is de 

duivel-teniet te doen,

15  en allen te verlossen die door angst voor 

de dood gedurende heel hun leven aan 

slavernij onderworpen waren.

OPENBARING 7:15     Daarom zijn zij 

vóór de troon van God, en dienen Hem 

dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die 

op de troon zit, zal Zijn tent over hen 

JESAJA
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uitspreiden.

16  Zij zullen geen honger of dorst meer 

hebben, en geen zonnesteek of enige hitte 

zal hen treffen.

17  Want het Lam, Dat in het midden van 

de troon is, zal hen weiden en zal hen 

geleiden naar de levende waterbronnen. En 

God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

OPENBARING 19:7     Laten wij blij zijn en ons 

verheugen en Hem de heerlijkheid geven, 

want de bruiloft van het Lam is gekomen en 

Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.

8  En het is haar gegeven zich met smetteloos 

en blinkend fijn linnen te kleden, want dit 

fijne linnen zijn de gerechtigheden van de 

heiligen.

9  En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij 

die geroepen zijn tot het avondmaal van de 

bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij: Dit 

zijn de waarachtige woorden van God.

OPENBARING 21:3     En ik hoorde een luide 

stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van 

God is bij de mensen en Hij zal bij hen 

wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God 

Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.

4  En God zal alle tranen van hun ogen 

afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; 

ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal 

er meer zijn. Want de eerste dingen zijn 

voorbijgegaan.

Zie: #1; #2; #5; Jesaja 61:10,11; Jeremía 25:10; Joël 2:16; 
Matthéüs 22:1-14; Matthéüs 25:1-13; Matthéüs 27:51,52; 

Johannes 3:29; Johannes 11:25,26; Éfeze 3:5,6; Hebreën 12:22-26; 
Openbaring 1:7,17,18; Openbaring 20:14.

H03 Het toekomstige Koninkrijk van de Messias.

JESAJA 26:1     Op die dag zal dit lied 

gezongen worden in het land Juda: Wij 

hebben een sterke stad, God stelt heil tot 

muren en vestingwallen.

2  Doe de poorten open, zodat het 

rechtvaardige volk kan binnengaan, dat de 

trouw bewaart.

3  Het is Uw vaste voornemen: U zult 

volkomen vrede bewaren, want men heeft 

op U vertrouwd.

4  Vertrouw op de HEERE, tot in eeuwigheid, 

want de HEERE HEERE is een eeuwige 

rots.

JESAJA 9:5     Want een Kind is ons 

geboren, een Zoon is ons gegeven, en de 

heerschappij rust op Zijn schouder. En men 

noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, 

Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

6  Aan de uitbreiding van deze heerschappij 

en aan de vrede zal geen einde komen 

op de troon van David en over zijn 

koninkrijk, om het te grondvesten en het te 

ondersteunen door recht en gerechtigheid, 

van nu aan tot in eeuwigheid. De na-ijver 

van de HEERE van de legermachten zal dit 

doen.

JESAJA 57:19     Ik schep de vrucht van de 

lippen, vrede, vrede voor wie ver weg is en 

voor wie dichtbij is, zegt de HEERE, en Ik 

zal hem genezen.

20  Maar de goddelozen zijn als een 

opgezweepte zee, want die kan niet tot rust 

komen, en zijn water woelt modder en 

slijk op.

21  De goddelozen, zegt mijn God, hebben 

geen vrede!

JESAJA
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JOHANNES 14:27     Vrede laat Ik u, Mijn 

vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die 

geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in 

beroering raken en niet bevreesd worden.

HANDELINGEN 2:47     en zij loofden God 

en vonden genade bij heel het volk. En de 

Heere voegde dagelijks mensen die zalig 

werden, aan de gemeente toe.

ROMEINEN 5:1     Wij dan, gerechtvaardigd 

uit het geloof, hebben vrede bij God door 

onze Heere Jezus Christus.

ÉFEZE 2:14     Want Hij is onze vrede, Die 

beiden één gemaakt heeft. En door de 

tussenmuur, die scheiding maakte, af te 

breken,

15  heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees 

tenietgedaan, namelijk de wet van de 

geboden, die uit bepalingen bestond, opdat 

Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe 

mens zou scheppen en zo vrede zou 

maken,

16  en opdat Hij die beiden in één lichaam 

met God zou verzoenen door het kruis, 

waaraan Hij de vijandschap gedood heeft.

Zie: #1; #2; #4; #7; Deuteronomium 32:4,15; 1 Samuël 2:2; 
Psalm 18:2; Psalm 106:5; Jesaja 50:10; Jeremía 17:7,8; 

Filippenzen 4:7; 1 Petrus 2:9.

H02 Het toekomstig oordeel door de Messias.

JESAJA 26:19      Uw doden zullen leven-ook 

mijn dood lichaam-zij zullen opstaan. 

Ontwaak en juich, u die woont in het stof, 

want Uw dauw zal zijn als dauw op jong, 

fris groen en de aarde zal de gestorvenen 

baren.

20  Ga, Mijn volk, treed uw kamers binnen, 

sluit uw deuren achter u. Verberg u voor 

een klein ogenblik, totdat de gramschap 

over is.

21  Want zie, de HEERE gaat uit Zijn plaats 

om de ongerechtigheid van de bewoners 

van de aarde aan hen te vergelden. De 

aarde zal het bloed dat erop vergoten is, aan 

het licht brengen. Zij zal haar gedoden 

niet langer bedekt houden.

PSALM 71:20     U, Die mij veel 

benauwdheden en ellende hebt doen zien, 

U zult mij weer levend maken en mij weer 

optrekken uit de diepe wateren van de 

aarde.

JESAJA 25:8     Hij zal de dood voor altijd 

verslinden, de Heere HEERE zal de tranen 

van alle gezichten afwissen en de smaad 

van Zijn volk wegnemen van heel de 

aarde, want de HEERE heeft gesproken.

DANIËL 12:2     En velen van hen die slapen 

in het stof van de aarde, zullen ontwaken, 

sommigen tot eeuwig leven, anderen tot 

smaad, tot eeuwig afgrijzen.

JOHANNES 5:28     Verwonder u daar niet 

over, want de tijd komt waarin allen die in de 

graven zijn, Zijn stem zullen horen,

29  en zij zullen eruitgaan: zij die het goede 

gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, 

maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de 

opstanding ter verdoemenis.

JOHANNES 11:25     Jezus zei tegen haar: 

Ik ben de Opstanding en het Leven; wie 

in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij 

gestorven,

JESAJA
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26  en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet 

sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat?

HANDELINGEN 24:15     Ik heb hoop op 

God-zij zelf verwachten het ook-dat er 

een opstanding van de doden zal zijn van 

zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen.

1 THESSALONICENSEN 4:14     Want als wij 

geloven dat Jezus gestorven en opgestaan 

is, zal ook God op dezelfde wijze hen die 

in Jezus ontslapen zijn, terug brengen met 

Hem.

15  Want dit zeggen wij u met een woord van 

de Heere, dat wij die levend zullen over-

blijven tot de komst van de Heere, de ont-

slapenen beslist niet zullen voorgaan.

OPENBARING 20:5     Maar de overigen van 

de doden werden niet weer levend, totdat 

de duizend jaar tot een einde gekomen 

waren. Dit is de eerste opstanding.

6  Zalig en heilig is hij die deel heeft aan 

de eerste opstanding. Over hen heeft de 

tweede dood geen macht, maar zij zullen 

priesters van God en van Christus zijn, en 

zij zullen met Hem als koningen regeren, 

duizend jaar lang.

OPENBARING 20:12     En ik zag de doden, 

klein en groot, voor God staan. En de 

boeken werden geopend en nog een  

ander boek werd geopend, namelijk het 

boek des levens. En de doden werden 

geoordeeld overeenkomstig wat in de 

boeken geschreven stond, naar hun 

werken.

13  En de zee gaf de doden die in haar waren. 

Ook de dood en het rijk van de dood gaven 

de doden die in hen waren, en zij werden 

geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn 

werken.

Zie: #5; #6; Ezechiël 37:1-14.

H02 Het toekomstig oordeel door de Messias.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

H09 Profetie inzake de toekomst van Zijn volk.

JESAJA 27:1     Op die dag zal de HEERE 

vergelding doen met Zijn hard, groot en 

sterk zwaard aan de Leviathan, de snelle 

slang, ja, de Leviathan, de kronkelende 

slang; Hij zal het monster dat in de zee is, 

doden.

2  Op die dag zal er een wijngaard zijn van 

bruisende wijn; zing ervan in beurtzang!

3  Ik, de HEERE, bescherm hem, elk 

ogenblik bevochtig Ik hem. Opdat 

de vijand hem niet kan beschadigen, 

bescherm Ik hem nacht en dag.

6   In de dagen die komen, zal Jakob wortel 

schieten, Israël zal bloeien en groeien 

en zij zullen het wereldoppervlak met 

vruchten vervullen.

12 Op die dag zal het gebeuren dat de HEERE 

de aren zal uitkloppen vanaf de rivier tot 

aan de Beek van Egypte; en ú, Israëlieten, 

zult worden opgeraapt, één voor één.

13  Op die dag zal het gebeuren dat op een 

grote bazuin geblazen zal worden. Dan 

zullen zij komen die verloren waren in het 

land van Assyrië, die verdreven waren naar 

het land Egypte. En zij zullen zich voor de 

HEERE neerbuigen op de heilige berg in 

Jeruzalem.

JESAJA
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JESAJA 4:2     Op die dag zal de SPRUIT van 

de HEERE tot een heerlijk sieraad zijn, en 

de vrucht van de aarde tot trots en luister 

voor hen in Israël die ontkomen zijn.

LUKAS 3:8     Breng dan vruchten voort in 

overeenstemming met de bekering, en 

begin niet bij uzelf te zeggen: Wij hebben 

Abraham als vader; want ik zeg u dat 

God zelfs uit deze stenen voor Abraham 

kinderen kan verwekken.

JOHANNES 10:27     Mijn schapen horen 

Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.

28  En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen 

beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en 

niemand zal ze uit Mijn hand rukken.

29  Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven 

heeft, is meer dan allen, en niemand kan 

hen uit de hand van Mijn Vader rukken.

30  Ik en de Vader zijn één.

JOHANNES 15:5     Ik ben de Wijnstok, u de 

ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die 

draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u 

niets doen.

JOHANNES 15:8     Hierin wordt Mijn Vader 

verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en 

Mijn discipelen bent.

JOHANNES 15:16     Niet u hebt Mij 

uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, 

en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou 

heengaan en vrucht dragen, en dat uw 

vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar 

van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u 

dat geeft.

OPENBARING 20:2     En hij greep de draak, 

de oude slang, dat is de duivel en de satan, 

en bond hem voor duizend jaar,

OPENBARING 20:7     En wanneer die duizend 

jaar tot een einde gekomen zijn, zal de satan 

uit zijn gevangenis worden losgelaten.

OPENBARING 20:10     En de duivel, die hen 

misleidde, werd in de poel van vuur en zwa-

vel geworpen, waar ook het beest en de valse 

profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht 

gepijnigd worden in alle eeuwigheid.

OPENBARING 22:2     In het midden van haar 

straat en aan de ene en de andere zijde van 

de rivier bevond zich de Boom des levens, die 

twaalf vruchten voortbrengt-van maand tot 

maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren 

van de boom zijn tot genezing van de heiden-

volken.

Zie: #1; #2; #3; Jesaja 5:1-7; Jesaja 26:1; Jesaja 46:4; 
Matthéüs 21:28-46; Kolossenzen 1:5,6.

E01 De aard van de bediening van de Messias.

     

JESAJA 28:15     Omdat u zegt: Wij hebben 

een verbond gesloten met de dood, en met 

het rijk van de dood zijn wij een verdrag 

aangegaan, wanneer de alles wegspoelende 

gesel voorbijtrekt, komt hij niet bij ons, 

want van de leugen hebben wij ons 

toevluchtsoord gemaakt en in het bedrog 

hebben wij ons verborgen,

16  daarom, zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik 

leg in Sion een steen ten grondslag, een 

beproefde steen, een kostbare hoeksteen, 

die vast gegrondvest is. Wie gelooft, zal 

zich niet weg haasten.

JESAJA
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PSALM 118:22     De steen die de bouwers 

verworpen hadden, is tot een hoeksteen 

geworden.

MATTHÉÜS 21:42     Jezus zei tegen hen: 

Hebt u nooit gelezen in de Schriften: De 

steen die de bouwers verworpen hadden, 

die is tot een hoeksteen geworden; dit 

is door de Heere geschied, en het is 

wonderlijk in onze ogen?

HANDELINGEN 4:11     Deze Jezus is de 

steen die door u, de bouwers, veracht 

werd, maar Die de hoeksteen geworden is.

12  En de zaligheid is in geen ander, want er is 

onder de hemel geen andere Naam onder 

de mensen gegeven waardoor wij zalig 

moeten worden.

ROMEINEN 9:31     Maar Israël, dat de wet 

van de gerechtigheid najaagde, is aan de 

wet van de gerechtigheid niet toegekomen.

32  Waarom niet? Omdat zij die niet uit geloof 

zochten, maar als uit werken van de wet. 

Want zij hebben zich gestoten aan de steen 

des aanstoots,

33  zoals geschreven staat: Zie, Ik leg in 

Sion een steen des aanstoots en een 

struikelblok. En: Ieder die in Hem gelooft, 

zal niet beschaamd worden.

1 KORINTHE 3:11     Want niemand kan een 

ander fundament leggen dan wat gelegd is, 

dat is Jezus Christus.

ÉFEZE 2:17     En bij Zijn komst heeft Hij 

door het Evangelie vrede verkondigd aan 

u die veraf was, en aan hen die dichtbij 

waren.

18  Want door Hem hebben wij beiden door 

één Geest de toegang tot de Vader.

19  Zo bent u dan niet meer vreemdelingen 

en bijwoners, maar medeburgers van de 

heiligen en huisgenoten van God,

20  gebouwd op het fundament van de 

apostelen en profeten, waarvan Jezus 

Christus Zelf de hoeksteen is,

21  en op Wie het hele gebouw, goed 

samengevoegd, verrijst tot een heilige 

tempel in de Heere;

22  op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een 

woning van God, in de Geest.

1 PETRUS 2:4     en kom naar Hem toe als 

naar een levende steen, die wel door 

de mensen verworpen is, maar bij God 

uitverkoren en kostbaar,

5  dan wordt u ook zelf, als levende stenen, 

gebouwd tot een geestelijk huis, tot een 

heilig priesterschap, om geestelijke offers 

te brengen, die God welgevallig zijn door 

Jezus Christus.

6  Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik leg 

in Sion een hoeksteen die uitverkoren en 

kostbaar is; en: Wie in Hem gelooft, zal 

niet beschaamd worden.

7  Voor u dan, die gelooft, is Hij kostbaar; 

maar voor de ongehoorzamen geldt: De 

steen die de bouwers verworpen hebben, 

die is de hoeksteen geworden, en een 

steen des aanstoots en een struikelblok;

8  voor hen namelijk die zich aan het Woord 

stoten, door ongehoorzaam te zijn, 

waartoe zij ook bestemd zijn.

Zie: Genesis 49:24; Jesaja 8:14; Hoséa 2:18-20; Zacharía 3:9; 
Markus 12:10; Lukas 20:17,18.
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F03 De Messias zal worden verworpen.

JESAJA 29:10     Want de HEERE heeft over 

u uitgegoten een geest van diepe slaap. 

Gesloten heeft Hij uw ogen, de profeten; 

en uw hoofden, de zieners, heeft Hij 

omhuld.

13 De Heere zei: Omdat dit volk tot Mij 

nadert met zijn mond en zij Mij eren met 

hun lippen, maar hun hart ver van Mij 

houden, en hun vrees voor Mij slechts een 

aangeleerd gebod van mensen is,

14  daarom, zie, ga Ik verder met wonderlijk 

te handelen met dit volk, wonderlijk en 

wonderbaar; want de wijsheid van zijn 

wijzen zal vergaan en het verstand van zijn 

verstandigen zal zich verbergen.

PSALM 69:23     Laat hun tafel voor hen tot 

een strik worden en voor hun gasten tot 

een val.

EZECHIËL 33:32     En zie, u bent voor hen 

als een liefdeslied, met een mooie klank 

en goed gespeeld. Zij horen uw woorden, 

maar zij handelen er niet naar.

33  Maar als het komt-en zie, het komt-dan 

zullen zij weten dat er een profeet in hun 

midden geweest is.

MATTHÉÜS 15:7     Huichelaars! Terecht 

heeft Jesaja over u geprofeteerd, toen hij 

zei:

8  Dit volk nadert tot Mij met hun mond en 

eert Mij met de lippen, maar hun hart 

houdt zich ver bij Mij vandaan;

9  maar tevergeefs eren zij Mij, omdat zij 

leringen onderwijzen die geboden van 

mensen zijn.

MARKUS 4:11     En Hij zei tegen hen: Het 

is u gegeven het geheimenis van het 

Koninkrijk van God te kennen; maar tot 

degenen die buiten zijn, komt alles door 

gelijkenissen,

12  opdat zij ziende zien en niet doorzien, en 

horende horen en niet begrijpen; opdat zij 

zich niet op enig moment bekeren en de 

zonden hun vergeven worden.

MARKUS 7:6     Maar Hij antwoordde hun: 

Terecht heeft Jesaja over u, huichelaars, 

geprofeteerd zoals er geschreven staat: Dit 

volk eert Mij met de lippen, maar hun hart 

houdt zich ver bij Mij vandaan.

7  Maar tevergeefs eren zij Mij door leringen te 

onderwijzen die geboden van mensen zijn.

8  Want terwijl u het gebod van God nalaat, houdt 

u zich aan de overlevering van de mensen, 

zoals het wassen van kannen en bekers; en veel 

andere dergelijke dingen doet u.

HANDELINGEN 28:26     Ga naar dit volk toe 

en zeg: Met het gehoor zult u horen, maar 

beslist niet begrijpen, en ziende zult u 

zien, maar beslist niet opmerken,

27  want het hart van dit volk is vet geworden 

en zij hebben met de oren slecht gehoord, 

en hun ogen hebben zij dichtgedaan, 

opdat zij niet op enig moment met de 

ogen zouden zien en met de oren horen en 

met het hart begrijpen, en zij zich zouden 

bekeren en Ik hen zou genezen.

ROMEINEN 11:7     Wat dan? Wat Israël 

zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar 

het uitverkoren deel heeft het verkregen en 

de anderen zijn verhard,

8  zoals geschreven staat: God heeft hun een 

geest van diepe slaap gegeven, ogen om 
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niet te zien en oren om niet te horen, tot 

op de dag van heden.

9  En David zegt: Laat hun tafel voor hen 

worden tot een strik, tot een valkuil, tot 

een struikelblok en tot vergelding.

10  Laat hun ogen verduisterd worden, zodat zij 

niet zien en maak hun rug voor altijd krom.

Zie: Jesaja 6:9-10; Jesaja 30:10; Jesaja 35:5; Jesaja 44:18; 
Jeremía 12:2; Ezechiël 33:31; Micha 3:6; Matthéüs 15:2-6; 
Markus 7:1-2; 2 Korinthe 4:4; 2 Thessalonicensen 2:9-12.

E05 De wonderen van de Messias.

JESAJA 29:18      Op die dag zullen de doven 

horen de woorden van het Boek, en, verlost 

van donkerheid en duisternis, zullen de 

ogen van de blinden zien.

MATTHÉÜS 11:5     blinden worden ziende 

en kreupelen kunnen lopen; melaatsen 

worden gereinigd en doven kunnen horen; 

doden worden opgewekt en aan armen 

wordt het Evangelie verkondigd;

MATTHÉÜS 13:14     En in hen wordt de 

profetie van Jesaja vervuld die zegt: Met 

het gehoor zult u horen, maar beslist niet 

begrijpen; en ziende zult u zien, maar 

beslist niet opmerken.

15  Want het hart van dit volk is vet geworden, 

en zij hebben met de oren slecht gehoord, 

en hun ogen hebben zij dichtgedaan, 

opdat zij niet op enig moment met de 

ogen zouden zien en met de oren horen en 

met het hart begrijpen, en zij zich zouden 

bekeren en Ik hen zou genezen.

16  Maar uw ogen zijn zalig omdat zij zien, en 

uw oren omdat zij horen.

LUKAS 4:18     De Geest van de Heere is 

op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij 

heeft Mij gezonden om aan armen het 

Evangelie te verkondigen, om te genezen 

die gebroken van hart zijn,

19 om aan gevangenen vrijlating te prediken 

en aan blinden het gezichtsvermogen, om 

verslagenen weg te zenden in vrijheid, om 

het jaar van het welbehagen van de Heere 

te prediken.

LUKAS 7:22     En Jezus antwoordde en zei 

tegen hen: Ga heen en bericht Johannes 

wat u gezien en gehoord hebt, namelijk dat 

blinden ziende worden, kreupelen kunnen 

lopen, melaatsen gereinigd worden, doven 

kunnen horen, doden opgewekt worden 

en aan armen het Evangelie verkondigd 

wordt.

HANDELINGEN 26:18     om hun ogen 

te openen en hen te bekeren van de 

duisternis tot het licht en van de macht 

van de satan tot God, opdat zij vergeving 

van de zonden ontvangen en een erfdeel 

onder de geheiligden door het geloof in 

Mij.

2 KORINTHE 3:14     Maar hun gedachten 

werden verhard, want tot op heden blijft 

diezelfde bedekking bij het lezen van 

het Oude Testament, zonder te worden 

weggenomen. Die bedekking wordt 

tenietgedaan in Christus.

15  Ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes 

gelezen wordt, een bedekking op hun hart.

16  Maar wanneer het zich tot de Heere 

bekeert, wordt de bedekking weggenomen.

17  De Heere nu is de Geest; en waar de Geest 

van de Heere is, daar is vrijheid.
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18  Wij allen nu, die met onbedekt gezicht 

de heerlijkheid van de Heere als in 

een spiegel aanschouwen, worden van 

gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, 

van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit 

door de Geest van de Heere bewerkt wordt.

ÉFEZE 1:17     opdat de God van onze 

Heere Jezus Christus, de Vader van de 

heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en 

van openbaring geeft in het kennen van 

Hem,

18  namelijk verlichte ogen van uw verstand, 

om te weten wat de hoop van Zijn roeping 

is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid 

van Zijn erfenis in de heiligen,

JAKOBUS 1:21     Leg daarom af alle vuilheid 

en elke uitwas van slechtheid en ontvang 

met zachtmoedigheid het in u geplante 

Woord, dat uw zielen zalig kan maken.

OPENBARING 3:18     Ik raad u aan dat u van 

Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, 

opdat u rijk wordt, en witte kleren, opdat 

u bekleed bent en de schande van uw 

naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw 

ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen 

zien.

Zie: Deuteronomium 29:4; Psalm 12:6; Jesaja 29:10-12,16; 
Jesaja 42:16-19; Markus 7:37; 2 Korinthe 4:2-6; 1 Petrus 2:9.

B17 De zachtheid en tederheid van de Messias.

B24 God en de Messias geven vreugde en blijd-  

 schap aan de rechtvaardigen en gelovigen.

JESAJA 29:19     De zachtmoedigen zullen 

blijdschap op blijdschap hebben in de HEERE, 

en de armen onder de mensen zullen zich in 

de Heilige van Israël verheugen.

LEVITICUS 23:40     Op de eerste dag moet u 

voor uzelf vruchten van sierlijke bomen, 

takken van palmbomen, takken van 

loofbomen en van beekwilgen nemen, 

en u moet zich zeven dagen lang voor 

het aangezicht van de HEERE, uw God, 

verblijden.

DEUTERONOMIUM 16:11     En u moet u 

verblijden voor het aangezicht van de HEERE, 

uw God, u, uw zoon en uw dochter, uw slaaf 

en uw slavin, de Leviet die binnen uw poorten 

is, en de vreemdeling, de wees en de weduwe 

die in uw midden zijn, op de plaats die de 

HEERE, uw God, zal uitkiezen om Zijn Naam 

daar te laten wonen.

PSALM 5:12     Maar laat verblijd zijn allen 

die tot U de toevlucht nemen, laat hen 

voor eeuwig juichen omdat U hen beschut; 

laat in U van vreugde opspringen wie Uw 

Naam liefhebben.

PSALM 32:11     Verblijd u in de HEERE en 

verheug u, rechtvaardigen, zing vrolijk, 

alle oprechten van hart!

PSALM 64:11     De rechtvaardige zal zich 

verblijden in de HEERE en tot Hem de 

toevlucht nemen; alle oprechten van hart 

zullen zich beroemen.
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PSALM 68:4     Maar de rechtvaardigen 

verblijden zich, zij springen op van 

vreugde voor Gods aangezicht en zijn van 

blijdschap vrolijk.

PSALM 107:30     Dan zijn zij verblijd, omdat 

de wateren gestild zijn en Hij hen naar de 

haven van hun wens leidde.

PSALM 118:24     Dit is de dag die de HEERE 

gemaakt heeft, laten wij op deze dag ons 

verheugen en verblijd zijn.

PSALM 149:2     Laat Israël zich verblijden in 

zijn Maker, laten de kinderen van Sion zich 

verheugen over hun Koning.

HOOGLIED 1:4     Trek mij mee, wij zullen 

achter U aan snellen. De Koning heeft mij 

gebracht in Zijn binnenkamers. Laten wij ons 

verheugen en ons in U verblijden, laten wij 

Uw uitnemende liefde in herinnering roepen 

boven de wijn. Met recht hebben zij U lief.

JESAJA 9:2     U hebt dit volk talrijk gemaakt; 

hebt U niet de blijdschap groot gemaakt? 

Zij zullen blij zijn voor Uw aangezicht, 

zoals men zich verblijdt bij de oogst, zoals 

men zich verheugt wanneer men de buit 

verdeelt.

JESAJA 25:9     Op die dag zal men zeggen: 

Zie, Dit is onze God; wij hebben Hem 

verwacht, en Hij zal ons verlossen. Dit is 

de HEERE, wij hebben Hem verwacht, wij 

zullen ons verheugen en verblijden in Zijn 

heil.

JEREMÍA 31:12     Zij zullen komen en 

juichen op de hoogte van Sion, zij 

zullen toestromen naar het goede van de 

HEERE: naar het koren, naar de nieuwe 

wijn en naar de olie, naar de lammeren 

en runderen. Hun ziel zal zijn als een 

bevloeide hof, zij zullen voortaan niet 

meer treurig zijn.

13  Dan zullen jonge vrouwen zich verblijden 

in een reidans, ook de jongemannen en 

de ouderen met elkaar. Ik zal hun rouw 

veranderen in vreugde, Ik zal hen troosten, 

Ik zal hen blij maken na hun verdriet.

HÁBAKUK 3:18     ik zal dan toch in de 

HEERE van vreugde opspringen, mij 

verheugen in de God van mijn heil.

ZACHARÍA 2:10     Juich en verblijd u, 

dochter van Sion, want, zie, Ik kom, en zal 

in uw midden wonen, spreekt de HEERE.

MATTHÉÜS 5:3     Zalig zijn de armen van 

geest, want van hen is het Koninkrijk der 

hemelen.

MATTHÉÜS 5:5     Zalig zijn de 

zachtmoedigen, want zij zullen de aarde 

beërven.

MATTHÉÜS 11:29     Neem Mijn juk op u, 

en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben 

en nederig van hart; en u zult rust vinden 

voor uw ziel;

LUKAS 1:14     En er zal blijdschap en 

vreugde voor u zijn en velen zullen zich 

over zijn geboorte verblijden,

LUKAS 2:10     En de engel zei tegen hen: Wees 

niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote 

blijdschap, die voor heel het volk wezen zal,

JESAJA

jesaja 29 jesaja 29



228

JOHANNES 3:29     Wie de bruid heeft, is 

de bruidegom, maar de vriend van de 

bruidegom, die erbij staat en hem hoort, 

verblijdt zich zeer over de stem van de 

bruidegom. Deze blijdschap van mij nu is 

volkomen geworden.

JOHANNES 16:22     Ook u hebt dan nu wel 

droefheid, maar Ik zal u weerzien, en uw 

hart zal zich verblijden, en niemand zal 

uw blijdschap van u wegnemen.

JOHANNES 20:20     En nadat Hij dit gezegd 

had, liet Hij hun Zijn handen en Zijn zij 

zien. De discipelen dan verblijdden zich 

toen zij de Heere zagen.

HANDELINGEN 5:41     Zij dan gingen weg 

uit de tegenwoordigheid van de Raad en 

waren verblijd dat zij waardig geacht waren, 

omwille van Zijn Naam smaadheid te lijden.

HANDELINGEN 13:48     Toen nu de 

heidenen dit hoorden, verblijdden zij zich 

en prezen het Woord van de Heere, en er 

geloofden er zovelen als er bestemd waren 

voor het eeuwige leven.

HANDELINGEN 13:52     En de discipelen 

werden vervuld met blijdschap en met de 

Heilige Geest.

FILIPPENZEN 2:17     Maar al word ik ook als 

een plengoffer uitgegoten over het offer en de 

bediening van uw geloof, ik verblijd mij en ik 

verblijd mij met u allen.

18  En u verblijdt zich ook daarover; verblijd u 

dan met mij.

FILIPPENZEN 4:4     Verblijd u altijd in de 

Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u.

1 THESSALONICENSEN 3:9     Want welke 

dank kunnen wij God voor u teruggeven, 

vanwege al de blijdschap waarmee wij ons 

over u verblijden voor het aangezicht van 

onze God?

1 PETRUS 4:13     Maar verblijd u naar de 

mate waarin u gemeenschap hebt aan het 

lijden van Christus, opdat u zich ook in 

de openbaring van Zijn heerlijkheid mag 

verblijden en verheugen.

1 JOHANNES 1:4     En deze dingen schrijven 

wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt.

Zie: Numeri 10:10; Deuteronomium 12:7,12,18; 
Deuteronomium 14:26; Deuteronomium 16:14; 

Deuteronomium 26:11; Deuteronomium 27:7; 1 Samuël 2:1; 
1 Koningen 1:39,40; 1 Kronieken 15:16; 2 Kronieken 29:30; 

2 Kronieken 30:23,26; Nehemía 8:10,12,17; Nehemía 12:43,44; 
Esther 9:22; Psalm 2:11; Psalm 9:3,15; Psalm 13:6; Psalm 14:7; 

Psalm 16:9,11; Psalm 28:7; Psalm 31:8; Psalm 32:7;  
Psalm 33:1,3; Psalm 33:21; Psalm 34:3; Psalm 35:9,27; 
Psalm 40:17; Psalm 43:4; Psalm 45:9,16; Psalm 48:12; 

Psalm 51:10,14,16; Psalm 53:7; 
Psalm 59:17; Psalm 63:6,8,12; Psalm 66:6; Psalm 67:5; 

Psalm 69:33; Psalm 70:5; Psalm 81:2; Psalm 89:17; 
Psalm 90:14,15; Psalm 92:5; Psalm 95:1; Psalm 96:11,12; 

Psalm 97:1,8,11,12; Psalm 98:4; Psalm 100:2; Psalm 104:34;
Psalm 105:3,43; Psalm 106:5; Psalm 107:42; 

Psalm 119:14,62,74,111; Psalm 122:1; Psalm 126:3; 
Psalm 149:5; Spreuken 10:28; 

Spreuken 15:15; Jesaja 9:2; Jesaja 12:3,6; Jesaja 24:14; 
Jesaja 30:29; Jesaja 35:1,2,10; Jesaja 41:16; Jesaja 44:23; 

Jesaja 51:5,13; Jesaja 54:1; Jesaja 55:12; Jesaja 56:7; Jesaja 60:15; 
Jesaja 61:3,7,10; Jesaja 62:5; Jesaja 65:18,19; Jesaja 66:2,10,14; 

Jeremía 15:16; Jeremía 33:9; Jeremía 33:11; Jeremía 49:25; 
Joël 2:21,23; Zefánja 3:14,17; Zacharía 8:19; Zacharía 9:9; 

Zacharía 10:7; Matthéüs 2:10; Matthéüs 5:12; Matthéüs 13:44; 
Lukas 1:47,58;  Lukas 6:23; Lukas 10:17,20; Lukas 15:7,23,32; 
Lukas 19:6,37; Lukas 24:41,52; Johannes 4:36; Johannes 8:56; 

Johannes 14:28; Johannes 15:11; Johannes 16:20,24; 
Johannes 17:13; Handelingen 2:26,28,46,47; Handelingen 8:8,39; 

Handelingen 11:23; Handelingen 14:17; Handelingen 15:3,31; 
Handelingen 16:34; Handelingen 20:24; Reinen 12:12,15; 
Romeinen 14:17; Romeinen 15:10,13; 1 Korinthe 12:26; 2 

Korinthe 1:24; 2 Korinthe 2:3; 2 Korinthe 7:4; 2 Korinthe 8:2; 
Galaten 5:22; Filippenzen 1:4,18,25: Filippenzen 2:2,29; 

Filippenzen 3:1; Filippenzen 4:1; Kolossenzen 1:11; 
1 Thessalonicensen 1:6; 1 Thessalonicensen 2:20; 

1 Thessalonicensen 3:9; 2 Timotheüs 1:4; Hebreën 10:34; 
1 Petrus 1:6,8; 2 Johannes 1:12; 3 Johannes 1:4; 

Openbaring 14:3; Openbaring 19:7.

JESAJA

jesaja 29 jesaja 29



229

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.   

JESAJA 29:22     Daarom, zo zegt de HEERE 

tegen het huis van Jakob, Hij Die Abraham 

heeft verlost: Nu zal Jakob niet beschaamd 

hoeven te worden, en nu zal zijn gezicht 

niet wit wegtrekken,

23  want als hij zijn kinderen ziet, het werk van 

Mijn handen in zijn midden, dan zullen zij 

Mijn Naam als heilig erkennen, zij zullen 

de Heilige van Jakob als heilig erkennen, zij 

zullen bevreesd zijn voor de God van Israël.

24  Wie dwalen in hun geest, zullen tot inzicht 

komen, wie morren, zullen onderwijzing 

aanvaarden.

HANDELINGEN 2:37     En toen zij dit 

hoorden, werden zij diep in het hart 

geraakt en zeiden tegen Petrus en de 

andere apostelen: Wat moeten wij doen, 

mannenbroeders?

ÉFEZE 2:10     Want wij zijn Zijn maaksel, 

geschapen in Christus Jezus om goede 

werken te doen, die God van tevoren 

bereid heeft, opdat wij daarin zouden 

wandelen.

1 TIMOTHEÜS 1:13     mij, die vroeger een 

gods lasteraar was, een vervolger en een 

verdrukker. Maar mij is barmhartigheid 

bewezen, omdat ik het in onwetendheid 

gedaan heb, in ongeloof.

Zie: #1; #2; #4; Jesaja 5:16; Jesaja 8:13; 
Matthéüs 5:9; Lukas 15:17-19; Johannes 6:45; 

2 Korinthe 4:2-6; Galaten 5:22,23; 1 Petrus 2:9.

D09 De Messias zal de Zaligmaker zijn.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

JESAJA 30:18     En daarom wacht de HEERE, 

opdat Hij u genadig zal zijn; en daarom 

zal Hij Zich verheffen om Zich over u te 

ontfermen. Voorzeker, de HEERE is een 

God van recht. Welzalig zijn allen die Hem 

verwachten.

19  Want op Sion zal het volk wonen, in 

Jeruzalem, u hoeft nooit meer te wenen. 

Hij zal u zeker genadig zijn op uw luide 

roepen: zodra Hij dat hoort, zal Hij u 

antwoorden.

20  De Heere zal u wel geven brood van 

benauwdheid en water van verdrukking, 

maar uw leraren zullen zich niet langer 

verbergen: uw ogen zullen uw leraren 

zien.

JESAJA 30:21-25 

JESAJA 30:26     Dan zal het licht van de volle 

maan zijn als het licht van de gloeiende 

zon, en het licht van de zon zal zevenmaal 

sterker zijn, net als het licht van zeven 

dagen, op de dag dat de HEERE de breuk 

van Zijn volk zal verbinden en de wond die 

het is toegebracht, zal genezen.

JESAJA 30:27-28 

JESAJA 30:29      Er zal een lied bij u zijn, als 

in de nacht waarin men zich heiligt voor 

een feest; en blijdschap van hart, als bij 

iemand die met fluit spel voortgaat om te 

komen tot de berg van de HEERE, tot de 

Rots van Israël.

JESAJA 30:30-33

ROMEINEN 11:25     Want ik wil niet, 

broeders, dat u geen weet hebt van dit 

geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in 

eigen oog), dat er voor een deel verharding 
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over Israël is gekomen, totdat de volheid 

van de heidenen is binnengegaan.

26  En zo zal heel Israël zalig worden, zoals 

geschreven staat: De Verlosser zal uit 

Sion komen en zal de goddeloosheden 

afwenden van Jakob.

27  En dit is het verbond van Mij met hen, 

wanneer Ik hun zonden zal wegnemen.

HEBREËN 8:10     Want dit is het verbond dat 

Ik met het huis van Israël sluiten zal na die 

dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in 

hun verstand geven en Ik zal die in hun hart 

schrijven. Ik zal hun tot een God zijn, en zij 

zullen Mij tot een volk zijn.

OPENBARING 11:15     En de zevende engel 

blies op de bazuin, en er klonken luide 

stemmen in de hemel, die zeiden: De 

koninkrijken van de wereld zijn van onze 

Heere en van Zijn Christus geworden, en 

Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

Zie: #1; #2; #5.

E08 De gerechtigheid van de Messias. 

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

JESAJA 32:1     Zie, een Koning zal regeren in 

gerechtigheid, en vorsten zullen heersen 

overeenkomstig het recht.

2  Die Man zal zijn als een beschutting tegen 

de wind, een schuilplaats tegen de vloed, 

als waterbeken in een dorre streek, als de 

schaduw van een zware rots in een dorstig 

land.

JESAJA 32:3,4

JESAJA 9:5     Want een Kind is ons 

geboren, een Zoon is ons gegeven, en de 

heerschappij rust op Zijn schouder. En men 

noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, 

Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

6  Aan de uitbreiding van deze heerschappij 

en aan de vrede zal geen einde komen op de 

troon van David en over zijn koninkrijk, om 

het te grondvesten en het te ondersteunen 

door recht en gerechtigheid, van nu aan tot 

in eeuwigheid. De na-ijver van de HEERE 

van de legermachten zal dit doen.

MATTHÉÜS 5:6     Zalig zijn zij die hongeren 

en dorsten naar de gerechtigheid, want zij 

zullen verzadigd worden.

MATTHÉÜS 11:28     Kom naar Mij toe, allen 

die vermoeid en belast bent, en Ik zal u 

rust geven.

JOHANNES 4:14     maar wie drinkt van 

het water dat Ik hem zal geven, zal in 

eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar 

het water dat Ik hem zal geven, zal in hem 

een bron worden van water dat opwelt tot 

in het eeuwige leven.

Zie: #1; #2; Jesaja 7:14; Micha 5:3,4.

G04 De Messias zal Zijn Geest uitgestorten.

H03 Het toekomstige Koninkrijk van de Messias. 

JESAJA 32:15     Totdat over ons uitgegoten 

wordt de Geest uit de hoogte. Dan zal de 

woestijn tot een vruchtbaar veld worden 

en het vruchtbare veld zal als een woud 

beschouwd worden.

16  Het recht zal wonen in de woestijn en 
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de gerechtigheid zal verblijven op het 

vruchtbare veld.

17  De vrucht van de gerechtigheid zal 

vrede zijn, en de uitwerking van de 

gerechtigheid: rust en veiligheid tot in 

eeuwigheid.

18  Mijn volk zal verblijven in een woonplaats 

van vrede, in veilige woningen, in oorden 

van zorgeloze rust;

JESAJA 44:3     Want Ik zal water gieten op 

het dorstige en stromen op het droge. Ik 

zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en 

Mijn zegen op uw nakomelingen.

JOHANNES 7:37     En op de laatste, de grote 

dag van het feest, stond Jezus daar en riep: 

Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij 

komen en drinken.

38  Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: 

Stromen van levend water zullen uit zijn 

binnenste vloeien.

39  (En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in 

Hem geloven, ontvangen zouden; want de 

Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus 

nog niet verheerlijkt was.)

HANDELINGEN 2:17     En het zal zijn in 

de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal 

uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; 

en uw zonen en uw dochters zullen 

profeteren, uw jongemannen zullen 

visioenen zien en uw ouderen zullen 

dromen dromen.

18  En ook op Mijn dienaren en op Mijn 

dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn 

Geest uitstorten en zij zullen profeteren.

HANDELINGEN 2:33    Hij dan, Die door de 

rechterhand van God verhoogd is en de 

belofte van de Heilige Geest ontvangen 

heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat 

u nu ziet en hoort.

GALATEN 5:22     De vrucht van de Geest 

is echter: liefde, blijdschap, vrede, 

geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, 

zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

2 KORINTHE 3:8     hoeveel te meer zal dan 

de bediening van de Geest in heerlijkheid 

zijn?

TITUS 3:5     maakte Hij ons zalig, niet op 

grond van de werken van rechtvaardigheid 

die wij gedaan zouden hebben, maar 

vanwege Zijn barmhartigheid, door 

het bad van de wedergeboorte en de 

vernieuwing door de Heilige Geest.

6  Die heeft Hij in rijke mate over ons 

uitgegoten door Jezus Christus, onze 

Zaligmaker,

Zie: #1; #2;#5; Spreuken 1:23; Psalm 104:30;  Lukas 24:49.

B18 De heiligheid, schoonheid en heerlijkheid

  van de Messias.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

H09 Profetie inzake de toekomst van Zijn volk. 

     

JESAJA 33:17      Uw ogen zullen de Koning 

aanschouwen in Zijn schoonheid. Ze 

zullen een wijd uitgestrekt land zien.

JESAJA 33:18-19

JESAJA 33:20     Aanschouw Sion, de stad 

van onze samenkomsten. Uw ogen zullen 

Jeruzalem zien, een veilige woonplaats, 
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een tent die niet afgebroken zal worden, 

waarvan de pinnen voor altijd niet 

uitgetrokken zullen worden en waarvan 

geen enkel touw gebroken zal worden.

21  Want de HEERE zal daar in Zijn macht bij 

ons zijn. Het zal een plaats van rivieren, 

van brede stromen zijn. Geen roeiboot 

zal erop varen, geen statig schip zal er 

passeren.

22  De HEERE is immers onze Rechter, de 

HEERE is onze Wetgever, de HEERE is 

onze Koning; Híj zal ons verlossen.

23  Uw touwen hangen slap, ze houden hun 

mast niet op zijn plaats, ze spannen het 

zeil niet uit. Dan wordt er een rijke buit 

verdeeld,  zelfs verlamden roven buit.

24  Geen inwoner zal zeggen: Ik ben ziek. 

Want het volk dat daar woont, zal 

vergeving van ongerechtigheid hebben 

ontvangen.

JEREMÍA 31:33     Voorzeker, dit is het verbond 

dat Ik na die dagen met het huis van Israël 

sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn 

wet in hun binnenste geven en zal die in 

hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God 

zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn.

MATTHÉÜS 17:2     En Hij werd voor hun 

ogen van gedaante veranderd; Zijn gezicht 

straalde als de zon en Zijn kleren werden 

wit als het licht.

MATTHÉÜS 21:5     Zeg tegen de dochter 

van Sion: Zie, uw Koning komt tot u, 

zachtmoedig en gezeten op een ezelin 

en een veulen dat een jong van een 

jukdragende ezelin is.

LUKAS 1:33     en Hij zal over het huis van 

Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en 

aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.

JOHANNES 1:14     En het Woord is vlees 

geworden en heeft onder ons gewoond (en 

wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een 

heerlijkheid als van de Eniggeborene van 

de Vader), vol van genade en waarheid.

JOHANNES 17:24     Vader, Ik wil dat waar Ik 

ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven 

hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die 

U Mij gegeven hebt, omdat U Mij hebt 

liefgehad vóór de grondlegging van de 

wereld.

JOHANNES 18:37      Pilatus dan zei tegen 

Hem: U bent dus toch een koning? Jezus 

antwoordde: U zegt dat Ik een Koning ben. 

Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor ben Ik 

in de wereld gekomen: om voor de waarheid 

te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, 

geeft aan Mijn stem gehoor.

HANDELINGEN 10:42     En Hij heeft ons 

bevolen tot het volk te prediken en te 

getuigen dat Hij Degene is Die door God 

aangesteld is tot een Rechter over levenden 

en doden.

1 KORINTHE 15:24 Daarna komt het einde, 

wanneer Hij het koningschap aan God en 

de Vader heeft overgegeven, wanneer Hij 

alle heerschappij en alle macht en kracht 

heeft tenietgedaan.

25  Want Hij moet Koning zijn, totdat Hij alle 

vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd.

jesaja 33
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1 TIMOTHEÜS 6:13     Ik beveel u voor God, 

Die alle dingen levend maakt, en voor 

Christus Jezus, Die onder Pontius Pilatus 

de goede belijdenis afgelegd heeft,

14  dit gebod onbevlekt en onberispelijk in 

acht te nemen, tot de verschijning van 

onze Heere Jezus Christus.

15  De zalige en alleen machtige Heere, de 

Koning der koningen en Heere der heren, 

zal Hem op Zijn tijd laten zien,

1 JOHANNES 3:2     Geliefden, nu zijn wij 

kinderen van God, en het is nog niet 

geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij 

weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, 

wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen 

Hem zien zoals Hij is.

OPENBARING 11:15     En de zevende engel 

blies op de bazuin, en er klonken luide 

stemmen in de hemel, die zeiden: De 

koninkrijken van de wereld zijn van onze 

Heere en van Zijn Christus geworden, en 

Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

OPENBARING 15:3     En zij zongen het lied 

van Mozes, de dienstknecht van God, en het 

lied van het Lam, met de woorden: Groot 

en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, 

almachtige God; rechtvaardig en waarachtig 

zijn Uw wegen, Koning van de heiligen!

OPENBARING 17:14     Zij zullen oorlog 

voeren tegen het Lam, maar het Lam-

want Heere der heren is Hij en Koning 

der koningen-zal hen overwinnen, en zij 

die samen met Hem zijn, geroepenen, 

uitverkorenen en gelovigen.

Zie: #1; #2; #5; #6; #7; Psalm 45:3; Hooglied 5:10; 
Jesaja 32:1,2; Zacharía 9:17.

E05 De wonderen van de Messias.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

H09 Profetie inzake de toekomst van Zijn volk.

JESAJA 35:1     De woestijn en de dorre 

plaatsen zullen vrolijk zijn, de wildernis 

zal zich verheugen en in bloei staan als 

een roos.

2  Zij zal welig in bloei staan en zich 

verheugen, ja, zij zal zich verheugen en 

juichen. De luister van de Libanon is haar 

gegeven, de glorie van de Karmel en de 

Saron. Ze zullen zien de heerlijkheid van 

de HEERE, de glorie van onze God.

3  Versterk de slappe handen, verstevig de 

wankele knieën;

4  zeg tegen onbedachtzamen van hart: Wees 

sterk, wees niet bevreesd! Zie, uw God! De 

wraak zal komen, de vergelding van God; 

Híj zal komen en u verlossen.

5  Dan zullen de ogen van de blinden worden 

opengedaan, de oren van de doven zullen 

worden geopend.

6  Dan zal de kreupele springen als een hert, 

de tong van de stomme zal juichen. Want 

in de woestijn zullen wateren zich een weg 

banen en beken in de wildernis.

7  Het dorre land zal tot een water 

poel worden, het dorstige land tot 

waterbronnen; op de woonplaats van 

jakhalzen, waar hun rustplaats was, zal 

gras zijn, met riet en biezen.

8  Daar zal zijn een effen baan, een weg; de 

heilige weg zal hij genoemd worden. Een 

onreine zal er niet over gaan, want hij zal 

alleen voor hen zijn. Wie deze weg ook 

gaat, zelfs dwazen zullen niet dwalen.
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9  Daar zal geen leeuw zijn, geen 

verscheurend dier zal erop komen; ze 

zullen daar niet aangetroffen worden, 

maar de verlosten zullen die bewandelen.

10  Want wie door de HEERE zijn vrijgekocht, 

zullen terugkeren; zij zullen Sion 

binnenkomen met gejuich. Eeuwige 

blijdschap zal op hun hoofd zijn, vreugde 

en blijdschap zullen zij verkrijgen, verdriet 

en gezucht zullen wegvluchten.

MATTHÉÜS 11:4     En Jezus antwoordde 

en zei tegen hen: Ga heen en bericht 

Johannes wat u hoort en ziet:

5  blinden worden ziende en kreupelen 

kunnen lopen; melaatsen worden 

gereinigd en doven kunnen horen; doden 

worden opgewekt en aan armen wordt het 

Evangelie verkondigd;

6  en zalig is hij die aan Mij geen aanstoot neemt.

MATTHÉÜS 12:22     Toen werd er iemand bij 

Hem gebracht die door een demon bezeten 

was en die blind was en niet kon spreken; 

en Hij genas hem, zodat hij die blind was en 

niet had kunnen spreken zowel kon spreken 

als zien.

23  En heel de menigte was buiten zichzelf en 

zei: Is dit niet de Zoon van David?

LUKAS 4:18     De Geest van de Heere is 

op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij 

heeft Mij gezonden om aan armen het 

Evangelie te verkondigen, om te genezen 

die gebroken van hart zijn,

JOHANNES 9:39     En Jezus zei: Ik ben tot 

een oordeel in deze wereld gekomen, 

opdat zij die niet zien, zien zouden, en die 

zien, blind zouden worden.

JOHANNES 10:28     En Ik geef hun eeuwig 

leven; en zij zullen beslist niet verloren 

gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit 

Mijn hand rukken.

29  Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven 

heeft, is meer dan allen, en niemand kan 

hen uit de hand van Mijn Vader rukken.

30  Ik en de Vader zijn één.

JOHANNES 14:6     Jezus zei tegen hem: Ik 

ben de Weg, de Waarheid en het Leven. 

Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

OPENBARING 21:4     En God zal alle tranen 

van hun ogen afwissen, en de dood 

zal er niet meer zijn; ook geen rouw, 

jammerklacht of moeite zal er meer zijn. 

Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.

OPENBARING 22:14     Zalig zijn zij die Zijn 

geboden doen, zodat zij recht mogen hebben 

op de Boom des levens, en opdat zij door de 

poorten de stad mogen binnengaan.

Zie: #1; #2; #5; #7; Psalm 146:8; Jesaja 29:18; Jesaja 32:3,4; 
Jesaja 42:7,16; Jesaja 43:8; Jesaja 44:3,4; Matthéüs 9:27-33; 
Matthéüs 15:29-31; Matthéüs 20:30-34; Matthéüs 21:14; 

Markus 7:32-35; Markus 8:22-25; Johannes 4:14; Johannes 5:2-9; 
Johannes 7:38; Johannes 9:1-7; Handelingen 9:17,18; 

Handelingen 14:8-10; Handelingen 26:18.

C02 De voorloper van de Messias

 aangekondigd. 

E26 Het verlossingswerk van de Messias.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

JESAJA 40:1     Troost, troost Mijn volk, zal 

uw God zeggen,

2  spreek naar het hart van Jeruzalem en 

roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat 

haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij 
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uit de hand van de HEERE het dubbele 

ontvangen heeft voor al haar zonden.

3  Een stem van iemand die roept in de 

woestijn: Bereid de weg van de HEERE, 

maak recht in de wildernis een gebaande 

weg voor onze God.

4  Alle dalen zullen verhoogd worden, 

alle bergen en heuvels zullen verlaagd 

worden; wat krom is, zal recht worden; wat 

rotsachtig is, zal tot een vlakte worden.

5  De heerlijkheid van de HEERE zal 

geopenbaard worden, en alle vlees 

tezamen zal het zien, want de mond van de 

HEERE heeft gesproken.

MATTHÉÜS 3:1     In die dagen trad 

Johannes de Doper op en hij predikte in de 

woestijn van Judea,

2  en zei: Bekeer u, want het Koninkrijk der 

hemelen is nabijgekomen.

3  Want deze is het over wie gesproken werd 

door de profeet Jesaja toen hij zei: De stem 

van een die roept in de woestijn: Maak 

de weg van de Heere gereed, maak Zijn 

paden recht.

MARKUS 1:1     Het begin van het Evangelie 

van Jezus Christus, de Zoon van God.

2  Het is zoals er geschreven staat in de 

profeten: Zie, Ik zend Mijn engel voor Uw 

aangezicht, die voor U uit Uw weg gereed 

zal maken,

3  en: De stem van een die roept in de 

woestijn: Maak de weg van de Heere 

gereed, maak Zijn paden recht.

4  Johannes kwam in de woestijn en doopte 

en predikte een doop van bekering tot 

vergeving van zonden.

LUKAS 1:52     Hij heeft machtigen van de 

troon gestoten en nederigen heeft Hij 

verhoogd.

53  Hongerigen heeft Hij met goede gaven 

verzadigd en rijken heeft Hij met lege 

handen weggezonden.

LUKAS 3:2     onder de hogepriesters Annas 

en Kajafas, geschiedde het woord van God 

tot Johannes, de zoon van Zacharias, in de 

woestijn.

3  En hij kwam in heel de omgeving van de 

Jordaan en predikte een doop van bekering 

tot vergeving van zonden,

4  zoals geschreven staat in het boek van de 

woorden van de profeet Jesaja: De stem 

van een die roept in de woestijn: Maak 

de weg van de Heere gereed, maak Zijn 

paden recht.

5  Elk dal zal gevuld worden en elke berg en 

heuvel zal geslecht worden; de kromme 

wegen zullen recht worden en de oneffen 

tot effen wegen;

6  en alle vlees zal de zaligheid zien die van 

God komt.

JOHANNES 1:14     En het Woord is vlees 

geworden en heeft onder ons gewoond (en 

wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een 

heerlijkheid als van de Eniggeborene van 

de Vader), vol van genade en waarheid.

2 KORINTHE 3:18     Wij allen nu, die met 

onbedekt gezicht de heerlijkheid van de 

Heere als in een spiegel aanschouwen, 

worden van gedaante veranderd naar 

hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot 

heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de 

Heere bewerkt wordt.
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HEBREËN 1:3     Hij, Die de afstraling van 

Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn 

zelfstandigheid, Die alle dingen draagt 

door Zijn krachtig woord, heeft, nadat 

Hij de reiniging van onze zonden door 

Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet 

aan de rechterhand van de Majesteit in de 

hoogste hemelen.

OPENBARING 21:23     En de stad heeft de 

zon en de maan niet nodig om haar te 

beschijnen, want de heerlijkheid van God 

verlicht haar, en het Lam is haar lamp.

Zie: #1; #2; #5;#7; Jesaja 42:11-16; Jesaja 57:15-19; 
Ezechiël 17:24; Hoséa 2:14; Lukas 18:14; 

2 Korinthe 1:4; 1 Thessalonicensen 4:15-18.

B06 De Messias is de goede Herder. 

B07 De almacht van de Messias.

B16 De kracht en sterkte van de Messias. 

E22 Het werk van de Messias zal gezegend 

 worden.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias. 

JESAJA 40:9     Klim op een hoge berg, Sion, 

verkondigster van een goede boodschap; 

verhef uw stem met kracht, Jeruzalem, 

verkondigster van een goede boodschap. 

Verhef die, wees niet bevreesd. Zeg tegen 

de steden van Juda: Zie, uw God!

10  Zie, de Heere HEERE! Met kracht zal Hij 

komen, en Zijn arm zal heersen. Zie, Zijn 

loon heeft Hij bij Zich, Zijn arbeidsloon gaat 

voor Hem uit.

11  Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden: 

Hij zal de lammetjes in Zijn arm en 

bijeenbrengen en in Zijn schoot dragen; de 

zogenden zal Hij zachtjes leiden.

JESAJA 62:11     Zie, de HEERE heeft het 

doen horen tot aan het einde der aarde: 

Zeg tegen de dochter van Sion: Zie, uw 

heil komt, zie, Zijn loon heeft Hij bij Zich 

en Zijn arbeidsloon gaat voor Hem uit.

EZECHIËL 34:23     Ik zal over hen één 

Herder doen opstaan en Die zal ze weiden: 

Mijn Knecht David. Híj zal ze weiden en 

Híj zal een Herder voor ze zijn.

24  En Ik, de HEERE, zal een God voor ze zijn, 

en Mijn Knecht David zal Vorst zijn in hun 

midden. Ík, de HEERE, heb gesproken.

MICHA 4:1     Het zal echter in het laatste 

der dagen geschieden dat de berg van het 

huis van de HEERE vast zal staan als de 

hoogste van de bergen, en dat hij verheven 

zal worden boven de heuvels, en dat de 

volken ernaartoe zullen stromen.

2  Vele heidenvolken zullen op weg gaan 

en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar 

de berg van de HEERE, naar het huis 

van de God van Jakob; dan zal Hij ons 

onderwijzen aangaande Zijn wegen, en 

zullen wij Zijn paden bewandelen. Want 

uit Sion zal de wet uitgaan en het woord 

van de HEERE uit Jeruzalem.

MATTHÉÜS 9:36     Toen Hij de menigte zag, 

was Hij innerlijk met ontferming bewogen 

over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid 

waren, zoals schapen die geen herder 

hebben.

JOHANNES 10:11     Ik ben de goede Herder; 

de goede herder geeft zijn leven voor de 

schapen.

12  Maar de huurling en wie geen herder is, die 

de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de 
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wolf komen en laat de schapen in de steek 

en vlucht; en de wolf grijpt ze en drijft de 

schapen uiteen.

13  En de huurling vlucht, omdat hij een 

huurling is en zich niet om de schapen 

bekommert.

14  Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen 

en word door de Mijnen gekend,

15  zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; 

en Ik geef Mijn leven voor de schapen.

16  Ik heb nog andere schapen, die niet van 

deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik 

binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem 

horen en het zal worden één kudde en één 

Herder.

ROMEINEN 10:18     Maar ik zeg: Hebben zij 

het dan echt niet gehoord? Zeker wel: Hun 

geluid is over heel de aarde uitgegaan, en 

hun woorden tot de einden van de wereld.

ÉFEZE 1:20     die Hij gewerkt heeft in 

Christus, toen Hij Hem uit de doden 

opwekte en aan Zijn rechterhand zette in 

de hemelse gewesten,

21  ver boven alle overheid en macht en 

kracht en heerschappij en elke naam die 

genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, 

maar ook in de komende.

22  En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten 

onderworpen en heeft Hem als hoofd over 

alle dingen gegeven aan de gemeente,

23  die Zijn lichaam is en de vervulling van 

Hem Die alles in allen vervult.

HEBREËN 2:14     Omdat nu die kinderen 

van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens 

daaraan deel gehad om door de dood hem 

die de macht over de dood had-dat is de 

duivel-teniet te doen,

15  en allen te verlossen die door angst voor 

de dood gedurende heel hun leven aan 

slavernij onderworpen waren.

1 PETRUS 5:4    En als de Opperherder 

verschijnt, dan zult u de onverwelkbare 

krans van de heerlijkheid verkrijgen.

OPENBARING 7:17     Want het Lam, Dat 

in het midden van de troon is, zal hen 

weiden en zal hen geleiden naar de levende 

waterbronnen. En God zal alle tranen van 

hun ogen afwissen.

Zie: #1; #2; #3; Psalm 23:1; Psalm 78:71,72; Psalm 80:2; 
Jesaja 9:5,6; Jesaja 41:27; Jesaja 49:9,10; Jesaja 52:7; 

Johannes 12:13-15; Handelingen 2:7-11; 
Hebreën 13:20; 1 Petrus 2:25. 

D05 De Messias zal de Verlosser zijn.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

H09 Profetie inzake de toekomst van Zijn volk.

JESAJA 41:8     Maar u, Israël, Mijn dienaar, 

u, Jakob, die Ik heb verkozen, het 

nageslacht van Abraham, die Mij liefhad,

9  u, die Ik gegrepen heb van de einden der 

aarde, geroepen uit haar uithoeken, en 

tegen wie Ik zei: U bent Mijn dienaar, Ik 

heb u verkozen, Ik heb u niet verworpen.

10  Wees niet bevreesd, want Ik ben met 

u, wees niet verschrikt, want Ik ben 

uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook 

ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die 

gerechtigheid werkt.

JESAJA 41:11-13

JESAJA
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JESAJA 41:14     Wees niet bevreesd, wormpje 

Jakob, volkje Israël, Ík help u, spreekt de 

HEERE, uw Verlosser is de Heilige van 

Israël.

15  Zie, Ik maak u tot een scherpe dorsslede, 

een nieuwe, met puntige pinnen. U zult 

bergen dorsen en verpulveren, en heuvels 

maken als kaf.

16  U zult ze wannen, de wind zal ze 

opnemen, en de storm zal ze verspreiden. 

Maar ú zult zich verheugen in de HEERE, 

in de Heilige van Israël zult u zich 

beroemen.

17  De ellendigen en de armen zoeken water, 

maar het is er niet, hun tong versmacht 

van dorst. Ík, de HEERE, zal hen verhoren, 

Ik, de God van Israël, zal hen niet verlaten.

18  Ik zal op kale hoogten rivieren doen 

ontspringen, midden in valleien 

bronnen. Ik zal de woestijn maken 

tot een waterpoel, het dorre land tot 

waterbronnen.

19  Ik zal in de woestijn de ceder zetten, de 

acacia, de mirt en de oliehoudende boom. 

Ik zal in de wildernis de cipres plaatsen, 

samen met plataan en dennenboom,

20  opdat men ziet en erkent, bedenkt en 

tevens inziet dat de hand van de HEERE 

dit gedaan heeft, en de Heilige van Israël 

het geschapen heeft.

JESAJA 10:17     Want het Licht van Israël zal 

worden tot een vuur, zijn Heilige tot een 

vlam, en die zal zijn distels en zijn doornen 

verbranden en verteren, in één dag.

JESAJA 10:20     Op die dag zal het gebeuren 

dat de rest van Israël en wie van het huis 

van Jakob ontkomen zijn, niet langer 

zullen steunen op hem die hen geslagen 

heeft, maar zij zullen steunen op de 

HEERE, de Heilige van Israël, in trouw.

JESAJA 43:15     Ik ben de HEERE, uw 

Heilige, de Schepper van Israël, uw 

Koning.

JESAJA 47:4     Onze Verlosser, HEERE van 

de legermachten is Zijn Naam, de Heilige 

van Israël.

JESAJA 49:7     Zo zegt de HEERE, de 

Verlosser van Israël, zijn Heilige, tegen 

de verachte Ziel, tegen Hem van Wie het 

volk een afschuw heeft, tegen de Knecht 

van heersers: Koningen zullen het zien 

en opstaan, vorsten-zij zullen zich voor U 

neerbuigen, omwille van de HEERE, Die 

getrouw is, de Heilige van Israël, Die U 

verkozen heeft.

MARKUS 1:24     Ga weg! Wat hebben wij met 

U te maken, Jezus de Nazarener? Bent U 

gekomen om ons te gronde te richten? Ik 

weet Wie U bent, namelijk de Heilige van 

God.

JOHANNES 4:14     maar wie drinkt van 

het water dat Ik hem zal geven, zal in 

eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar 

het water dat Ik hem zal geven, zal in hem 

een bron worden van water dat opwelt tot 

in het eeuwige leven.

JOHANNES 6:35     En Jezus zei tegen hen: Ik 

ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, 

zal beslist geen honger hebben, en wie in 

Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.

JESAJA
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OPENBARING 3:7     En schrijf aan de engel 

van de gemeente in Filadelfia: Dit zegt de 

Heilige, de Waarachtige, Die de sleutel van 

David heeft, Die opent en niemand sluit, 

en Hij sluit en niemand opent:

OPENBARING 7:16     Zij zullen geen honger 

of dorst meer hebben, en geen zonnesteek 

of enige hitte zal hen treffen.

17  Want het Lam, Dat in het midden van 

de troon is, zal hen weiden en zal hen 

geleiden naar de levende waterbronnen. En 

God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

OPENBARING 22:1     En hij liet mij een 

zuivere rivier zien, van het water des 

levens, helder als kristal, die uit de troon 

van God en van het Lam kwam.

Zie: #1; #2; #3; #5; Jesaja 17:7,13; Jesaja 21:10.

E02 De plaats van de bediening van de Messias.

JESAJA 41:25     Ik doe Iemand opstaan uit 

het noorden en Hij zal komen: vanwaar de 

zon opkomt zal Hij Mijn Naam aanroepen; 

Hij zal komen, de machthebbers als leem 

vertreden en zoals een pottenbakker klei 

treedt.

JESAJA 8:23     Voorzeker, er zal geen 

donkerheid blijven voor het land waarin 

benauwdheid is. Zoals Hij in vroeger tijd 

minachting heeft gebracht over het land 

van Zebulon en over het land van Naftali, 

zo zal Hij in later tijd eer bewijzen aan 

de Weg van de zee, de overkant van de 

Jordaan, het Galilea waar de heidenvolken 

wonen.

MATTHÉÜS 4:13     Hij verliet Nazareth en 

ging wonen in Kapernaüm, dat aan de zee 

lag, in het gebied van Zebulon en Naftali,

14 opdat vervuld zou worden wat door de 

profeet Jesaja gesproken werd toen hij zei:

15 Land Zebulon en land Naftali, gebied aan 

de weg naar de zee en over de Jordaan, 

Galilea van de volken,

E15 De Messias brengt de blijde boodschap. 

JESAJA 41:26     Wie heeft het van het begin 

af verkondigd, zodat wij het kunnen 

weten, of van tevoren, dat wij kunnen 

zeggen: Het is terecht? Maar er is niemand 

die het verkondigt, ook niemand die iets 

horen doet, ook niemand die uw woorden 

hoort.

27  Ik, de Eerste, zeg tegen Sion: Zie, zie 

ze daar! en tegen Jeruzalem: Ik zal een 

Vreugde bode geven.

JESAJA 61:1     De Geest van de Heere HEERE 

is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft 

om een blijde boodschap te brengen aan de 

zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om 

te verbinden de gebrokenen van hart, om 

voor de gevangenen vrijlating uit te roepen 

en voor wie gebonden zaten, opening van de 

gevangenis;

JESAJA
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LUKAS 1:30     En de engel zei tegen haar: 

Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt 

genade gevonden bij God.

31  En zie, u zult zwanger worden en een 

Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus 

geven.

32  Hij zal groot zijn en de Zoon van de 

Allerhoogste genoemd worden, en God, de 

Heere, zal Hem de troon van Zijn vader 

David geven,

33  en Hij zal over het huis van Jakob Koning 

zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn 

Koninkrijk zal geen einde komen.

LUKAS 2:10     En de engel zei tegen hen: 

Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig 

u grote blijdschap, die voor heel het volk 

wezen zal,

11  namelijk dat heden voor u in de stad van 

David de Zaligmaker geboren is; Hij is 

Christus, de Heere.

ROMEINEN 10:15     En hoe zullen zij 

prediken, als zij niet gezonden worden? 

Zoals geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de 

voeten van hen die vrede verkondigen, van 

hen die het goede verkondigen!

OPENBARING 2:8     En schrijf aan de engel 

van de gemeente in Smyrna: Dit zegt de 

Eerste en de Laatste, Die dood is geweest 

en weer levend is geworden:

Zie: Jesaja 40:9; Jesaja 43:9,10; Jesaja 44:6,7; 
Jesaja 48:12; Jesaja 52:9.

B05 De Messias is vol van de Heilige Geest. 

E13 God bevestigt de bediening van de Messias. 

JESAJA 42:1     Zie, Mijn Knecht, Die Ik 

ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Wie Mijn 

ziel een welbehagen heeft; Ik heb Mijn Geest 

op Hem gelegd. Hij zal tot de heidenvolken 

het recht doen uitgaan.

MATTHÉÜS 3:16     En nadat Jezus gedoopt 

was, kwam Hij meteen op uit het water; 

en zie, de hemelen werden voor Hem 

geopend, en Hij zag de Geest van God als 

een duif neerdalen en op Zich komen.

17  En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit 

is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn 

welbehagen heb!

MATTHÉÜS 12:16     En Hij gebood hun 

streng dat zij niet bekend zouden maken 

wie Hij was,

17  opdat vervuld zou worden wat gesproken 

is door de profeet Jesaja toen hij zei:

18  Zie, Mijn Knecht, Die Ik uitverkoren 

heb, Mijn Geliefde, in Wie Mijn ziel een 

welbehagen heeft; Ik zal Mijn Geest op 

Hem leggen en Hij zal aan de heidenen 

het oordeel verkondigen.

MATTHÉÜS 17:5     Terwijl hij nog sprak, zie, 

een lichtende wolk overschaduwde hen; en 

zie, een stem uit de wolk zei: Dit is Mijn 

geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen 

heb; luister naar Hem!

JOHANNES 3:34     Want Hij Die God 

gezonden heeft, spreekt de woorden van 

God, want God geeft Hem de Geest zonder 

maat.

JESAJA
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ÉFEZE 1:4     omdat Hij ons vóór de 

grondlegging van de wereld in Hem 

uitverkoren heeft, opdat wij heilig en 

smetteloos voor Hem zouden zijn in de 

liefde.

FILIPPENZEN 2:7     maar Zichzelf ontledigd 

heeft door de gestalte van een slaaf aan te 

nemen en aan de mensen gelijk te worden.

Zie: Psalm 89:20,21; Jesaja 11:2-5; Jesaja 43:10; Jesaja 49:3-
6,7,8; Jesaja 50:4-9; Jesaja 52:13; Jesaja 61:1; Maleáchi 1:11; 

Markus 1:10,11; Lukas 3:22; Johannes 1:32-34; Johannes 6:27; 
Handelingen 9:15; Handelingen 10:38; Handelingen 11:18; 

Handelingen 26:17,18,28; Romeinen 15:8-16; Éfeze 3:8; 
Kolossenzen 1:13; 2 Petrus 1:17.

B10 De nederigheid en armoede van de Messias. 

E10 De Messias zal ook de Messias zijn voor 

 de heidenen.

E12 De Messias vervult de wet van God.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

JESAJA 42:2     Hij zal niet schreeuwen, Hij zal 

Zijn stem niet verheffen, Hij zal Zijn stem op 

straat niet laten horen.

3  Het geknakte riet zal Hij niet verbreken, de 

uitdovende vlaspit zal Hij niet uitblussen; 

naar waarheid zal Hij het recht doen 

uitgaan.

4  Hij zal niet uitdoven, Hij zal niet geknakt 

worden, totdat Hij het recht op aarde zal 

hebben gevestigd. De kustlanden zullen 

uitzien naar Zijn onderricht.

MATTHÉÜS 11:28     Kom naar Mij toe, allen 

die vermoeid en belast bent, en Ik zal u 

rust geven.

29  Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik 

zachtmoedig ben en nederig van hart; en u 

zult rust vinden voor uw ziel;

30   want Mijn juk is zacht en Mijn last is 

licht.

MATTHÉÜS 12:19     Hij zal niet twisten en 

niet roepen, en ook zal niemand Zijn stem 

op de straten horen.

20  Het geknakte riet zal Hij niet breken en de 

walmende vlaspit zal Hij niet doven, totdat 

Hij het oordeel uitvoert tot overwinning.

21  En op Zijn Naam zullen de heidenen 

hopen.

JOHANNES 17:4     Ik heb U verheerlijkt op 

de aarde. Ik heb het werk volbracht dat U 

Mij gegeven hebt om te doen.

5  En nu verheerlijk Mij, U Vader, bij Uzelf, 

met de heerlijkheid die Ik bij U bezat 

voordat de wereld er was.

HEBREËN 2:17     Daarom moest Hij in 

alles aan Zijn broeders gelijk worden, 

opdat Hij een barmhartig en een getrouw 

Hogepriester zou zijn in de dingen die 

God betreffen, om de zonden van het volk 

te verzoenen.

18  Want waarin Hij Zelf geleden heeft, 

toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die 

verzocht worden, te hulp komen.

HEBREËN 12:2     terwijl wij het oog gericht 

houden op Jezus, de Leidsman en 

Voleinder van het geloof. Hij heeft om de 

vreugde die Hem in het vooruitzicht was 

gesteld, het kruis verdragen en de schande 

veracht en zit nu aan de rechterhand van 

de troon van God.

3  Want let toch scherp op Hem Die zo’n 

tegenspraak van de zondaars tegen Zich 

heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en 

bezwijkt in uw zielen.

JESAJA
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1 PETRUS 2:22     Hij, Die geen zonde gedaan 

heeft en in Wiens mond geen bedrog 

gevonden is;

23  Die, toen Hij uitgescholden werd, niet 

terugschold, en toen Hij leed, niet 

dreigde, maar het overgaf aan Hem Die 

rechtvaardig oordeelt;

Zie: #1; #4; Psalm 147:3; Jesaja 53:2-12; Jesaja 57:15; Jesaja 61:1-3; 
Jesaja 66:2; Jeremía 31:25; Ezechiël 34:16; Matthéüs 18:11-14. 

B21 De Messias is het Licht. 

E01 De aard van de bediening van de Messias.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

JESAJA 42:6     Ík, de HEERE, heb U geroepen 

in gerechtigheid, Ik zal U bij Uw hand 

grijpen, Ik zal U beschermen en Ik zal U 

stellen tot een verbond voor het volk, tot een 

licht voor de heidenvolken,

7  om blinde ogen te openen, om gevangenen uit 

de kerker te leiden, uit de gevangenis wie in 

duisternis zitten.

16 En Ik zal blinden leiden langs een weg die 

zij niet gekend hebben, Ik zal hen doen 

gaan op paden die zij niet gekend hebben. 

Ik zal vóór hen de duisternis veranderen in 

licht en wat krom is in wat recht is. Deze 

dingen zal Ik voor hen doen, Ik zal hen 

niet verlaten.

JESAJA 29:18     Op die dag zullen de doven 

horen de woorden van het Boek, en, verlost 

van donkerheid en duisternis, zullen de 

ogen van de blinden zien.

MATTHÉÜS 11:5     blinden worden ziende 

en kreupelen kunnen lopen; melaatsen 

worden gereinigd en doven kunnen horen; 

doden worden opgewekt en aan armen 

wordt het Evangelie verkondigd;

LUKAS 2:28     nam hij Het in zijn armen, 

loofde God en zei:

29  Nu laat U, Heere, Uw dienstknecht gaan 

in vrede, volgens Uw woord,

30  want mijn ogen hebben Uw zaligheid 

gezien,

31  die U bereid hebt voor de ogen van alle 

volken,

32  een licht om de heidenen te verlichten en 

om Uw volk Israël te verheerlijken.

LUKAS 3:5     Elk dal zal gevuld worden en 

elke berg en heuvel zal geslecht worden; 

de kromme wegen zullen recht worden en 

de oneffen tot effen wegen;

LUKAS 4:17     En aan Hem werd het boek 

van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij 

het boek opengedaan had, vond Hij de 

plaats waar geschreven stond:

18  De Geest van de Heere is op Mij, omdat 

Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij 

gezonden om aan armen het Evangelie te 

verkondigen, om te genezen die gebroken 

van hart zijn,

19  om aan gevangenen vrijlating te prediken 

en aan blinden het gezichtsvermogen, om 

verslagenen weg te zenden in vrijheid, om 

het jaar van het welbehagen van de Heere 

te prediken.

20  En toen Hij het boek dichtgedaan en aan 

de dienaar teruggegeven had, ging Hij 

zitten, en de ogen van allen in de synagoge 

waren op Hem gevestigd.

21  Hij begon tegen hen te zeggen: Heden 

is deze Schrift in uw oren in vervulling 

gegaan.

JESAJA
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LUKAS 24:45     Toen opende Hij hun 

verstand zodat zij de Schriften begrepen.

JOHANNES 9:39     En Jezus zei: Ik ben tot 

een oordeel in deze wereld gekomen, 

opdat zij die niet zien, zien zouden, en die 

zien, blind zouden worden.

HANDELINGEN 13:46     Maar Paulus en 

Barnabas zeiden vrijmoedig: Het was 

nodig dat het Woord van God eerst tot u 

gesproken zou worden, maar aangezien 

u het verwerpt en uzelf het eeuwige leven 

niet waard oordeelt, zie, wij wenden ons 

tot de heidenen.

47  Zo immers heeft de Heere ons geboden: 

Ik heb u tot een licht voor de heidenen 

gesteld, opdat u tot zaligheid zou zijn tot 

aan het uiterste van de aarde.

HANDELINGEN 26:18     om hun ogen 

te openen en hen te bekeren van de 

duisternis tot het licht en van de macht 

van de satan tot God, opdat zij vergeving 

van de zonden ontvangen en een erfdeel 

onder de geheiligden door het geloof in 

Mij.

2 KORINTHE 4:6     Want God, Die gezegd 

heeft dat het licht uit de duisternis zou 

schijnen, is ook Degene Die in onze harten 

geschenen heeft tot verlichting met de 

kennis van de heerlijkheid van God in het 

aangezicht van Jezus Christus.

OPENBARING 3:18     Ik raad u aan dat u van 

Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, 

opdat u rijk wordt, en witte kleren, opdat 

u bekleed bent en de schande van uw 

naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw 

ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen 

zien.

Zie: #1; #2; Psalm 107:10-16; Psalm 146:7,8; Jesaja 9:1; 
Jesaja 29:18; Jesaja 32:3; Jesaja 35:5,8; Jesaja 40:4; Jesaja 42:1; 

Jesaja 45:13; Jesaja 48:17; Jesaja 49:6,8,9; Jesaja 51:4,5; 
Jesaja 60:1-3; Jesaja 61:1; Jeremía 31:8; Jeremía 32:39,41; 
Lukas 1:69-72,78,79; Johannes 8:12; Handelingen 26:23; 
Romeinen 3:25-26; Romeinen 15:8,9; Galaten 3:15-17; 
Éfeze 1:17-18; Éfeze 5:8; 2 Timotheüs 2:26; Hebreën 1:8-9; 

Hebreën 8:6; Hebreën 9:15; Hebreën 12:24; 
Hebreën 13:5,20; 1 Petrus 2:9.

A05 De relatie van de Messias met God, 

 Zijn Vader.

B18 De heiligheid, schoonheid en heerlijkheid

  van de Messias.

JESAJA 42:21     De HEERE was hem 

genegen omwille van Zijn gerechtigheid, 

Hij maakte hem groot door de wet, en 

luisterrijk.

MATTHÉÜS 3:17     En zie, een stem uit de 

hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in 

Wie Ik Mijn welbehagen heb!

MATTHÉÜS 5:17     Denk niet dat Ik 

gekomen ben om de Wet of de Profeten af 

te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af 

te schaffen, maar te vervullen.

JOHANNES 8:29     En Die Mij gezonden 

heeft, is met Mij. De Vader heeft Mij niet 

alleen gelaten, omdat Ik altijd doe wat 

Hem welgevallig is.

JOHANNES 13:31     Toen hij dan naar buiten 

gegaan was, zei Jezus: Nu is de Zoon des 

mensen verheerlijkt, en God is in Hem 

verheerlijkt.

JESAJA
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JOHANNES 15:10     Als u Mijn geboden in 

acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, 

zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht 

genomen heb en in Zijn liefde blijf.

JOHANNES 17:4     Ik heb U verheerlijkt op 

de aarde. Ik heb het werk volbracht dat U 

Mij gegeven hebt om te doen.

5  En nu verheerlijk Mij, U Vader, bij Uzelf, 

met de heerlijkheid die Ik bij U bezat 

voordat de wereld er was.

ROMEINEN 10:4     Want het einddoel van 

de wet is Christus, tot gerechtigheid voor 

ieder die gelooft.

Zie: Psalm 40:9; Matthéüs 5:18-20; Matthéüs 17:5; 
Romeinen 3:26,31; Romeinen 7:12; Romeinen 8:3; 

Galaten 3:13,21; Galaten 5:22,23; 
Filippenzen 3:9; Hebreën 8:10.

B01 De Messias is de Zoon van God. 

D09 De Messias zal de Zaligmaker zijn.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

H09 Profetie inzake de toekomst van Zijn volk. 

H11 De Messias zal worden verheerlijkt.

JESAJA 43:1     Maar nu, zo zegt de HEERE, 

uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, Israël: 

Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik 

heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij.

2  Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal 

bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet 

overspoelen. Wanneer u door het vuur zult 

gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal 

u aansteken.

JESAJA 43:3-4

JESAJA 43:5      Wees niet bevreesd, want Ik 

ben met u. Vanwaar de zon opkomt, zal 

Ik uw nageslacht halen en vanwaar zij 

ondergaat zal Ik u bijeenbrengen.

6  Ik zal zeggen tegen het noorden: Geef! En 

tegen het zuiden: Weerhoud niet! Breng 

Mijn zonen van ver, en Mijn dochters van 

het einde der aarde.

7  Ieder die genoemd is naar Mijn Naam, die 

heb Ik tot Mijn eer geschapen, die heb Ik 

geformeerd, ja, die heb Ik gemaakt.

JESAJA 43:8-9

JESAJA 43:10     U bent Mijn getuigen, 

spreekt de HEERE, en Mijn dienaar die 

Ik verkozen heb, opdat u het weet en Mij 

gelooft, en begrijpt dat Ik Dezelfde ben: 

vóór Mij is er geen God geformeerd en na 

Mij zal er geen zijn.

11  Ik, Ik ben de HEERE, buiten Mij is er geen 

Heiland.

12  Ík heb verkondigd en Ik heb verlost, en Ik 

heb het doen horen, en er was geen vreemde 

god onder u. U bent Mijn getuigen, spreekt 

de HEERE, dat Ik God ben.

JESAJA 43:13-17

JESAJA 43:18     Denk niet aan de dingen van 

vroeger, let niet op de dingen van het verleden.

19  Zie, Ik maak iets nieuws. Nu zal het 

ontkiemen. Zult u dat niet weten? Ja, ik zal een 

weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de 

wildernis.

20  De dieren van het veld zullen Mij eren-

jakhalzen en struisvogels-want Ik zal water 

geven in de woestijn, in de wildernis rivieren, 

om Mijn volk, Mijn uitverkorene, te drinken te 

geven.

21  Dit volk heb Ik Mij geformeerd. Zij zullen 

Mijn lof vertellen.

MATTHÉÜS 12:18     Zie, Mijn Knecht, Die 

Ik uitverkoren heb, Mijn Geliefde, in Wie 

Mijn ziel een welbehagen heeft; Ik zal 

Mijn Geest op Hem leggen en Hij zal aan 

de heidenen het oordeel verkondigen.

JESAJA
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MATTHÉÜS 16:16     Simon Petrus 

antwoordde en zei: U bent de Christus, de 

Zoon van de levende God.

LUKAS 1:47     en mijn geest verheugt zich in 

God, mijn Zaligmaker,

LUKAS 2:11     namelijk dat heden voor u in 

de stad van David de Zaligmaker geboren 

is; Hij is Christus, de Heere.

JOHANNES 1:7     Hij kwam tot een 

getuigenis, om van het licht te getuigen, 

opdat allen door hem geloven zouden.

8  Hij was het licht niet, maar was gezonden 

om van het licht te getuigen.

JOHANNES 6:69     En wij hebben geloofd en 

erkend dat U de Christus bent, de Zoon 

van de levende God.

JOHANNES 15:27     En u zult ook getuigen, 

want u bent van het begin af bij Mij.

HANDELINGEN 1:8     maar u zult de kracht 

van de Heilige Geest ontvangen, Die over 

u komen zal; en u zult Mijn getuigen 

zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea 

en Samaria en tot aan het uiterste van de 

aarde.

HANDELINGEN 4:12     En de zaligheid is 

in geen ander, want er is onder de hemel 

geen andere Naam onder de mensen 

gegeven waardoor wij zalig moeten 

worden.

1 JOHANNES 4:14     En wij hebben gezien 

en getuigen dat de Vader de Zoon 

gezonden heeft als Zaligmaker van de 

wereld.

Zie: #1; #2; Jesaja 12:2; Jesaja 44:7,8; Jesaja 45:21,22; 
Jesaja 46:10; Hoséa 13:4; Lukas 4:41; Johannes 11:27; 

Johannes 16:14; Titus 3:4-6; 2 Petrus 3:18.

D05 De Messias zal de Verlosser zijn. 

JESAJA 44:1     Maar nu, luister, Jakob, Mijn 

dienaar, Israël, die Ik verkozen heb!

2  Zo zegt de HEERE, uw Maker en uw 

Formeerder van de moeder schoot af, Die 

u helpt: Wees niet bevreesd, Mijn dienaar 

Jakob, Jesjurun, die Ik verkozen heb.

PSALM 105:6     nakomelingen van Abraham, 

Zijn dienaar, kinderen van Jakob, Zijn 

uitverkorenen.

PSALM 105:43     Zo leidde Hij Zijn volk 

uit met vreugde, Zijn uitverkorenen met 

gejuich.

MATTHÉÜS 24:31     En Hij zal Zijn engelen 

uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij 

zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen 

uit de vier windstreken, van het ene 

uiterste van de hemelen tot het andere 

uiterste ervan.

ROMEINEN 2:28     Want niet híj is Jood 

die het in het openbaar is, en niet dát is 

besnijdenis die in het openbaar in het 

vlees plaatsvindt,

29 maar híj is Jood die het in het verborgene 

is, en dát is besnijdenis, die van het hart 

JESAJA
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is, naar de geest, niet naar de letter. Zijn 

lof is niet uit mensen maar uit God.

ROMEINEN 11:7     Wat dan? Wat Israël 

zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar 

het uitverkoren deel heeft het verkregen en 

de anderen zijn verhard,

ROMEINEN 11:28     Zij zijn weliswaar wat 

het Evangelie betreft vijanden vanwege u, 

maar wat de verkiezing betreft geliefden 

vanwege de vaderen.

29 Want de genadegaven en de roeping van 

God zijn onberouwelijk.

KOLOSSENZEN 3:12     Bekleed u dan, 

als uitverkorenen van God, heiligen en 

geliefden, met innige gevoelens van 

ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, 

zachtmoedigheid, geduld.

1 THESSALONICENSEN 1:4     Wij weten 

immers, geliefde broeders, van uw 

verkiezing door God.

2 THESSALONICENSEN 2:13     Maar 

wij moeten God altijd voor u danken, 

broeders, die geliefd bent door de Heere, 

dat God u van het begin verkoren heeft tot 

zaligheid, in heiliging door de Geest en 

geloof in de waarheid.

1 PETRUS 2:9     Maar u bent een uitverkoren 

geslacht, een koninklijk priesterschap, 

een heilig volk, een volk dat God Zich 

tot Zijn eigendom maakte; opdat u de 

deugden zou verkondigen van Hem Die u 

uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn 

wonderbaar licht,

2 PETRUS 1:10     Daarom, broeders, 

beijver u des te meer om uw roeping en 

verkiezing vast te maken; want als u dat 

doet, zult u nooit meer struikelen.

Zie: Psalm 106:5; Jesaja 41:8,9; Jesaja 45:4; Jeremía 31:3; 
Amos 3:1,2; Markus 13:27; Romeinen 8:33.

G04 De Messias zal Zijn Geest uitstorten.

H03 Het toekomstige Koninkrijk van de Messias.

JESAJA 44:3     Want Ik zal water gieten op 

het dorstige en stromen op het droge. Ik 

zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en 

Mijn zegen op uw nakomelingen.

4  Zij zullen opkomen tussen het gras, als 

wilgen aan de waterstromen.

5  De een zal zeggen: Ik ben van de HEERE, 

een ander zal zich noemen met de naam 

Jakob, weer een ander zal met zijn hand 

schrijven: Van de HEERE, en de erenaam 

Israël aannemen.

6  Zo zegt de HEERE, de Koning van 

Israël, zijn Verlosser, de HEERE van de 

legermachten: Ik ben de Eerste en Ik ben 

de Laatste, en buiten Mij is er geen God.

JESAJA 44:7-8

JESAJA 41:4     Wie heeft dit bewerkt en 

gedaan? Hij Die de generaties riep vanaf 

het begin! Ik, de HEERE, Die de Eerste 

ben, en bij de laatsten ben Ik Dezelfde.

JESAJA  49:10     Zij zullen geen honger 

hebben of dorst lijden, hitte en zon zullen 

hen niet steken, want hun Ontfermer zal 

hen leiden, Hij zal hen zachtjes leiden 

naar waterbronnen.

JESAJA
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EZECHIËL 39:29     Ik zal Mijn aangezicht 

niet meer voor hen verbergen, wanneer 

Ik Mijn Geest over het huis van Israël heb 

uitgestort, spreekt de Heere HEERE.

JOHANNES 7:37     En op de laatste, de grote 

dag van het feest, stond Jezus daar en riep: 

Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij 

komen en drinken.

38  Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: 

Stromen van levend water zullen uit zijn 

binnenste vloeien.

39  (En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in 

Hem geloven, ontvangen zouden; want de 

Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus 

nog niet verheerlijkt was.)

HANDELINGEN 2:17     En het zal zijn in 

de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal 

uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; 

en uw zonen en uw dochters zullen 

profeteren, uw jongemannen zullen 

visioenen zien en uw ouderen zullen 

dromen dromen.

HANDELINGEN 2:33     Hij dan, Die door 

de rechterhand van God verhoogd is en de 

belofte van de Heilige Geest ontvangen 

heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat 

u nu ziet en hoort.

HANDELINGEN 5:14     En er werden er 

steeds meer toegevoegd die in de Heere 

geloofden, menigten van zowel mannen 

als vrouwen,

OPENBARING 21:6     En Hij zei tegen mij: 

Het is geschied. Ik ben de Alfa en de 

Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst 

heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit 

de bron van het water des levens.

Zie: #1; #2; Jesaja 32:15; Jesaja 35:6,7; Jesaja 41:17; 
Jesaja 43:10,11,19,20; Jesaja 48:12; Jesaja 59:20,21; 
Ezechiël 34:26; Joël 2:28; Joël 3:18; Micha 4:2; 

Zacharía 8:20-23; Zacharía 12:10; Matthéüs 25:34; 
Matthéüs 27:37; Handelingen 2:41-47; Handelingen 4:4; 
Handelingen 10:45; 1 Timotheüs 3:16; Titus 3:5,6; 

Openbaring 1:8,11,17; Openbaring 2:8; 
Openbaring 22:13,17.

A06 De Messias is Schepper.

H03 Het toekomstige Koninkrijk van de Messias.

H11 De Messias zal worden verheerlijkt.

JESAJA 44:21     Denk aan deze dingen, Jakob, 

Israël, want u bent Mijn dienaar. Ik heb u 

geformeerd, u bent Mijn dienaar, Israël, u 

zult door Mij niet vergeten worden.

22  Ik delg uw overtredingen uit als een nevel, 

en uw zonden als een wolk. Keer tot Mij 

terug, want Ik heb u verlost.

23  Zing vrolijk, hemel, want de HEERE heeft 

het gedaan! Juich, diepten van de aarde! 

Breek uit, bergen, in gejuich, bossen en 

elke boom daarin! Want de HEERE heeft 

Jakob verlost en Zich verheerlijkt in Israël.

24  Zo zegt de HEERE, uw Verlosser, Uw 

Formeerder van de moeder schoot af: Ik 

ben de HEERE, Die alles doet: Die de 

hemel uitspant, Ik alleen, Die de aarde 

uitspreidt door Mijzelf;

25  Die de tekenen van hen die leugens 

verzinnen verbreekt, Die de waarzeggers 

waanzinnig maakt; Die de wijzen 

doet terugdeinzen, Die hun kennis tot 

dwaasheid maakt;

26  Die het woord van Zijn knecht bevestigt, 

en de raad van Zijn boden volbrengt; Die 

tegen Jeruzalem zegt: U zult bewoond 

worden, en tegen de steden van Juda: U 
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zult herbouwd worden, en: Ik doe hun 

puinhopen herrijzen;

AMOS 9:14     Ik zal een omkeer brengen in 

de gevangenschap van Mijn volk Israël. Zij 

zullen de verwoeste steden herbouwen en 

bewonen, zij zullen wijngaarden planten 

en de wijn ervan drinken, zij zullen tuinen 

aanleggen en de vrucht ervan eten.

JOHANNES 1:3     Alle dingen zijn door het 

Woord gemaakt, en zonder dit Woord is 

geen ding gemaakt dat gemaakt is.

ROMEINEN 11:26     En zo zal heel Israël 

zalig worden, zoals geschreven staat: De 

Verlosser zal uit Sion komen en zal de 

goddeloosheden afwenden van Jakob.

1 KORINTHE 8:6     toch is er voor ons maar 

één God: de Vader, uit Wie alle dingen 

zijn, en wij voor Hem, en één Heere: Jezus 

Christus, door Wie alle dingen zijn en wij 

door Hem.

HEBREËN 1:1     Nadat God voorheen vele 

malen en op vele wijzen tot de vaderen 

gesproken had door de profeten, heeft Hij 

in deze laatste dagen tot ons gesproken 

door de Zoon,

2  Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van 

alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt 

heeft.

1 PETRUS 1:18     in de wetenschap dat u 

niet met vergankelijke dingen, zilver of 

goud, vrijgekocht bent van uw zinloze 

levenswandel, die u door de vaderen 

overgeleverd is,

19  maar met het kostbaar bloed van Christus, 

als van een smetteloos en onbevlekt Lam.

1 PETRUS 4:11     Als iemand spreekt, dan als 

iemand die de woorden van God spreekt; als 

iemand dient, dan als iemand die dient uit 

kracht die God schenkt; zodat God in alles 

verheerlijkt wordt door Jezus Christus. 

Hem komt de heerlijkheid en de kracht 

toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.

OPENBARING 5:11     En ik zag, en hoorde 

een geluid van vele engelen rondom 

de troon, van de dieren en van de 

ouderlingen. En hun aantal bedroeg 

tienduizenden tienduizendtallen en 

duizenden duizendtallen.

12  En zij zeiden met luide stem: Het Lam Dat 

geslacht is, is het waard om de kracht te 

ontvangen, en rijkdom, wijsheid, sterkte, 

eer, heerlijkheid en dankzegging.

13  En elk schepsel dat in de hemel, op de 

aarde, onder de aarde en op de zee is, en 

alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Aan 

Hem Die op de troon zit, en aan het Lam 

zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid 

en de kracht in alle eeuwigheid.

Zie: #1; #2; Psalm 103:12; Jesaja 1:18; Jesaja 40:22; 
Jesaja 43:25; Jesaja 45:12,13; Jesaja 49:13; Jesaja 51:13; 

Jesaja 61:4; 
Jeremía 3:12-14; Jeremía 33:8; Ezechiël 36:10; 
Handelingen 3:19; Romeinen 11:28,29; Éfeze 3:9; 

Kolossenzen 1:12-18; Hebreën 1:10-12; 
Openbaring 12:12; Openbaring 18:20; 

Openbaring 19:1-6. 
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D05 De Messias zal de Verlosser zijn.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

JESAJA 45:17     Israël echter wordt door de 

HEERE verlost: een eeuwige verlossing. 

U zult niet beschaamd en niet te schande 

worden, voor eeuwig niet, nooit!

18  Want zo zegt de HEERE, Die de hemel 

geschapen heeft, die God Die de aarde 

geformeerd en haar gemaakt heeft. Hij 

heeft haar gegrondvest, Hij heeft haar niet 

geschapen opdat zij woest zou zijn, maar 

Hij heeft haar geformeerd opdat men erop 

zou wonen: Ik ben de HEERE, en niemand 

anders.

HANDELINGEN 13:39     en dat ieder die 

gelooft, door Hem gerechtvaardigd wordt 

van alles waarvan u door de wet van Mozes 

niet gerechtvaardigd kon worden.

ROMEINEN 2:28     Want niet híj is Jood 

die het in het openbaar is, en niet dát is 

besnijdenis die in het openbaar in het 

vlees plaatsvindt,

29  maar híj is Jood die het in het verborgene 

is, en dát is besnijdenis, die van het hart 

is, naar de geest, niet naar de letter. Zijn 

lof is niet uit mensen maar uit God.

ROMEINEN 8:1     Dus is er nu geen 

verdoemenis voor hen die in Christus 

Jezus zijn, die niet naar het vlees 

wandelen, maar naar de Geest.

ROMEINEN 11:25     Want ik wil niet, 

broeders, dat u geen weet hebt van dit 

geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in 

eigen oog), dat er voor een deel verharding 

over Israël is gekomen, totdat de volheid 

van de heidenen is binnengegaan.

26  En zo zal heel Israël zalig worden, zoals 

geschreven staat: De Verlosser zal uit 

Sion komen en zal de goddeloosheden 

afwenden van Jakob.

2 KORINTHE 5:21     Want Hem Die geen 

zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot 

zonde gemaakt, opdat wij zouden worden 

gerechtigheid van God in Hem.

Zie: #1; #2; Jesaja 26:4; Romeinen 3:24,25; Romeinen 5:1,18,19;
1 Korinthe 1:30,31; 1 Korinthe 6:11; Filippenzen 3:8,9; 

1 Johannes 4:15.

D09 De Messias zal de Zaligmaker zijn.

E10 De Messias zal ook de Messias zijn 

 voor de heidenen.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van 

 de Messias.

H09 Profetie inzake de toekomst van Zijn volk.     

JESAJA 45:21     Maak bekend en breng naar 

voren, ja, beraadslaag samen: Wie heeft dit 

van oudsher doen horen? Wie heeft dat van 

toen af bekendgemaakt? Ben Ik het niet, 

de HEERE? Buiten Mij is er geen andere 

God, een rechtvaardig God, een Heiland; 

er is niemand behalve Ik.

22  Wend u tot Mij, word behouden, alle 

einden der aarde, want Ik ben God en 

niemand anders.

23  Ik heb gezworen bij Mijzelf - uit Mijn 

mond is in gerechtigheid een woord 

uitgegaan en het zal niet terugkeren-dat 

voor Mij elke knie zich zal buigen, elke 

tong bij Mij zal zweren.

JESAJA
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24  Voorzeker, in de HEERE-zal men van Mij 

zeggen-zijn rechtvaardige daden en kracht, 

tot Hem zal men komen. Maar zij zullen 

beschaamd worden, allen die tegen Hem 

in woede ontstoken zijn.

25  Echter in de HEERE zal gerechtvaardigd 

worden en zich beroemen heel het 

nageslacht van Israël.

JOHANNES 3:16     Want zo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren 

Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in 

Hem gelooft, niet verloren gaat, maar 

eeuwig leven heeft.

JOHANNES 6:40     En dit is de wil van Hem 

Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de 

Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven 

heeft, en Ik zal hem doen opstaan op de 

laatste dag.

ROMEINEN 9:33     zoals geschreven staat: 

Zie, Ik leg in Sion een steen des aanstoots 

en een struikelblok. En: Ieder die in Hem 

gelooft, zal niet beschaamd worden.

ROMEINEN 11:26     En zo zal heel Israël 

zalig worden, zoals geschreven staat: De 

Verlosser zal uit Sion komen en zal de 

goddeloosheden afwenden van Jakob.

ROMEINEN 14:10     U echter, wat oordeelt 

u uw broeder? Of ook u, wat minacht u 

uw broeder? Wij zullen toch allen voor de 

rechterstoel van Christus gesteld worden.

11  Want er staat geschreven: Zo waar als Ik 

leef, zegt de Heere: Voor Mij zal elke knie 

zich buigen, en elke tong zal God belijden.

12  Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf 

rekenschap geven aan God.

Zie: #1; #2; Genesis 22:15-18; Psalm 65:6; 
Zacharía 12:10; Hebreën 12:2.

E08 De gerechtigheid van de Messias.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

H09 Profetie inzake de toekomst Zijn volk.

JESAJA 46:3      Luister naar Mij, huis van 

Jakob, en heel het overblijfsel van het huis 

van Israël, u, die door Mij gedragen bent 

vanaf de moederschoot, gedragen vanaf de 

baarmoeder.

4  Tot uw ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, 

ja, tot uw grijsheid toe zal Ík u dragen; Ík 

heb het gedaan en Ík zal u opnemen, Ík 

zal dragen en redden.

13  Ik breng Mijn gerechtigheid nabij, zij 

zal niet ver zijn, en Mijn heil zal niet 

uitblijven, maar Ik zal heil geven in Sion, 

aan Israël Mijn luister.

ROMEINEN 1:17     Want de gerechtigheid 

van God wordt daarin geopenbaard uit 

geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar 

de rechtvaardige zal uit het geloof leven.

ROMEINEN 3:21     Maar nu is zonder de 

wet gerechtigheid van God geopenbaard, 

waarvan door de wet en de profeten is 

getuigd:

22  namelijk gerechtigheid van God door 

het geloof in Jezus Christus, tot allen en 

over allen die geloven, want er is geen 

onderscheid.
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ROMEINEN 10:3     Omdat zij immers de 

gerechtigheid van God niet kennen en een 

eigen gerechtigheid tot stand proberen 

te brengen, hebben zij zich niet aan de 

gerechtigheid van God onderworpen.

4  Want het einddoel van de wet is Christus, 

tot gerechtigheid voor ieder die gelooft.

5  Want Mozes schrijft over de gerechtigheid 

die uit de wet is: De mens die deze dingen 

gedaan heeft, zal daardoor leven.

6  De gerechtigheid echter die uit het geloof 

is, spreekt aldus: Zeg niet in uw hart: Wie 

zal naar de hemel opklimmen? Dat is 

Christus naar beneden brengen.

ROMEINEN 11:26     En zo zal heel Israël 

zalig worden, zoals geschreven staat: De 

Verlosser zal uit Sion komen en zal de 

goddeloosheden afwenden van Jakob.

Zie: #1; #2.

D05 De Messias zal de Verlosser zijn.

JESAJA 47:4     Onze Verlosser, HEERE van 

de legermachten is Zijn Naam, de Heilige 

van Israël.

JESAJA 44:6     Zo zegt de HEERE, de Koning 

van Israël, zijn Verlosser, de HEERE van 

de legermachten: Ik ben de Eerste en Ik 

ben de Laatste, en buiten Mij is er geen 

God.

ROMEINEN 11:26     En zo zal heel Israël 

zalig worden, zoals geschreven staat: De 

Verlosser zal uit Sion komen en zal de 

goddeloosheden afwenden van Jakob.

OPENBARING 1:8     Ik ben de Alfa en de 

Omega, het Begin en het Einde, zegt de 

Heere, Die is en Die was en Die komt, de 

Almachtige.

Zie: Genesis 32:24-31; 2 Samuël 22:3; Job 19:25; Psalm 19:15; 
Psalm 78:35; Jesaja 41:14; Jesaja 44:24; Jesaja 48:17; 

Jesaja 49:7,26; Jesaja 54:5,8; Jesaja 59:20; Jesaja 60:16; 
Jesaja 63:16; Openbaring 1:11; Openbaring 21:6; 

Openbaring 22:13. 

E01 De aard van de bediening van de Messias.

JESAJA 48:15     Ik, Ik heb gesproken, ook heb 

Ik hem geroepen. Ik zal hem doen komen, en 

zijn weg zal voorspoedig zijn.

16  Kom nader tot mij, hoor dit: Ik heb vanaf het 

begin niet in het verborgene gesproken; vanaf 

de tijd dat het geschied is, ben ik daar. En nu, 

de Heere HEERE heeft mij gezonden, en Zijn 

Geest.

17  Zo zegt de HEERE, uw Verlosser, de Heilige 

van Israël: Ik ben de HEERE, uw God, Die u 

leert wat nuttig is, Die u leidt op de weg die u 

gaan moet.

LUKAS 4:18     De Geest van de Heere is 

op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij 

heeft Mij gezonden om aan armen het 

Evangelie te verkondigen, om te genezen 

die gebroken van hart zijn,

JOHANNES 3:34     Want Hij Die God 

gezonden heeft, spreekt de woorden van God, 

want God geeft Hem de Geest zonder maat.

JOHANNES 6:45     Er is geschreven in de 

profeten: En zij zullen allen door God 

onderwezen zijn. Ieder dan die het van de 

Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot 

Mij.

JESAJA
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JOHANNES 18:20     Jezus antwoordde 

hem: Ik heb openlijk gesproken tot de 

wereld; Ik heb altijd onderwezen in de 

synagoge en in de tempel, waar de Joden 

altijd samenkomen, en Ik heb niets in het 

verborgen gesproken.

JOHANNES 20:21     Jezus dan zei opnieuw 

tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij 

gezonden heeft, zend Ik ook u.

22  En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op 

hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige 

Geest.

ÉFEZE 4:21     als u Hem tenminste gehoord 

hebt en door Hem bent onderwezen, zoals 

de waarheid in Jezus is,

Zie: Psalm 32:8; Jesaja 49:9,10.

C01 De komst van de Messias voorzegd.

JESAJA 49:1     Luister naar Mij, kustlanden, 

sla er acht op, volken van ver! De HEERE 

heeft Mij geroepen van de moederschoot af, 

van de baarmoeder af heeft Hij Mijn Naam 

genoemd.

MATTHÉÜS 1:20     Terwijl hij deze dingen 

overwoog, zie, een engel van de Heere 

verscheen hem in een droom en zei: Jozef, 

zoon van David, wees niet bevreesd Maria, 

uw vrouw, bij u te nemen, want wat in 

haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest;

21 en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem 

de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn 

volk zalig maken van hun zonden.

JOHANNES 10:36     zegt u dan tegen Mij, 

Die de Vader geheiligd en in de wereld 

gezonden heeft: U lastert God, omdat Ik 

gezegd heb: Ik ben Gods Zoon?

ÉFEZE 2:17     En bij Zijn komst heeft Hij door 

het Evangelie vrede verkondigd aan u die 

veraf was, en aan hen die dichtbij waren.

HEBREËN 12:25     Let er dan op dat u Hem 

Die spreekt, niet verwerpt. Want als zij 

niet zijn ontkomen die hem verwierpen 

die op aarde aanwijzingen van God deed 

horen, veelmeer zullen wij niet ontkomen, 

als wij ons afkeren van Hem Die vanuit de 

hemelen spreekt.

1 PETRUS 1:19     maar met het kostbaar 

bloed van Christus, als van een smetteloos 

en onbevlekt Lam.

20  Hij is wel van tevoren gekend, vóór de 

grondlegging van de wereld, maar in de 

laatste tijden geopenbaard omwille van u.

Zie: Psalm 71:5,6; Jesaja 42:1-4,12; Jesaja 45:22; Jesaja 49:5; 
Jesaja 51:5; Jesaja 55:3; Zefánja 2:11; Lukas 1:15,31;  

Lukas 2:10,11.

B16 De kracht en sterkte van de Messias.

JESAJA 49:2     Hij heeft Mijn mond gemaakt 

als een scherp zwaard, in de schaduw van 

Zijn hand heeft Hij Mij verborgen. Hij 

heeft Mij gemaakt tot een puntige pijl, Hij 

heeft Mij in Zijn pijlkoker gestoken.

PSALM 27:5     Want Hij doet mij schuilen in 

Zijn hut in dagen van onheil. Hij verbergt 
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mij in het verborgene van Zijn tent, Hij 

plaatst mij hoog op een rots.

PSALM 45:6     Uw pijlen zijn scherp; zij 

treffen het hart van de vijanden van de 

Koning. Volken zullen onder U vallen.

PSALM 91:15     Hij zal Mij aanroepen en Ik 

zal hem verhoren, in de benauwdheid zal 

Ik bij hem zijn, Ik zal hem eruit helpen en 

hem verheerlijken.

HEBREËN 4:12     Want het Woord van God 

is levend en krachtig en scherper dan enig 

tweesnijdend zwaard, en het dringt door 

tot op de scheiding van ziel en geest, van 

gewrichten en merg, en het oordeelt de 

overleggingen en gedachten van het hart.

OPENBARING 1:16     En Hij had zeven 

sterren in Zijn rechterhand en uit Zijn 

mond kwam een tweesnijdend scherp 

zwaard; en Zijn gezicht was zoals de zon 

schijnt in haar kracht.

OPENBARING 2:12     En schrijf aan de engel 

van de gemeente in Pergamus: Dit zegt 

Hij Die het tweesnijdende, scherpe zwaard 

heeft:

OPENBARING 19:15     En uit Zijn mond 

kwam een scherp zwaard, opdat Hij 

daarmee de heidenvolken zou slaan. En 

Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. 

En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn 

van de grimmige toorn van de almachtige 

God.

Zie: Psalm 45:3-6; Psalm 91:11; Jesaja 50:4; Jesaja 51:16; 
Jesaja 61:1-3; Jesaja 66:19

B14  De Messias openbaart de heerlijkheid 

 van God.

H11  De Messias zal worden verheerlijkt.

JESAJA 49:3     Hij heeft tegen Mij gezegd: U 

bent Mijn Knecht, Israël, in Wie Ik Mij zal 

verheerlijken.

JOHANNES 12:28     Vader, verheerlijk Uw 

Naam! Er kwam dan een stem uit de 

hemel: En Ik heb Hem verheerlijkt en Ik 

zal Hem opnieuw verheerlijken.

JOHANNES 17:1     Dit sprak Jezus, en Hij 

sloeg Zijn ogen op naar de hemel en zei: 

Vader, het uur is gekomen, verheerlijk Uw 

Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijkt,

JOHANNES 17:4     Ik heb U verheerlijkt op 

de aarde. Ik heb het werk volbracht dat U 

Mij gegeven hebt om te doen.

Zie: Johannes 13:31,32. Filippenzen 2:6-11.

E22 Het werk van de Messias zal gezegend 

 worden.

F03 De Messias zal worden verworpen.

JESAJA 49:4     Ik, Ik zei: Voor niets heb Ik Mij 

vermoeid, nutteloos en tevergeefs heb Ik Mijn 

kracht verbruikt. Voorwaar, Mijn recht is bij 

de HEERE, en Mijn arbeidsloon is bij Mijn 

God.

MATTHÉÜS 17:17     Jezus antwoordde en 

zei: O ongelovig en ontaard geslacht, 

hoelang zal Ik nog bij u zijn, hoelang zal 
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Ik u nog verdragen? Breng hem hier  

bij Mij.

MATTHÉÜS 23:37     Jeruzalem, Jeruzalem, 

u die de profeten doodt en stenigt wie 

naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb 

Ik uw kinderen bijeen willen brengen, 

op de wijze waarop een hen haar kuikens 

bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u 

hebt niet gewild!

JOHANNES 1:11     Hij kwam tot het 

Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet 

aangenomen.

JOHANNES 17:4     Ik heb U verheerlijkt op 

de aarde. Ik heb het werk volbracht dat U 

Mij gegeven hebt om te doen.

5  En nu verheerlijk Mij, U Vader, bij Uzelf, 

met de heerlijkheid die Ik bij U bezat 

voordat de wereld er was.

ROMEINEN 10:21     Met het oog op Israël 

zegt Hij echter: Heel de dag heb Ik Mijn 

handen uitgebreid naar een ongehoorzaam 

en tegensprekend volk.

2 KORINTHE 12:15     Ik zal dan ook heel 

graag zelf de kosten dragen, ja, mij geheel 

ten koste geven voor uw zielen, ook al 

word ik, terwijl ik u meer liefheb, minder 

geliefd.

GALATEN 4:11     Ik vrees voor u dat ik mij 

misschien tevergeefs voor u heb ingespannen.

FILIPPENZEN 2:9     Daarom heeft God Hem 

ook bovenmate verhoogd en heeft Hem 

een Naam geschonken boven alle naam,

HEBREËN 12:2     terwijl wij het oog gericht 

houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder 

van het geloof. Hij heeft om de vreugde die 

Hem in het vooruitzicht was gesteld, het 

kruis verdragen en de schande veracht en zit 

nu aan de rechterhand van de troon van God.

Zie: Psalm 22:23-32; Jesaja 40:10; Jesaja 53:10-12; 
Jesaja 62:11; Jesaja 65:2. 

A05  De relatie van de Messias met God, 

 Zijn Vader.

F03  De Messias zal worden verworpen. 

JESAJA 49:5     En nu zegt de HEERE, Die 

Zich Mij vanaf de moederschoot tot Knecht 

heeft geformeerd om Jakob tot Hem terug 

te brengen - maar Israël zal zich niet laten 

verzamelen. Niettemin zal Ik verheerlijkt 

worden in de ogen van de HEERE, en Mijn 

God zal Mijn kracht zijn.

MATTHÉÜS 15:24     Hij antwoordde en 

zei: Ik ben alleen maar gezonden naar de 

verloren schapen van het huis van Israël.

MATTHÉÜS 23:37     Jeruzalem, Jeruzalem, 

u die de profeten doodt en stenigt wie 

naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb 

Ik uw kinderen bijeen willen brengen, 

op de wijze waarop een hen haar kuikens 

bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u 

hebt niet gewild!

JOHANNES 1:11     Hij kwam tot het 

Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet 

aangenomen.

12 Maar allen die Hem aangenomen hebben, 

hun heeft Hij macht gegeven kinderen van 
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God te worden, namelijk die in Zijn Naam 

geloven;

JOHANNES 3:35     De Vader heeft de Zoon 

lief en heeft alle dingen in Zijn hand 

gegeven.

JOHANNES 13:31     Toen hij dan naar buiten 

gegaan was, zei Jezus: Nu is de Zoon des 

mensen verheerlijkt, en God is in Hem 

verheerlijkt.

32  Als God in Hem verheerlijkt is, zal God 

Hem ook in Zichzelf verheerlijken, en Hij 

zal Hem meteen verheerlijken.

HANDELINGEN 10:36     Dit is het woord 

dat Hij gezonden heeft tot de Israëlieten, 

waardoor Hij vrede verkondigt door Jezus 

Christus; Deze is de Heere van allen.

OPENBARING 5:12     En zij zeiden met 

luide stem: Het Lam Dat geslacht is, is 

het waard om de kracht te ontvangen, en 

rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid 

en dankzegging.

Zie: Psalm 110:1-3; Jesaja 49:1; Matthéüs 3:17; 
Matthéüs 11:27; Matthéüs 17:5; Matthéüs 21:37-41; 

Matthéüs 28:18; Lukas 19:42; Romeinen 15:8; Éfeze 1:20-22; 
1 Thessalonicensen 2:15-16; Jakobus 5:20-27; 1 Petrus 3:22.

A07 Hij zal de Messias van Israël zijn.

D09 De Messias zal de Zaligmaker zijn.

E10 De Messias zal ook de Messias zijn 

 voor de heidenen. 

E26 Het verlossingswerk van de Messias.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van 

 de Messias.

JESAJA 49:6     Hij zei: Het is te gering dat 

U voor Mij een Knecht zou zijn om op te 

richten de stammen van Jakob en om hen 

die van Israël gespaard werden, terug te 

brengen. Ik heb U ook gegeven tot een Licht 

voor de heidenvolken, om Mijn heil te zijn 

tot aan het einde der aarde.

LUKAS 2:32     een Licht om de heidenen 

te verlichten en om Uw volk Israël te 

verheerlijken.

LUKAS 24:46     En Hij zei tegen hen: Zo staat 

er geschreven en zo moest de Christus 

lijden en uit de doden opstaan op de derde 

dag.

47  En in Zijn Naam moet onder alle volken 

bekering en vergeving van zonden 

gepredikt worden, te beginnen bij 

Jeruzalem.

HANDELINGEN 13:46     Maar Paulus en 

Barnabas zeiden vrijmoedig: Het was 

nodig dat het Woord van God eerst tot u 

gesproken zou worden, maar aangezien 

u het verwerpt en uzelf het eeuwige leven 

niet waard oordeelt, zie, wij wenden ons 

tot de heidenen.

47  Zo immers heeft de Heere ons geboden: 

Ik heb u tot een licht voor de heidenen 

gesteld, opdat u tot zaligheid zou zijn tot 

aan het uiterste van de aarde.

jesaja 49 jesaja 49
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48  Toen nu de heidenen dit hoorden, 

verblijdden zij zich en prezen het Woord 

van de Heere, en er geloofden er zovelen 

als er bestemd waren voor het eeuwige 

leven.

HEBREËN 8:10     Want dit is het verbond dat 

Ik met het huis van Israël sluiten zal na die 

dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in 

hun verstand geven en Ik zal die in hun hart 

schrijven. Ik zal hun tot een God zijn, en zij 

zullen Mij tot een volk zijn.

Zie: #1; #2; Jesaja 42:6; Johannes 1:4-9; Handelingen 26:18,32.

B16 De kracht en sterkte van de Messias.

F03 De Messias zal worden verworpen.     

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

JESAJA 49:7      Zo zegt de HEERE, de 

Verlosser van Israël, zijn Heilige, tegen 

de verachte Ziel, tegen Hem van Wie het 

volk een afschuw heeft, tegen de Knecht 

van heersers: Koningen zullen het zien en 

opstaan, vorsten-zij zullen zich voor U 

neerbuigen, omwille van de HEERE, Die 

getrouw is, de Heilige van Israël, Die U 

verkozen heeft.

PSALM 35:19     Laat over mij zich niet 

verblijden wie om valse redenen mijn 

vijand zijn, en laat niet heimelijk knipogen 

wie mij zonder reden haten.

MATTHÉÜS 27:22     Pilatus zei tegen 

hen: Wat zal ik dan doen met Jezus, Die 

Christus genoemd wordt? Zij zeiden allen 

tegen hem: Laat Hem gekruisigd worden!

23  Maar de stadhouder zei: Wat voor kwaad 

heeft Hij dan gedaan? Maar zij riepen des 

te meer: Laat Hem gekruisigd worden!

JOHANNES 7:47     De Farizeeën dan 

antwoordden hun: Bent u soms ook 

misleid?

48  Heeft iemand van onze leiders soms in 

Hem geloofd, of van de Farizeeën?

49  Maar deze menigte, die de wet niet kent, is 

vervloekt.

JOHANNES 15:22     Als Ik niet gekomen 

was en tot hen gesproken had, hadden 

zij geen zonde, maar nu hebben zij geen 

voorwendsel voor hun zonde.

23  Wie Mij haat, haat ook Mijn Vader.

24  Als Ik onder hen niet de werken gedaan 

had die niemand anders gedaan heeft, 

hadden zij geen zonde, maar nu hebben 

zij ze gezien en Mij en Mijn Vader gehaat.

25  Maar het woord moet vervuld worden dat 

in hun wet geschreven is: Zij hebben mij 

zonder reden gehaat.

ROMEINEN 14:11     Want er staat 

geschreven: Zo waar als Ik leef, zegt de 

Heere: Voor Mij zal elke knie zich buigen, 

en elke tong zal God belijden.

FILIPPENZEN 2:10     opdat in de Naam van 

Jezus zich zou buigen elke knie van hen 

die in de hemel, en die op de aarde, en die 

onder de aarde zijn,

11  en elke tong zou belijden dat Jezus 

Christus de Heere is, tot heerlijkheid van 

God de Vader.

Zie: #1; #2; #4; Psalm 22:7-9; Psalm 69:8-10; Psalm 109:3; 
Jesaja 42:1; Jesaja 52:15; Jesaja 53:13; Matthéüs 20:28; 

Matthéüs 26:67; Matthéüs 27:38-44; Lukas 22:27; 
Lukas 23:18,23,35; Johannes 18:40; Johannes 19:6,15; 1 Petrus 2:4.
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E20 De Messias zal een nieuw verbond 

 maken.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

H09 Profetie inzake de toekomst Zijn volk. 

JESAJA 49:8     Zo zegt de HEERE: In de tijd 

van het welbehagen heb Ik U verhoord, en 

op de dag van het heil heb Ik U geholpen. 

Ik zal U beschermen en U geven tot een 

Verbond voor het volk, om de aarde weer op te 

richten, om de verwoeste erfelijke bezittingen 

te ontvangen,

9  om te zeggen tegen de gevangenen: Ga uit!, 

tegen hen die in duisternis verkeren: Kom 

tevoorschijn! Op de wegen zullen zij weiden, 

op alle kale hoogten zullen hun weidegronden 

zijn.

10  Zij zullen geen honger hebben of dorst lijden, 

hitte en zon zullen hen niet steken, want 

hun Ontfermer zal hen leiden, Hij zal hen 

zachtjes leiden naar waterbronnen.

11  Ik zal al Mijn bergen tot een weg maken, 

Mijn gebaande wegen zullen verhoogd 

worden.

12  Zie, sommigen zullen van ver komen: zie, 

anderen uit het noorden en uit het westen, en 

weer anderen uit het land Sinim.

13  Juich, hemel, en verheug u, aarde, bergen, 

breek uit in gejuich, want de HEERE heeft 

Zijn volk getroost, Hij zal Zich over Zijn 

ellendigen ontfermen.

JESAJA 49:14-15

JESAJA 49:16     Zie, Ik heb u in beide 

handpalmen gegraveerd, uw muren zijn 

steeds vóór Mij.

JESAJA 49:17-21

JESAJA 49:22     Zo zegt de Heere HEERE: 

Zie, Ik zal Mijn hand opheffen naar de 

heidenvolken, naar de volken zal Ik Mijn 

banier omhoogsteken. Dan zullen zij uw 

zonen brengen in de armen, en uw dochters 

zullen gedragen worden op de schouder.

JESAJA 49:23-26

MICHA 7:19     Hij zal Zich weer over ons 

ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden 

vertrappen, ja, U zult al hun zonden 

werpen in de diepten van de zee.

MATTHÉÜS 5:6     Zalig zijn zij die hongeren 

en dorsten naar de gerechtigheid, want zij 

zullen verzadigd worden.

MATTHÉÜS 12:18     Zie, Mijn Knecht, Die 

Ik uitverkoren heb, Mijn Geliefde, in Wie 

Mijn ziel een welbehagen heeft; Ik zal 

Mijn Geest op Hem leggen en Hij zal aan 

de heidenen het oordeel verkondigen.

LUKAS 2:13     En plotseling was er bij de engel 

een menigte van de hemelse legermacht, die 

God loofde en zei:

14  Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en 

vrede op aarde, in mensen een welbehagen.

LUKAS 4:18     De Geest van de Heere is op 

Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij 

heeft Mij gezonden om aan armen het 

Evangelie te verkondigen, om te genezen 

die gebroken van hart zijn,

LUKAS 12:32     Wees niet bevreesd, kleine 

kudde, want het heeft uw Vader behaagd u 

het Koninkrijk te geven.

JOHANNES 6:35     En Jezus zei tegen hen: 

Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij 

komt, zal beslist geen honger hebben, en 

wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst 

hebben.
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JOHANNES 10:14     Ik ben de goede Herder 

en Ik ken de Mijnen en word door de 

Mijnen gekend,

2 KORINTHE 6:2     Want Hij zegt: In de tijd 

van het welbehagen heb Ik U verhoord, en 

op de dag van het heil heb Ik U geholpen. 

Zie, nu is het de tijd van het welbehagen, 

zie, nu is het de dag van het heil!

HEBREËN 5:7     In de dagen dat Hij op aarde 

was, heeft Hij met luid geroep en onder 

tranen gebeden en smeekbeden geofferd 

aan Hem Die Hem uit de dood kon 

verlossen. En Hij is uit de angst verhoord.

8  Hoewel Hij de Zoon was, heeft Hij toch 

gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij heeft 

geleden.

9  En toen Hij volmaakt was geworden, is 

Hij voor allen die Hem gehoorzamen, een 

oorzaak van eeuwige zaligheid geworden.

OPENBARING 7:15     Daarom zijn zij 

vóór de troon van God, en dienen Hem 

dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die 

op de troon zit, zal Zijn tent over hen 

uitspreiden.

16  Zij zullen geen honger of dorst meer 

hebben, en geen zonnesteek of enige hitte 

zal hen treffen.

17  Want het Lam, Dat in het midden van 

de troon is, zal hen weiden en zal hen 

geleiden naar de levende waterbronnen. En 

God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

Zie: #1; #2; #3; Psalm 23:1-6; Psalm 102:14; Psalm 107:10-14; 
Psalm 146:7; Jesaja 42:7; Johannes 10:1-16; 

Kolossenzen 1:13; 1 Petrus 2:9.

F11 Het lijden van de Messias.

JESAJA 50:3     Ik bekleed de hemel met 

zwart, bedek hem met rouwgewaad.

MATTHÉÜS 27:45     En vanaf het zesde uur 

kwam er duisternis over heel de aarde, tot 

het negende uur toe.

Zie: Lukas 23:44,45; Openbaring 6:12.

D02 Het profetisch ambt van de Messias.     

JESAJA 50:4     De Heere HEERE gaf Mij een 

tong van een die onderwijs ontving, zodat 

Ik weet met de vermoeide een woord op 

de juiste tijd te spreken. Hij wekt Mij elke 

morgen, Hij wekt Mij het oor, zodat Ik 

hoor als zij die onderwijs ontvangen.

MATTHÉÜS 11:28     Kom naar Mij toe, allen 

die vermoeid en belast bent, en Ik zal u 

rust geven.

MATTHÉÜS 13:54     En Hij kwam in Zijn 

vaderstad en onderwees hen in hun 

synagoge, zodat zij versteld stonden en 

zeiden: Waar heeft Deze die wijsheid en 

krachten vandaan?

LUKAS 4:22     En zij betuigden Hem allen 

hun instemming en verwonderden zich 

over de woorden van genade die uit Zijn 

mond kwamen, en zij zeiden: Is Dit niet 

de Zoon van Jozef?

LUKAS 21:15     Want Ik zal u mond en 

wijsheid geven die al uw tegenstanders 

niet zullen kunnen weerspreken of 

weerstaan.
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JOHANNES 5:19     Jezus dan antwoordde en 

zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg 

u: De Zoon kan niets van Zichzelf doen, 

als Hij dat niet de Vader ziet doen, want 

al wat Deze doet, dat doet ook de Zoon op 

dezelfde wijze.

 JOHANNES 7:15     En de Joden 

verwonderden zich en zeiden: Hoe kent Hij 

de Schriften zonder onderwezen te zijn?

16  Jezus antwoordde hun en zei: Mijn 

onderricht is niet van Mij, maar van Hem 

Die Mij gezonden heeft.

17  Als iemand de wil heeft om Zijn wil te doen, 

zal hij van dit onderricht weten of het uit 

God is, of dat Ik vanuit Mijzelf spreek.

JOHANNES 7:46     De dienaars antwoordden: 

Nooit heeft een mens zo gesproken als 

deze Mens.

Zie: Exodus 4:11,12; Psalm 45:3; Jeremía 1:9.

F13 Details van het lijden van de Messias.

JESAJA 50:5     De Heere HEERE heeft Mij 

het oor geopend, en Zelf ben Ik niet 

ongehoorzaam, Ik wijk niet terug.

6  Ik geef Mijn rug aan hen die Mij slaan, 

Mijn wangen aan hen die Mij de baard 

uitplukken. Mijn gezicht verberg Ik niet 

voor smaad en speeksel.

MATTHÉÜS 26:39     En nadat Hij iets verder 

gegaan was, wierp Hij Zich met het 

gezicht ter aarde en bad: Mijn Vader, als 

het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan 

Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, 

maar zoals U wilt.

MARKUS 14:65     Toen begonnen sommigen 

Hem te bespuwen en Zijn gezicht te 

bedekken en Hem met vuisten te slaan 

en tegen Hem te zeggen: Profeteer! En de 

dienaars gaven Hem slagen in het gezicht.

JOHANNES 8:29     En Die Mij gezonden 

heeft, is met Mij. De Vader heeft Mij niet 

alleen gelaten, omdat Ik altijd doe wat 

Hem welgevallig is.

JOHANNES 14:31     Maar de wereld moet 

weten dat Ik de Vader liefheb, en doe zoals 

de Vader Mij geboden heeft.Sta op, laten 

wij hier vandaan gaan.

JOHANNES 19:1     Toen nam Pilatus dan 

Jezus en geselde Hem.

2  En de soldaten vlochten een kroon van 

doornen en zetten die op Zijn hoofd, en zij 

deden Hem een purperen bovenkleed om,

3  en zeiden: Gegroet, Koning van de Joden! 

En zij gaven Hem slagen in het gezicht.

FILIPPENZEN 2:7     maar Zichzelf ontledigd 

heeft door de gestalte van een slaaf aan te 

nemen en aan de mensen gelijk te worden.

8  En in gedaante als een mens bevonden, 

heeft Hij Zichzelf vernederd en is 

gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot 

de kruisdood.

9  Daarom heeft God Hem ook bovenmate 

verhoogd en heeft Hem een Naam 

geschonken boven alle naam,

Zie: Psalm 40:7-9; Klaagliederen 3:30; Micha 4:14; 
Matthéüs 5:39; Matthéüs 26:67,68; Markus 15:19; 

Lukas 22:63; Hebreën 5:8; Hebreën 10:5-9.
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F13  Details van het lijden van de Messias.

JESAJA 50:7     Want de Heere HEERE helpt 

Mij. Daarom word Ik niet te schande. 

Daarom heb Ik Mijn gezicht gemaakt als hard 

gesteente, want Ik weet dat Ik niet beschaamd 

zal worden.

8  Hij is nabij Die Mij rechtvaardigt. Wie zal met 

Mij een rechtszaak voeren? Laten wij samen 

opstaan! Wie heeft een rechtszaak tegen Mij? 

Laat hij tot Mij naderen!

9  Zie, de Heere HEERE helpt Mij. Wie is het die 

Mij schuldig verklaart? Zie, zij allen zullen als 

een kleed verslijten, de mot zal hen opeten.

MATTHÉÜS 27:19     Toen hij op de rechter-

stoel zat, stuurde zijn vrouw hem een bood-

schap: Laat je toch niet in met deze Rechtvaar-

dige, want ik heb vandaag in een droom veel 

om Hem geleden.

LUKAS 9:51     Het geschiedde, toen de dagen 

van Zijn opneming vervuld werden, dat 

Hij Zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde 

om daarheen te reizen.

LUKAS 23:4     Pilatus zei tegen de 

overpriesters en de menigten: Ik vind geen 

schuld in deze Mens.

LUKAS 23:14     U hebt deze Mens naar mij 

toe gebracht als Iemand Die het volk afvallig 

maakt. En zie, ik heb Hem in uw aanwezigheid 

ondervraagd, maar ik heb in deze Mens niets 

gevonden dat Hem schuldig maakt aan die 

dingen waarvan u Hem beschuldigt.

JOHANNES 8:46     Wie van u overtuigt Mij 

van zonde? En als Ik de waarheid spreek, 

waarom gelooft u Mij niet?

ROMEINEN 8:33     Wie zal beschuldigingen 

inbrengen tegen de uitverkorenen van 

God? God is het Die rechtvaardigt.

HEBREËN 1:11     Die zullen vergaan, maar U 

blijft altijd. En ze zullen alle verslijten als 

een gewaad,

12  en als een mantel zult U ze oprollen en 

ze zullen verwisseld worden; maar U 

bent Dezelfde en Uw jaren zullen niet 

ophouden.

Zie: Job 13:28; Psalm 89:22-28; Psalm 102:27; Jesaja 41:1,21; 
Jesaja 51:6-8; Ezechiël 3:8,9; Zacharía 3:1;

 Matthéüs 5:25; Openbaring 12:10.

E10 De Messias zal ook de Messias zijn 

 voor de heidenen.

E19 De Messias zal troosten.

H02 Het toekomstig oordeel door de Messias.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

      

JESAJA 51:1-2

JESAJA 51:3     Want de HEERE zal Sion 

troosten, Hij zal al haar puinhopen 

troosten. Hij zal haar woestijn maken als 

Eden, haar wildernis als de hof van de 

HEERE. Vreugde en blijdschap zal daarin 

gevonden worden, dankzegging en luid 

psalmgezang.

4  Sla acht op Mij, Mijn volk, Mijn natie, hoor 

Mij aan, want een wet zal van Mij uitgaan 

en Mijn recht zal Ik tot rust doen komen 

tot een licht voor de volken.

5  Mijn gerechtigheid is nabij, Mijn heil 

treedt tevoorschijn en Mijn armen zullen 

de volken oordelen, de kustlanden zullen 

op Mij wachten en op Mijn arm zullen ze 

hopen.

6  Sla uw ogen op naar de hemel en 

aanschouw de aarde beneden, want de 

jesaja 50 jesaja 50 & 51
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hemel zal verdwijnen als rook, de aarde zal 

verslijten als een kleed, evenzo zullen haar 

bewoners sterven. Maar Mijn heil zal voor 

eeuwig bestaan, Mijn gerechtigheid zal 

niet verbroken worden.

JESAJA 51:7-10

JESAJA 51:11     Zo zullen wie door de 

HEERE zijn vrijgekocht, terugkeren en 

met gejuich in Sion komen. Eeuwige 

blijdschap zal op hun hoofd zijn, vreugde 

en blijdschap zullen zij verkrijgen, verdriet 

en gezucht zullen wegvluchten.

JESAJA 51:12-23

JESAJA 2:3     Vele volken zullen gaan en 

zeggen: Kom, laten wij opgaan naar 

de berg van de HEERE, naar het huis 

van de God van Jakob; dan zal Hij ons 

onderwijzen aangaande Zijn wegen, en 

zullen wij Zijn paden bewandelen. Want 

uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord 

van de HEERE uit Jeruzalem.

JESAJA 34:4     Heel het sterrenleger aan de 

hemel zal vergaan. De hemel zal opgerold 

worden als een boekrol, en heel zijn leger zal 

vallen, zoals bladeren vallen van een wijnstok, 

en zoals vijgen vallen van een vijgenboom.

MATTHÉÜS 5:17     Denk niet dat Ik 

gekomen ben om de Wet of de Profeten af 

te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af 

te schaffen, maar te vervullen.

LUKAS 2:30     want mijn ogen hebben Uw 

zaligheid gezien,

31  die U bereid hebt voor de ogen van alle 

volken,

32  een Licht om de heidenen te verlichten en 

om Uw volk Israël te verheerlijken.

HANDELINGEN 13:47     Zo immers heeft 

de Heere ons geboden: Ik heb u tot een 

licht voor de heidenen gesteld, opdat u tot 

zaligheid zou zijn tot aan het uiterste van 

de aarde.

HANDELINGEN 26:23     namelijk dat de 

Christus moest lijden en dat Hij, als Eerste 

uit de opstanding van de doden, een licht zou 

aankondigen aan dit volk en de heidenen.

2 KORINTHE 1:3     Geprezen zij de God en 

Vader van onze Heere Jezus Christus, de 

Vader van de barmhartigheden en de God 

van alle vertroosting,

4  Die ons troost in al onze verdrukking, 

zodat wij hen kunnen troosten die 

in allerlei verdrukking zijn, met de 

vertroosting waarmee wij zelf door God 

getroost worden.

1 PETRUS 2:9     Maar u bent een uitverkoren 

geslacht, een koninklijk priesterschap, een 

heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn 

eigendom maakte; opdat u de deugden zou 

verkondigen van Hem Die u uit de duisternis 

geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht,

OPENBARING 6:12     En ik zag toen het Lam 

het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam 

een grote aardbeving, en de zon werd zwart 

als een haren zak, en de maan werd als bloed,

13  en de sterren van de hemel vielen op de aarde, 

zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen 

afwerpt als hij door een harde wind wordt 

geschud.

14  En de hemel week terug als een boekrol 

die wordt opgerold. En alle bergen en alle 

eilanden werden van hun plaats gerukt.
 

Zie: #1; #2; #3:#5; #6; #7.
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D05 De Messias zal de Verlosser zijn.

E15 De Messias brengt de blijde boodschap.

E19 De Messias zal troosten. 

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

H09 Profetie inzake de toekomst van Zijn volk.

JESAJA 52:1-6

JESAJA 52:7     Hoe lieflijk zijn op de 

bergen de voeten van hem die het goede 

boodschapt, die vrede laat horen, die een 

goede boodschap brengt van het goede, die 

heil laat horen, die tegen Sion zegt: Uw 

God is Koning.

8  Een stem, uw wachters verheffen hun 

stem, tezamen juichen zij, want zij 

zullen het zien, oog in oog, als de HEERE 

terugkeert naar Sion.

9  Breek uit in gejubel, juich tezamen, 

puinhopen van Jeruzalem, want de 

HEERE heeft Zijn volk getroost, Hij heeft 

Jeruzalem verlost.

10  De HEERE heeft Zijn heilige arm ontbloot 

voor de ogen van alle heidenvolken; en alle 

einden der aarde zien het heil van onze 

God.

JESAJA 52:11-12

PSALM 22:28     Alle einden der aarde 

zullen eraan denken en zich tot de 

HEERE bekeren: alle geslachten van 

de heidenvolken zullen zich voor Uw 

aangezicht neerbuigen.

PSALM 98:1     Een psalm. Zing voor de 

HEERE een nieuw lied, want Hij heeft 

wonderen gedaan; Zijn rechterhand 

en Zijn heilige arm hebben Hem heil 

gebracht.

2  De HEERE heeft Zijn heil bekendgemaakt 

en Zijn gerechtigheid geopenbaard voor de 

ogen van de heidenvolken.

3  Hij heeft gedacht aan Zijn 

goedertierenheid en trouw voor het huis 

van Israël; alle einden der aarde hebben 

gezien het heil van onze God.

JESAJA 66:13     Zoals iemands moeder 

hem troost, zo zal Ík u troosten; ja, in 

Jeruzalem zult u getroost worden!

JESAJA 66:18     Ik ken hun werken en 

hun gedachten! De tijd komt dat Ik alle 

heidenvolken en talen bijeen zal brengen. 

En zij zullen komen en Mijn heerlijkheid 

zien.

MATTHÉÜS 5:4     Zalig zijn zij die treuren, 

want zij zullen vertroost worden.

LUKAS 1:74     dat wij, verlost uit de hand 

van onze vijanden, Hem zouden dienen 

zonder vrees,

LUKAS 2:38     En zij kwam er op dat moment 

bij staan en beleed eveneens de Heere, 

en zij sprak over Hem tot allen die de 

verlossing in Jeruzalem verwachtten.

LUKAS 3:6     en alle vlees zal de zaligheid 

zien die van God komt.

LUKAS 4:18     De Geest van de Heere is 

op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij 

heeft Mij gezonden om aan armen het 

Evangelie te verkondigen, om te genezen 

die gebroken van hart zijn,

HANDELINGEN 13:47     Zo immers heeft 

de Heere ons geboden: Ik heb u tot een 

licht voor de heidenen gesteld, opdat u tot 
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zaligheid zou zijn tot aan het uiterste van 

de aarde.

ROMEINEN 10:15     En hoe zullen zij 

prediken, als zij niet gezonden worden? 

Zoals geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de 

voeten van hen die vrede verkondigen, van 

hen die het goede verkondigen!

2 KORINTHE 1:10     Hij heeft ons uit zo’n 

groot doodsgevaar verlost, en Hij verlost 

ons nog. Op Hem hebben wij de hoop 

gevestigd dat Hij ons ook verder verlossen 

zal,

HEBREËN 2:3     hoe zullen wij dan 

ontvluchten, als wij zo’n grote zaligheid 

veronachtzamen, die in het begin door 

de Heere is verkondigd, en die aan ons 

is bevestigd door hen die Hem gehoord 

hebben.

OPENBARING 11:15     En de zevende engel 

blies op de bazuin, en er klonken luide 

stemmen in de hemel, die zeiden: De 

koninkrijken van de wereld zijn van onze 

Heere en van Zijn Christus geworden, en 

Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

OPENBARING 14:6     En ik zag een andere 

engel, die hoog aan de hemel vloog. En 

hij had het eeuwige Evangelie, om dat 

te verkondigen aan hen die op de aarde 

wonen, en aan elke natie, stam, taal en 

volk.

OPENBARING 15:4     Wie zou U niet vrezen, 

Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? 

Immers, U alleen bent heilig. Want alle 

volken zullen komen en U aanbidden, 

want Uw oordelen zijn openbaar 

geworden.

Zie: #1; #2; #3; #4; #5; Jesaja 42:10-13; Jesaja 48:20; Jesaja 
49:6; Jesaja 55:12; Matthéüs:24:30,31; Handelingen 2:5-11; 

2 Korinthe 1:3-5; Kolossenzen 2:2,3; Openbaring 1:7.

G03 De verhoging van de Messias voorzegd.

JESAJA 52:13     Zie, Mijn Knecht zal 

verstandig handelen, Hij zal verhoogd worden 

en verheven, ja, zeer hoog verheven worden.

JESAJA 9:6     Aan de uitbreiding van deze 

heerschappij en aan de vrede zal geen einde 

komen op de troon van David en over zijn 

koninkrijk, om het te grondvesten en het te 

ondersteunen door recht en gerechtigheid, 

van nu aan tot in eeuwigheid. De na-ijver  

van de HEERE van de legermachten zal dit 

doen.

JOHANNES 5:22     Want ook de Vader 

oordeelt niemand, maar heeft heel het 

oordeel aan de Zoon gegeven,

23  opdat allen de Zoon eren zoals zij de  

Vader eren. Wie de Zoon niet eert,  

eert de Vader niet, Die Hem gezonden 

heeft.

HANDELINGEN 2:31     Deze Jezus heeft God 

doen opstaan, waarvan wij allen getuigen 

zijn.

33  Hij dan, Die door de rechterhand van  

God verhoogd is en de belofte van de  

Heilige Geest ontvangen heeft van  

de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet  

en hoort.

34  David is immers niet opgevaren naar de 

hemelen, maar hij zegt: De Heere heeft 
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gesproken tot Mijn Heere: Zit aan Mijn 

rechterhand,

35  totdat Ik Uw vijanden neergelegd zal hebben 

als een voetbank voor Uw voeten.

36  Laat dan heel het huis van Israël zeker weten 

dat God Hem tot een Heere en Christus 

gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die u 

gekruisigd hebt.

FILIPPENZEN 2:9     Daarom heeft God  

Hem ook bovenmate verhoogd en heeft 

Hem een Naam geschonken boven alle 

naam,

10  opdat in de Naam van Jezus zich zou 

buigen elke knie van hen die in de hemel, 

en die op de aarde, en die onder de aarde 

zijn,

11  en elke tong zou belijden dat Jezus 

Christus de Heere is, tot heerlijkheid van 

God de Vader.

OPENBARING 5:13     En elk schepsel dat in 

de hemel, op de aarde, onder de aarde en 

op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde 

ik zeggen: Aan Hem Die op de troon zit, 

en aan het Lam zij de dankzegging, de 

eer, de heerlijkheid en de kracht in alle 

eeuwigheid.

Zie: #1; Jesaja 9:5; Jesaja 49:6; Matthéüs 28:18; Éfeze 1:20-23; 
Hebreën 1:3; Openbaring 5:6-12.

F13 Details van het lijden van de Messias. 

JESAJA 52:14     Zoals velen zich over U 

ontzet hebben - zo geschonden was Zijn 

gezicht, meer dan van iemand anders, 

en Zijn gestalte, meer dan van andere 

mensenkinderen-

PSALM 22:7      Maar ik ben een worm en 

geen man, een smaad van mensen en 

veracht door het volk.

MATTHÉÜS 27:29     vlochten een kroon van 

dorens, zetten die op Zijn hoofd en gaven 

Hem een rietstok in Zijn rechterhand. Zij 

vielen op hun knieën voor Hem neer en 

bespotten Hem met de woorden: Gegroet, 

Koning van de Joden!

30  Ook bespuwden zij Hem, pakten de 

rietstok en sloegen Hem op Zijn hoofd.

FILIPPENZEN 2:5     Laat daarom die 

gezindheid in u zijn die ook in Christus 

Jezus was,

6  Die, hoewel Hij in de gestalte van God 

was, het niet als roof beschouwd heeft aan 

God gelijk te zijn,

7  maar Zichzelf ontledigd heeft door de 

gestalte van een slaaf aan te nemen en aan 

de mensen gelijk te worden.

8  En in gedaante als een mens bevonden, 

heeft Hij Zichzelf vernederd en is 

gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot 

de kruisdood.

Zie: Psalm 71:7; Matthéüs 7:28; Matthéüs 26:67; 
Markus 5:42; Markus 6:51; Lukas 2:47.

E10 De Messias zal ook de Messias zijn voor 

 de heidenen.       

JESAJA 52:15     zó zal Hij vele heidenvolken 

besprenkelen, koningen zullen vanwege Hem 

sprakeloos staan. Want zij aan wie het niet 

verteld was, zullen het zien, en zij die het 

niet gehoord hebben, zullen het begrijpen.

JESAJA
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MATTHÉÜS 11:28     Kom naar Mij toe, allen 

die vermoeid en belast bent, en Ik zal u 

rust geven.

MATTHÉÜS 28:19     Ga dan heen, onderwijs 

al de volken, hen dopend in de Naam van 

de Vader en van de Zoon en van de Heilige 

Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden 

heb, in acht te nemen.

LUKAS 24:47     En in Zijn Naam moet onder 

alle volken bekering en vergeving van 

zonden gepredikt worden, te beginnen bij 

Jeruzalem.

JOHANNES 1:29     De volgende dag zag 

Johannes Jezus naar zich toe komen en 

hij zei: Zie het Lam van God, dat de zonde 

van de wereld wegneemt!

JOHANNES 3:16     Want zo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren 

Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in 

Hem gelooft, niet verloren gaat, maar 

eeuwig leven heeft.

17  Want God heeft Zijn Zoon niet in de 

wereld gezonden opdat Hij de wereld zou 

veroordelen, maar opdat de wereld door 

Hem behouden zou worden.

JOHANNES 7:37     En op den laatsten dag, 

zijnde de grote dag van het feest, stond 

Jezus en riep, zeggende: Zo iemand dorst, 

die kome tot Mij en drinke.

JOHANNES 8:12     Jezus dan sprak opnieuw 

tot hen en zei: Ik ben het Licht der 

wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de 

duisternis wandelen, maar zal het licht van 

het leven hebben.

HANDELINGEN 2:21     En het zal zo zijn 

dat ieder die de Naam van de Heere zal 

aanroepen, zalig zal worden.

HANDELINGEN 13:47     Zo immers heeft 

de Heere ons geboden: Ik heb u tot een 

licht voor de heidenen gesteld, opdat u tot 

zaligheid zou zijn tot aan het uiterste van 

de aarde.

HANDELINGEN 17:30     God dan 

verkondigt, met voorbijzien van de tijden 

van de onwetendheid, nu overal aan alle 

mensen dat zij zich moeten bekeren,

31  en wel omdat Hij een dag vastgesteld 

heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig 

zal oordelen door een Man Die Hij daartoe 

aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan 

allen het bewijs geleverd door Hem uit de 

doden te doen opstaan.

ROMEINEN 15:20     En evenzo stelde ik 

er mijn eer in om het Evangelie daar 

te verkondigen waar Christus nog niet 

genoemd was, om niet op het fundament 

van een ander te bouwen.

21  Maar zoals geschreven staat: Zij aan wie 

niets over Hem verkondigd was, zullen het 

zien, en zij die het niet gehoord hebben, 

zullen het begrijpen.

ROMEINEN 16:25     Hem nu Die in staat 

is u vast te doen staan, overeenkomstig 

mijn Evangelie en de prediking van Jezus 

Christus, overeenkomstig de openbaring 

van het geheimenis dat door de tijden der 

eeuwen heen verzwegen was,

26  maar dat nu geopenbaard is en door de 

profetische Schriften onder alle heidenen 

bekendgemaakt is, overeenkomstig het 
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bevel van de eeuwige God, om hen tot 

geloofsgehoorzaamheid te brengen,

2 KORINTHE 5:19     God was het namelijk 

Die in Christus de wereld met Zichzelf 

verzoende, en aan hen hun overtredingen 

niet toerekende; en Hij heeft het woord 

van de verzoening in ons gelegd.

ÉFEZE 3:8     Mij, de allerminste van alle 

heiligen, is deze genade gegeven, om 

onder de heidenen door het Evangelie de 

onnaspeurlijke rijkdom van Christus te 

verkondigen,

9  en allen te verlichten, opdat zij mogen 

begrijpen wat de gemeenschap aan het 

geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen 

heen verborgen is geweest in God, Die 

alle dingen geschapen heeft door Jezus 

Christus,

1 TIMOTHEÜS 2:3     Want dat is goed en 

welgevallig in de ogen van God, onze 

Zaligmaker,

4  Die wil dat alle mensen zalig worden en 

tot kennis van de waarheid komen.

TITUS 2:11     Want de zaligmakende genade 

van God is verschenen aan alle mensen,

2 PETRUS 3:9     De Heere vertraagt de belofte 

niet (zoals sommigen dat als traagheid 

beschouwen), maar Hij heeft geduld met 

ons en wil niet dat enigen verloren gaan, 

maar dat allen tot bekering komen.

1 JOHANNES 2:2     En Hij is een verzoening 

voor onze zonden; en niet alleen voor de 

onze, maar ook voor de zonden van de hele 

wereld.

1 JOHANNES 4:14     En wij hebben gezien 

en getuigen dat de Vader de Zoon 

gezonden heeft als Zaligmaker van de 

wereld.

1 JOHANNES 5:11     En dit is het getuigenis, 

namelijk dat God ons het eeuwige leven 

gegeven heeft; en dit leven is in Zijn  

Zoon.

12 Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de 

Zoon van God niet heeft, heeft het leven 

niet.

Zie: Mattheüs 11:29; Johannes 4:42; 2 Korinthe 5:14; 
1 Timotheüs 2:6; Hebreën 2:3,4,9; 

1 Petrus 3:18; Openbaring 22:17.

F11 Het lijden van de Messias.

F13 Details van het lijden van de Messias.

F14 De Messias zal niet worden geloofd. 

     

JESAJA 53:1     Wie heeft onze prediking 

geloofd,en aan wie is de arm van de HEERE 

geopenbaard?

2  Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn 

aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. 

Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem 

aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem 

begeerd zouden hebben.

MARKUS 6:3     Is Dit niet de timmerman, de 

Zoon van Maria en de Broer van Jakobus 

en Joses en van Judas en Simon? En 

zijn Zijn zusters niet hier bij ons? En zij 

namen aanstoot aan Hem.

JOHANNES 12:37     Maar hoewel Hij zoveel 

tekenen in hun bijzijn gedaan had, 

geloofden zij niet in Hem;

JESAJA

jesaja 52 jesaja 52 & 53



267

38  opdat het woord van de profeet Jesaja 

vervuld werd dat hij gesproken heeft: 

Heere, wie heeft onze prediking geloofd 

en aan wie is de arm van de Heere 

geopenbaard?

39  Daarom konden zij niet geloven, omdat 

Jesaja verder gezegd heeft:

40  Hij heeft hun ogen verblind en hun 

hart verhard, opdat zij niet met de ogen 

zouden zien en met het hart inzien en zich 

bekeren en Ik hen zou genezen.

ROMEINEN 8:3     Want wat voor de wet 

onmogelijk was, krachteloos als zij was 

door het vlees, dat heeft God gedaan: Hij 

heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een 

gedaante gelijk aan het zondige vlees en 

dat omwille van de zonde, en de zonde 

veroordeeld in het vlees,

ROMEINEN 10:16     Maar zij zijn niet allen 

het Evangelie gehoorzaam geweest. Jesaja 

zegt namelijk: Heere, wie heeft onze 

prediking geloofd?

17  Zo is dan het geloof uit het gehoor en het 

gehoor door het Woord van God.

FILIPPENZEN 2:6     Die, hoewel Hij in de 

gestalte van God was, het niet als roof 

beschouwd heeft aan God gelijk te zijn,

7  maar Zichzelf ontledigd heeft door de 

gestalte van een slaaf aan te nemen en aan 

de mensen gelijk te worden.

Zie: Jesaja 11:1,2; Jeremía 23:5; Ezechiël 17:22-24; 
Zacharía 6:12; Lukas 2:7,40,52.

F03 De Messias zal worden verworpen.  

F13 Details van het lijden van de Messias.

JESAJA 53: 3    Hij was veracht, de onwaardigste 

onder de mensen, een Man van smarten, 

bekend met ziekte, en als iemand voor wie 

men het gezicht verbergt; Hij was veracht en 

wij hebben Hem niet geacht.

PSALM 22:8     Allen die mij zien, bespotten 

mij; zij trekken de lippen op, zij schudden 

het hoofd en zeggen:

9  Hij heeft zijn zaak aan de HEERE 

toevertrouwd-laat Die hem bevrijden!  

Laat Die hem redden, als Hij hem  

genegen is.

MATTHÉÜS 26:65     Toen scheurde de 

hogepriester zijn kleren en zei: Hij heeft 

God gelasterd. Waarom hebben wij nog 

getuigen nodig? Zie, nu hebt u Zijn gods 

lastering gehoord.

66  Wat denkt u? En zij antwoordden en 

zeiden: Hij is schuldig en verdient de  

dood.

67  Toen spuwden zij in Zijn gezicht en 

sloegen Hem met vuisten.

68  En anderen sloegen Hem in het gezicht en 

zeiden: Profeteer ons, Christus: wie is het 

die U geslagen heeft?

MARKUS 9:11     En zij vroegen Hem: 

Waarom zeggen de schriftgeleerden dat 

Elia eerst moet komen?

12  En Hij antwoordde hun: Elia zal wel 

eerst komen en alles herstellen; en het 

zal geschieden zoals geschreven is over de 

Zoon des mensen, dat Hij veel lijden zal 

en veracht worden.

13  Maar Ik zeg u dat Elia ook gekomen is en 
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ze hebben met hem gedaan alles wat ze 

wilden, zoals over hem geschreven staat.

HEBREËN 12:2     terwijl wij het oog gericht 

houden op Jezus, de Leidsman en 

Voleinder van het geloof. Hij heeft om de 

vreugde die Hem in het vooruitzicht was 

gesteld, het kruis verdragen en de schande 

veracht en zit nu aan de rechterhand van 

de troon van God.

3  Want let toch scherp op Hem Die zo’n 

tegenspraak van de zondaars tegen Zich 

heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en 

bezwijkt in uw zielen.

Zie: Psalm 69:11-13,20-21; Jesaja 50:6; Micha 4:14; 
Zacharía 11:8-13; Matthéüs 27:39-44; Markus 15:19; 

Lukas 9:22; Lukas 16:14; Johannes 8:48.

F09 Het offer en de verzoening van 

 de Messias.

F13 Details van het lijden van de Messias. 

JESAJA 53:4     Voorwaar, onze ziekten heeft Híj 

op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen. 

Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, 

door God geslagen en verdrukt.

5  Maar Hij is om onze overtredingen verwond, 

om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De 

straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, 

en door Zijn striemen is er voor ons genezing 

gekomen.

6  Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden 

ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de 

HEERE heeft de ongerechtigheid van ons 

allen op Hem doen neerkomen.

MATTHÉÜS 8:16     Toen het nu avond 

geworden was, brachten ze velen die door 

demonen bezeten waren, bij Hem, en Hij 

dreef de boze geesten uit met een enkel 

woord, en Hij genas allen die er slecht aan 

toe waren,

17  zodat vervuld werd wat gesproken was 

door de profeet Jesaja toen hij zei: Hij 

heeft onze zwakheden op Zich genomen, 

en onze ziekten gedragen.

ROMEINEN 4:24     maar ook ter wille van ons, 

aan wie het zal worden toegerekend, aan ons 

namelijk die geloven in Hem Die Jezus, onze 

Heere, uit de doden opgewekt heeft,

25  Die om onze overtredingen is 

overgeleverd, en opgewekt om onze 

rechtvaardiging.

2 KORINTHE 5:21     Want Hem Die geen 

zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot 

zonde gemaakt, opdat wij zouden worden 

gerechtigheid van God in Hem.

GALATEN 3:13     Christus heeft ons vrijgekocht 

van de vloek van de wet door voor ons een 

vloek te worden, want er staat geschreven: 

Vervloekt is ieder die aan een hout hangt,

1 PETRUS 2:21     Want hiertoe bent u 

geroepen, omdat ook Christus voor 

ons geleden heeft; Hij laat ons zo een 

voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou 

navolgen;

22  Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in 

Wiens mond geen bedrog gevonden is;

23  Die, toen Hij uitgescholden werd, niet 

terugschold, en toen Hij leed, niet 

dreigde, maar het overgaf aan Hem Die 

rechtvaardig oordeelt;

24  Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam 

gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor 
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de zonden dood, voor de gerechtigheid 

zouden leven. Door Zijn striemen bent u 

genezen.

25  ant u was als dwalende schapen; maar 

u bent nu bekeerd tot de Herder en 

Opziener van uw zielen.

1 JOHANNES 2:2     En Hij is een verzoening 

voor onze zonden; en niet alleen voor de 

onze, maar ook voor de zonden van de hele 

wereld.

Zie: Daniël 9:24; Matthéüs 20:28; Lukas 15:3-7;  
Romeinen 5:6-10; 1 Korinthe 15:3; Éfeze 5:2; 

Hebreën 9:12-15,28; Hebreën 10:14; 1 Petrus 3:18. 

B02 De Messias is het Lam van God.

B11 De gehoorzaamheid van de Messias.  

F13 Details van het lijden van de Messias.

 

JESAJA 53:7     Toen betaling geëist werd, werd 

Híj verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet 

open. Als een lam werd Hij ter slachting 

geleid; als een schaap dat stom is voor zijn 

scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet 

open.

8  Hij is uit de angst en uit het gericht 

weggenomen, en wie zal Zijn leeftijd 

uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het 

land van de levenden. Om de overtreding 

van mijn volk is de plaag op Hem geweest.

MATTHÉÜS 26:62     En de hogepriester 

stond op en zei tegen Hem: Antwoordt U 

niets? Wat getuigen dezen tegen U?

63  Maar Jezus zweeg. En de hogepriester 

antwoordde Hem: Ik bezweer U bij de 

levende God, dat U ons zegt of U de 

Christus bent, de Zoon van God.

64  Jezus zei tegen hem: U hebt het gezegd. 

Maar Ik zeg u: Van nu aan zult u de Zoon 

des mensen zien zitten aan de rechterhand 

van de kracht van God en zien komen op 

de wolken van de hemel.

MATTHÉÜS 27:12     En toen Hij door de 

overpriesters en de oudsten beschuldigd 

werd, antwoordde Hij niets.

13  Toen zei Pilatus tegen Hem: Hoort U niet 

hoeveel zij tegen U getuigen?

14  Maar Hij antwoordde hem op geen enkel 

woord, zodat de stadhouder zich zeer 

verwonderde.

MARKUS 15:3     En de overpriesters 

beschuldigden Hem van veel dingen, maar 

Hij antwoordde niets.

4  En Pilatus stelde Hem opnieuw een vraag 

en zei: Antwoordt U niet? Zie, hoeveel zij 

tegen U getuigen!

5  Maar Jezus antwoordde helemaal niets 

meer, zodat Pilatus zich verwonderde.

LUKAS 23:9     En hij ondervroeg Hem met 

veel woorden, maar Hij antwoordde hem 

niets.

LUKAS 23:33     Toen zij op de plaats kwamen 

die Schedel genoemd werd, kruisigden ze 

Hem daar, met de misdadigers, de één aan 

de rechter- en de ander aan de linker zijde.

HANDELINGEN 8:30     En Filippus snelde 

ernaartoe, hoorde hem de profeet Jesaja 

lezen en zei: Begrijpt u ook wat u leest?

31  Maar hij zei: Hoe zou ik dat kunnen, als 

niemand mij de weg wijst? En hij verzocht 

Filippus op de wagen te klimmen en bij hem 

te komen zitten.
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32  En het schriftgedeelte dat hij las, was dit:  

Hij is als een schaap naar de slachting  

geleid en zoals een lam stemmeloos is  

bij de scheerder, zo doet Hij Zijn mond  

niet open.

33  In Zijn vernedering is Zijn oordeel 

weggenomen en wie zal Zijn afkomst 

vertellen? Want Zijn leven wordt van de 

aarde weggenomen.

Zie: Psalm 22:13-22; Psalm 69:13; Matthéüs 26:66-68;
 Johannes 19:7-9; 1 Petrus 2:23.

B12 De volmaaktheid van de Messias.

F08 Details van de dood van de Messias. 

     

JESAJA 53:9     Men heeft Zijn graf bij de 

goddelozen gesteld, en Hij is bij de rijke in 

Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht 

gedaan heeft en geen bedrog in Zijn mond 

geweest is.

MATTHÉÜS 27:57     Toen het avond 

geworden was, kwam er een rijke man van 

Arimathea, van wie de naam Jozef was en 

die ook zelf een discipel van Jezus was.

58  Die ging naar Pilatus en vroeg om het 

lichaam van Jezus. Toen gaf Pilatus bevel dat 

het lichaam aan hem gegeven zou worden.

59  En Jozef nam het lichaam in ontvangst, 

wikkelde het in zuiver fijn linnen,

60  en legde het in zijn nieuwe graf, dat hij 

in de rots uitgehakt had; en nadat hij een 

grote steen voor de ingang van het graf 

gewenteld had, ging hij weg.

MARKUS 15:27     En zij kruisigden met Hem 

twee misdadigers, een aan Zijn rechter- en 

een aan Zijn linkerzijde.

28  En het Schriftwoord is in vervulling 

gegaan dat zegt: En Hij is onder de 

misdadigers gerekend.

HEBREËN 5:9     En toen Hij volmaakt was 

geworden, is Hij voor allen die Hem 

gehoorzamen, een oorzaak van eeuwige 

zaligheid geworden.

HEBREËN 7:26     Want zo’n Hogepriester 

hadden wij nodig: heilig, onschuldig, 

onbesmet, afgescheiden van de zondaars 

en boven de hemelen verheven.

Zie: Markus 15:43-46; Lukas 23:41,50-53; Johannes 19:38-42; 
Handelingen 13:28; 1 Korinthe 15:4; 1 Johannes 3:5.

E22 Het werk van de Messias zal gezegend 

 worden.

F09 Het offer en de verzoening van de Messias. 

G01 De opstanding van de Messias voorzegd. 

     

JESAJA 53:10    Maar het behaagde de 

HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft 

Hem ziek gemaakt. Als Zijn ziel Zich tot 

een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij 

nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen; 

het welbehagen van de HEERE zal door Zijn 

hand voorspoedig zijn.

11  Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel 

zal Hij het zien, Hij zal verzadigd worden. 

Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, 

Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken, want 

Hij zal hun ongerechtigheden dragen.

PSALM 110:3     Uw volk is zeer gewillig 

op de dag van Uw kracht, getooid met 

heilig sieraad; uit de baarmoeder van de 

dageraad is voor u de dauw van Uw jeugd.
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MATTHÉÜS 28:18     En Jezus kwam naar 

hen toe, sprak met hen en zei: Mij is 

gegeven alle macht in hemel en op aarde.

19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen 

dopend in de Naam van de Vader en van 

de Zoon en van de Heilige Geest, hun 

lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht 

te nemen.

20 En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de 

voleinding van de wereld. Amen.

LUKAS 22:44     En Hij kwam in zware 

zielenstrijd en bad des te vuriger. En Zijn 

zweet werd als grote druppels bloed, die 

op de aarde neervielen.

JOHANNES 12:24     Voorwaar, voorwaar, Ik 

zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde 

valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij 

sterft, draagt hij veel vrucht.

ROMEINEN 3:21     Maar nu is zonder de 

wet gerechtigheid van God geopenbaard, 

waarvan door de wet en de profeten is 

getuigd:

22  namelijk gerechtigheid van God door 

het geloof in Jezus Christus, tot allen en 

over allen die geloven, want er is geen 

onderscheid.

23  Want allen hebben gezondigd en missen 

de heerlijkheid van God,

24  en worden om niet gerechtvaardigd 

door Zijn genade, door de verlossing in 

Christus Jezus.

1 KORINTHE 6:11     Sommigen van 

u zijn dat wel geweest, maar u bent 

schoongewassen, maar u bent geheiligd, 

maar u bent gerechtvaardigd, in de naam 

 

van de Heere Jezus en door de Geest van 

onze God.

2 KORINTHE 5:20     Wij zijn dan gezanten 

namens Christus, alsof God Zelf door ons 

smeekt. Namens Christus smeken wij: laat 

u met God verzoenen.

21  Want Hem Die geen zonde gekend heeft, 

heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, 

opdat wij zouden worden gerechtigheid 

van God in Hem.

ÉFEZE 4:11     En Hij heeft sommigen 

gegeven als apostelen, anderen als 

profeten, weer anderen als evangelisten en 

nog weer anderen als herders en leraars,

12  om de heiligen toe te rusten tot het werk 

van dienstbetoon, tot opbouw van het 

lichaam van Christus,

HEBREËN 9:22     En bijna alles wordt vol-

gens de wet door bloed gereinigd, en zon-

der het vergieten van bloed vindt er geen 

vergeving plaats.

HEBREËN 12:2     terwijl wij het oog gericht 

houden op Jezus, de Leidsman en 

Voleinder van het geloof. Hij heeft om de 

vreugde die Hem in het vooruitzicht was 

gesteld, het kruis verdragen en de schande 

veracht en zit nu aan de rechterhand van 

de troon van God.

OPENBARING 5:9     En zij zongen een 

nieuw lied en zeiden: U bent het waard 

om de boekrol te nemen en zijn zegels te 

openen, want U bent geslacht en hebt ons 

voor God gekocht met Uw bloed, uit elke 

stam, taal, volk en natie.
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10 En U hebt ons voor onze God gemaakt tot 

koningen en priesters, en wij zullen als 

koningen regeren over de aarde.

Zie: Jesaja 42:1; Matthéüs 17:5; Johannes 12:27-32; 
Romeinen 5:1,9,18,19; Galaten 4:19; Titus 3:6,7; 
1 Petrus 2:24; 1 Petrus 3:18; Openbaring 7:9-17.

E22 Het werk van de Messias zal gezegend 

 worden. 

F09 Het offer en de verzoening van de Messias.

H06 De voorspraak, voorbede van de Messias.   

  

JESAJA 53:12      Daarom zal Ik Hem veel 

toedelen, en machtigen zal Hij verdelen  

als buit, omdat Hij Zijn ziel heeft  

uitgestort in de dood, onder de overtreders 

is geteld,  omdat Hij de zonden van velen 

gedragen heeft en voor de overtreders 

gebeden heeft.

MARKUS 15:28     En het Schriftwoord is in 

vervulling gegaan dat zegt: En Hij is onder 

de misdadigers gerekend.

LUKAS 22:37     Want Ik zeg u dat dit wat 

geschreven staat, nog in Mij volbracht 

moet worden, namelijk: En Hij is tot  

de misdadigers gerekend. Ook wat er 

over Mij geschreven is, heeft immers een 

einddoel.

LUKAS 23:34     En Jezus zei: Vader, vergeef 

het hun, want zij weten niet wat zij doen. 

En ze verdeelden Zijn kleren en wierpen 

het lot.

FILIPPENZEN 2:8     En in gedaante als 

een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf 

vernederd en is gehoorzaam geworden, tot 

de dood, ja, tot de kruisdood.

9  Daarom heeft God Hem ook bovenmate 

verhoogd en heeft Hem een Naam 

geschonken boven alle naam,

10  opdat in de Naam van Jezus zich zou 

buigen elke knie van hen die in de hemel, 

en die op de aarde, en die onder de aarde 

zijn,

11  en elke tong zou belijden dat Jezus 

Christus de Heere is, tot heerlijkheid van 

God de Vader.

Zie: Psalm 2:8; Jesaja 49:24,25; Jesaja 52:15; Matthéüs 12:28,29; 
Kolossenzen 2:15; Hebreën 2:14,15.

E24 De Messias zal vrede brengen.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van 

 de Messias.

H09 Profetie inzake de toekomst van Zijn volk. 

JESAJA 54:1-4

JESAJA 54:5      Want uw Maker is uw Man, 

HEERE van de legermachten is Zijn Naam, 

en uw Verlosser is de Heilige van Israël, 

JESAJA 54:6-9

JESAJA 54:10     Want al zouden bergen 

wijken en heuvels wankelen, Mijn 

goedertierenheid zal van u niet wijken  

en het verbond van Mijn vrede zal  

niet wankelen, zegt de HEERE, uw 

Ontfermer.

11  U, ellendige, door stormweer 

voortgedrevene, ongetrooste, zie, Ik zal uw 

stenen leggen in schitterend zilverwit, Ik 

zal u grondvesten op saffieren,

12  uw torens maken van kristal, uw poorten 

van robijn, heel uw omwalling van 

edelsteen.
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13  Al uw kinderen zullen door de HEERE 

onderwezen zijn, en de vrede van uw 

kinderen zal groot zijn.

JESAJA 54:14-17

LUKAS 10:21     Op dat moment verheugde 

Jezus Zich in de geest en zei: Ik dank 

U, Vader, Heere van de hemel en van de 

aarde, dat U deze dingen voor wijzen en 

verstandigen verborgen hebt, en ze aan 

jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, 

Vader, want zo was het Uw welbehagen.

LUKAS 24:45     Toen opende Hij  

hun verstand zodat zij de Schriften 

begrepen.

JOHANNES 6:45     Er is geschreven in de 

profeten: En zij zullen allen door God 

onderwezen zijn. Ieder dan die het van de 

Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot 

Mij.

JOHANNES 6:65     En Hij zei: Daarom heb 

Ik u gezegd dat niemand tot Mij komen 

kan, tenzij het hem door Mijn Vader 

gegeven is.

JOHANNES 14:26     Maar de Trooster, de 

Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in 

Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen 

en u in herinnering brengen alles wat Ik u 

gezegd heb.

HANDELINGEN 14:22     en zij versterkten 

de zielen van de discipelen, spoorden 

hen aan in het geloof te blijven en zeiden 

dat wij door veel verdrukkingen in het 

Koninkrijk van God moeten ingaan.

ÉFEZE 4:21     als u Hem tenminste gehoord 

hebt en door Hem bent onderwezen, zoals 

de waarheid in Jezus is,

1 THESSALONICENSEN 4:9     Wat nu de 

broederliefde betreft, hebt u het niet nodig 

dat ik u schrijf, want u bent zelf door God 

onderwezen om elkaar lief te hebben.

HEBREËN 8:10     Want dit is het verbond dat 

Ik met het huis van Israël sluiten zal na die 

dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in 

hun verstand geven en Ik zal die in hun hart 

schrijven. Ik zal hun tot een God zijn, en zij 

zullen Mij tot een volk zijn.

11  En zij zullen beslist niet ieder zijn naaste en 

ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen: 

Ken de Heere. Want zij allen zullen Mij 

kennen, van klein tot groot onder hen.

OPENBARING 21:18     En het bouwmateriaal 

van de muur was jaspis en de stad was 

zuiver goud, gelijk aan zuiver glas.

19  En de fundamenten van de muur van 

de stad waren met allerlei edelgesteente 

versierd. Het eerste fundament was jaspis, 

het tweede saffier, het derde chalcedon, het 

vierde smaragd,

20  het vijfde onyx, het zesde sardius, het 

zevende chrysoliet, het achtste beril, het 

negende topaas, het tiende chrysopraas, 

het elfde hyacint, het twaalfde amethist.

21  En de twaalf poorten waren twaalf parels. 

Elke poort apart bestond uit één parel, en 

de straat van de stad was zuiver goud, als 

doorzichtig glas.

Zie: #1; #2; #3; #5; Psalm 25:8-12; Psalm 34:20; Psalm 71:17; 
Jesaja 2:3; Jesaja 11:9; Jesaja 51:6; Jeremía 31:34; 
Matthéüs 11:27; Romeinen 11:29;  1 Johannes 2:20,27.
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E07 De aanbieding van het heil door 

 de Messias.

JESAJA 55:1     O, alle dorstigen, kom tot de 

wateren, en u die geen geld hebt, kom, 

koop en eet, ja, kom, koop zonder geld, 

zonder prijs, wijn en melk.

JOHANNES 4:13     Jezus antwoordde en zei 

tegen haar: Ieder die van dit water drinkt, 

zal weer dorst krijgen,

 JOHANNES 7:37     En op de laatste, de grote 

dag van het feest, stond Jezus daar en riep: 

Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij 

komen en drinken.

38 Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: 

Stromen van levend water zullen uit zijn 

binnenste vloeien.

1 PETRUS 2:2     En verlang vurig, als 

pasgeboren kinderen, naar de zuivere 

melk van het Woord, opdat u daardoor 

mag opgroeien,

OPENBARING 21:6     En Hij zei tegen mij: 

Het is geschied. Ik ben de Alfa en de 

Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst 

heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit 

de bron van het water des levens.

OPENBARING 22:17     En de Geest en de 

bruid zeggen: Kom! En laat hij die het 

hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst 

heeft, komen; en laat hij die wil, het water 

des levens nemen, voor niets.

Zie: Jesaja 41:18; Jesaja 52:3; Jesaja 63:1; Joël 3:18; Matthéüs 
13:44; Matthéüs 26:29; Romeinen3:24; 1 Korinthe 3:2; Éfeze 2:8.

E07 De aanbieding van het heil door de Messias.

JESAJA 55:2     Waarom weegt u geld af voor 

wat geen brood is, en uw arbeid voor wat 

niet verzadigen kan? Luister aandachtig 

naar Mij, eet het goede, en laat uw ziel 

vreugde scheppen in de overvloed.

MATTHÉÜS 15:9     maar tevergeefs eren zij 

Mij, omdat zij leringen onderwijzen die 

geboden van mensen zijn.

MATTHÉÜS 22:4     Opnieuw stuurde hij 

slaven eropuit, andere, en hij zei: Zeg 

tegen de genodigden: Zie, ik heb mijn 

middagmaal gereedgemaakt; mijn ossen 

en de gemeste beesten zijn geslacht, en alle 

dingen zijn gereed. Kom naar de bruiloft.

MARKUS 7:14     En toen Hij heel de menigte 

bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen: 

Luister allen naar Mij en begrijp het goed:

ROMEINEN 10:2     Want ik getuig van hen 

dat zij ijver voor God hebben, maar niet 

met het juiste inzicht.

3  Omdat zij immers de gerechtigheid 

van God niet kennen en een eigen 

gerechtigheid tot stand proberen te 

brengen, hebben zij zich niet aan de 

gerechtigheid van God onderworpen.

ROMEINEN 10:17     Zo is dan het geloof uit het 

gehoor en het gehoor door het Woord van God.

FILIPPENZEN 3:7     Maar wat voor mij winst 

was, dat heb ik om Christus’ wil als schade 

beschouwd.

Zie: Psalm 34:12; Spreuken 8:32; Jesaja 46:6; Jesaja 51:1,4,7; 
Jeremía 2:13; Jeremía 31:14; Hábakuk 2:13; 

Lukas 15:23; Johannes 6:48-58.
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E11 De Messias zal eeuwig leven geven.

E20 De Messias zal een nieuw verbond maken.

JESAJA 55:3     Neig uw oor en kom tot Mij, 

luister, en uw ziel zal leven; want Ik zal 

met u een eeuwig verbond sluiten: de 

betrouwbare gunstbewijzen aan David.

MATTHÉÜS 13:16     Maar uw ogen zijn zalig 

omdat zij zien, en uw oren omdat zij horen.

MATTHÉÜS 17:5     Terwijl hij nog sprak, zie, 

een lichtende wolk overschaduwde hen; en 

zie, een stem uit de wolk zei: Dit is Mijn 

geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen 

heb; luister naar Hem!

JOHANNES 5:24     Voorwaar, voorwaar, 

Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en 

Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, 

die heeft eeuwig leven en komt niet in 

de verdoemenis, maar is uit de dood 

overgegaan in het leven.

25  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De tijd komt 

en is nu dat de doden de stem van de Zoon 

van God zullen horen, en dat wie hem 

horen, zullen leven.

JOHANNES 6:37     Alles wat de Vader Mij 

geeft, zal tot Mij komen; en wie tot Mij 

komt, zal Ik beslist niet uitwerpen.

JOHANNES 6:44     Niemand kan tot Mij 

komen, tenzij de Vader, Die Mij gezonden 

heeft, hem trekt; en Ik zal hem doen 

opstaan op de laatste dag.

45  Er is geschreven in de profeten: En zij 

zullen allen door God onderwezen zijn. 

Ieder dan die het van de Vader gehoord en 

geleerd heeft, komt tot Mij.

JOHANNES 7:37     En op de laatste, de grote 

dag van het feest, stond Jezus daar en riep: 

Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij 

komen en drinken.

JOHANNES 8:47     Wie uit God is, hoort de 

woorden van God; daarom hoort u niet, 

omdat u niet uit God bent.

JOHANNES 10:27     Mijn schapen horen Mijn 

stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.

HANDELINGEN 13:34     En dat Hij Hem  

uit de doden heeft doen opstaan om  

niet meer tot ontbinding terug te  

keren, heeft Hij zó gezegd: Ik zal u 

de weldaden van David geven, die 

betrouwbaar zijn;

Zie: Genesis 17:7; Psalm 78:1; Psalm 89:36-38; Spreuken 4:20; 
Jesaja 61:8; Jeremía 32:40; Jeremía 50:5; Ezechiël 37:24,25; 

Matthéüs 11:28; Hebreën 13:20.

E10 De Messias zal ook de Messias zijn 

 voor de heidenen. 

JESAJA 55:4     Zie, Ik heb Hem gegeven 

als Getuige voor de volken, als Vorst en 

Gebieder voor de volken.

JOHANNES 10:3     Voor hem doet de 

deurwachter open en de schapen horen 

zijn stem, en hij roept zijn eigen schapen 

bij hun naam en leidt ze naar buiten.

JOHANNES 10:27     Mijn schapen horen Mijn 

stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.

JOHANNES 13:13     U noemt Mij Meester en 

Heere, en u zegt het terecht, want Ik ben het.

JESAJA

jesaja 55jesaja 55



276

JOHANNES 18:37     Pilatus dan zei tegen 

Hem: U bent dus toch een koning? Jezus 

antwoordde: U zegt dat Ik een Koning 

ben. Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor 

ben Ik in de wereld gekomen: om voor de 

waarheid te getuigen. Iedereen die uit de 

waarheid is, geeft aan Mijn stem gehoor.

1 TIMOTHEÜS 6:13     Ik beveel u voor God, 

Die alle dingen levend maakt, en voor 

Christus Jezus, Die onder Pontius Pilatus 

de goede belijdenis afgelegd heeft,

OPENBARING 1:5     en van Jezus 

Christus, Die de getrouwe Getuige is, de 

Eerstgeborene uit de doden en de Vorst 

van de koningen der aarde, Hem Die ons 

heeft liefgehad en ons van onze zonden 

gewassen heeft in Zijn bloed,

OPENBARING 3:14     En schrijf aan de  

engel van de gemeente in Laodicea:  

Dit zegt de Amen, de getrouwe en 

waarachtige Getuige, het begin van Gods 

schepping:

Zie: Ezechiël 34:23,24; Daniël 9:25; Hoséa 3:5; Micha 5:1-3; 
Matthéüs 2:6; Johannes 3:16; Johannes 12:26; 

Hebreën 2:10; Hebreën 5:9.

E10 De Messias zal ook de Messias zijn voor 

 de heidenen.

JESAJA 55:5     Zie, U zult een volk roepen 

dat U niet kende, en het volk dat U niet 

kende, zal naar U toe snellen, omwille van 

de HEERE, uw God, voor de Heilige van 

Israël, want Hij heeft U verheerlijkt.

JOHANNES 10:16     Ik heb nog andere 

schapen, die niet van deze schaapskooi 

zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, 

en zij zullen Mijn stem horen en het zal 

worden één kudde en één Herder.

JOHANNES 13:31     Toen hij dan naar buiten 

gegaan was, zei Jezus: Nu is de Zoon des 

mensen verheerlijkt, en God is in Hem 

verheerlijkt.

32  Als God in Hem verheerlijkt is, zal God 

Hem ook in Zichzelf verheerlijken, en Hij 

zal Hem meteen verheerlijken.

JOHANNES 17:1     Dit sprak Jezus, en Hij 

sloeg Zijn ogen op naar de hemel en zei: 

Vader, het uur is gekomen, verheerlijk Uw 

Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijkt,

ROMEINEN 15:21     Maar zoals geschreven 

staat: Zij aan wie niets over Hem 

verkondigd was, zullen het zien, en zij 

die het niet gehoord hebben, zullen het 

begrijpen.

1 PETRUS 1:11     Zij onderzochten op welke 

en wat voor tijd de Geest van Christus, 

Die in hen was, doelde, toen Hij tevoren 

getuigde van het lijden dat op Christus 

komen zou, en ook van de heerlijkheid 

daarna.

Zie: Genesis 49:10; Psalm 18:44; Psalm 110:1-3; Jesaja 11:10; 
Jesaja 52:15; Jesaja 60:5,9; Hoséa 1:10; Handelingen 3:13; 

Handelingen 5:31; Hebreën 5:5.
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E07 De aanbieding van het heil door de Messias.

JESAJA 55:6     Zoek de HEERE terwijl Hij  

te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij 

nabij is.

MATTHÉÜS 6:33     Maar zoek eerst het 

Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, 

en al deze dingen zullen u erbij gegeven 

worden.

MATTHÉÜS 7:7     Bid, en u zal gegeven 

worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er 

zal voor u opengedaan worden.

8  Want ieder die bidt, die ontvangt; wie 

zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal 

opengedaan worden.

LUKAS 11:9     En Ik zeg u: Bid, en u zal 

gegeven worden; zoek, en u zult vinden; 

klop, en er zal voor u opengedaan worden.

10  Want ieder die bidt, die ontvangt; wie 

zoekt, die vindt; en wie klopt, voor hem zal 

er opengedaan worden.

JOHANNES 12:35     Jezus dan zei tegen  

hen: Nog een korte tijd is het licht bij u; 

wandel zolang u het licht hebt, opdat de 

duisternis u niet overvalt. En wie in de 

duisternis wandelt, weet niet waar hij  

heen gaat.

36  Zolang u het licht hebt, geloof in het licht, 

opdat u kinderen van het licht mag zijn. 

Deze dingen sprak Jezus. En Hij ging weg 

en verborg Zich voor hen.

ROMEINEN 11:7     Wat dan? Wat Israël 

zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar 

het uitverkoren deel heeft het verkregen en 

de anderen zijn verhard,

HEBREËN 2:3     hoe zullen wij dan 

ontvluchten, als wij zo’n grote zaligheid 

veronachtzamen, die in het begin door 

de Heere is verkondigd, en die aan ons 

is bevestigd door hen die Hem gehoord 

hebben.

Zie: Psalm 27:8; Psalm 69:33; Psalm 105:4; Psalm 145:18; 
Psalm 148:14; Jesaja 12:6; Jesaja 45:19; Jesaja 46:13;
Jeremía 29:12-14; Klaagliederen 3:25; Amos 5:4; Zefánja 2:3; 
Maleáchi 3:1; Matthéüs 7:7,8; Lukas 12:31; Lukas 13:25; 

Johannes 6:26; Johannes 7:33,34; 2 Korinthe 6:1,2. 

E21 De Messias zal de zonden vergeven.

JESAJA 55:7      Laat de goddeloze zijn weg 

verlaten, de man van ongerechtigheid zijn 

gedachten. Laat hij zich bekeren tot de 

HEERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen, 

tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.

MATTHÉÜS 7:21     Niet ieder die tegen Mij 

zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het 

Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil 

doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.

22  Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: 

Heere, Heere, hebben wij niet in Uw 

Naam geprofeteerd, en in Uw Naam 

demonen uitgedreven, en in Uw Naam 

veel krachten gedaan?

23  Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb 

u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de 

wetteloosheid werkt!

MATTHÉÜS 9:13     Maar ga heen en leer 

wat het betekent: Ik wil barmhartigheid 

en geen offer; want Ik ben niet gekomen 

om rechtvaardigen tot bekering te roepen, 

maar zondaars.
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LUKAS 7:47     Daarom zeg Ik u: Haar zonden, 

die veel waren, zijn haar vergeven, want zij 

heeft veel liefgehad; maar aan wie weinig 

vergeven wordt, die heeft weinig lief.

LUKAS 15:10     Zo zeg Ik u, is er blijdschap 

vóór de engelen van God over één zondaar 

die zich bekeert.

LUKAS 15:24     Want deze, mijn zoon, was 

dood en is weer levend geworden. En 

hij was verloren en is gevonden. En zij 

begonnen vrolijk te zijn.

HANDELINGEN 3:19     Kom dus tot inkeer 

en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist 

worden en er tijden van verkwikking 

zullen komen van het aangezicht van de 

Heere,

1 TIMOTHEÜS 1:15     Dit is een betrouwbaar 

woord en alle aanneming waard dat 

Christus Jezus in de wereld gekomen is 

om zondaars zalig te maken, van wie ik de 

voornaamste ben.

16  Maar daarom is mij barmhartigheid 

bewezen, opdat Jezus Christus in mij, 

de voornaamste van de zondaars, al Zijn 

geduld zou tonen, tot een voorbeeld voor 

hen die later in Hem zouden geloven tot 

het eeuwige leven.

Zie: Exodus 34:6,7; Psalm 130:7; Jesaja 1:16-18; Jesaja 43:25; 
Jesaja 44:22; Jeremía 3:12; Ezechiël 3:18,19; 
Ezechiël 18:21-23; 27-32; Ezechiël 33:11,14-16; 
Hoséa 14:1,2; Jona 3:10; Matthéüs 23:25,26; 

Romeinen 5:16-21; 1 Korinthe 6:9-11; 
Éfeze 1:6-8; Jakobus 4:8-10.

E22 Het werk van de Messias zal gezegend 

 worden.

JESAJA 55:10     Want zoals regen of sneeuw 

neerdaalt van de hemel en daarheen niet 

terugkeert, maar de aarde doorvochtigt 

en maakt dat zij voortbrengt en doet 

opkomen, zaad geeft aan de zaaier en 

brood aan de eter,

11  zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond 

uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij 

terugkeren, maar het zal doen wat Mij 

behaagt, en het zal voorspoedig zijn in 

hetgeen waartoe Ik het zend.

MATTHÉÜS 24:35     De hemel en de aarde 

zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden 

zullen zeker niet voorbijgaan.

JOHANNES 6:63     De Geest is het Die 

levend maakt, het vlees heeft geen enkel 

nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn 

geest en zijn leven.

ROMEINEN 10:17     Zo is dan het geloof uit het 

gehoor en het gehoor door het Woord van God.

1 THESSALONICENSEN 2:13     Daarom 

danken ook wij God zonder ophouden dat 

u, toen u van ons het gepredikte Woord van 

God hebt ontvangen, het ook aangenomen 

hebt, niet als een mensenwoord, maar 

(zoals het werkelijk is) als Gods Woord, dat 

ook werkzaam is in u die gelooft.

HEBREËN 1:1     Nadat God voorheen vele ma-

len en op vele wijzen tot de vaderen gespro-

ken had door de profeten, heeft Hij in deze 

laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon,
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HEBREËN 2:3     hoe zullen wij dan 

ontvluchten, als wij zo’n grote zaligheid 

veronachtzamen, die in het begin door 

de Heere is verkondigd, en die aan ons 

is bevestigd door hen die Hem gehoord 

hebben.

JAKOBUS 1:18     Overeenkomstig Zijn wil 

heeft Hij ons gebaard door het Woord van 

de waarheid, opdat wij in zeker opzicht 

eerstelingen van Zijn schepselen zouden zijn.

1 PETRUS 1:23     u, die opnieuw geboren 

bent, niet uit vergankelijk, maar uit 

onvergankelijk zaad, door het levende en 

eeuwig blijvende Woord van God.

Zie: Jesaja 45:23; Jesaja 46:10; Lukas 8:11-16.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

JESAJA 55:12     Want in blijdschap zult 

u uittrekken en met vrede voortgeleid 

worden. De bergen en de heuvels zullen 

voor uw ogen uitbreken in gejuich en alle 

bomen van het veld zullen in de handen 

klappen.

13  Voor een doornstruik zal een cipres 

opkomen, voor een distel zal een mirt 

opkomen; en het zal de HEERE zijn tot 

een naam, tot een eeuwig teken, dat niet 

zal worden uitgewist.

ROMEINEN 5:1     Wij dan, gerechtvaardigd 

uit het geloof, hebben vrede bij God door 

onze Heere Jezus Christus.

ROMEINEN 15:13     De God nu van de hoop 

moge u vervullen met alle blijdschap en 

vrede in het geloven, opdat u overvloedig 

bent in de hoop, door de kracht van de 

Heilige Geest.

1 KORINTHE 6:9     Of weet u niet dat 

onrechtvaardigen het Koninkrijk van God 

niet zullen beërven?

10  Dwaal niet! Ontuchtplegers, 

afgodendienaars, overspelers, 

schandknapen, mannen die met mannen 

slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, 

lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk 

van God niet beërven.

11  Sommigen van u zijn dat wel geweest, 

maar u bent schoongewassen, maar u bent 

geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, 

in de naam van de Heere Jezus en door de 

Geest van onze God.

2 KORINTHE 5:17     Daarom, als iemand in 

Christus is, is hij een nieuwe schepping: 

het oude is voorbijgegaan, zie, alles is 

nieuw geworden.

GALATEN 5:22     De vrucht van de Geest 

is echter: liefde, blijdschap, vrede, 

geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, 

zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

KOLOSSENZEN 1:11     terwijl u met alle 

kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig 

de sterkte van Zijn heerlijkheid, om met 

blijdschap in alles te volharden en geduld 

te oefenen.

OPENBARING 2:7     Wie oren heeft, laat hij 

horen wat de Geest tegen de gemeenten 

zegt. Wie overwint, hem zal Ik te eten 
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geven van de Boom des levens, die midden 

in het paradijs van God staat.

OPENBARING 22:2     In het midden van haar 

straat en aan de ene en de andere zijde van 

de rivier bevond zich de Boom des levens, 

die twaalf vruchten voortbrengt-van maand 

tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de 

bladeren van de boom zijn tot genezing van 

de heidenvolken.

Zie: #1; #2; #5.

E10 De Messias zal ook de Messias zijn voor 

 de heidenen. 

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

H09 Profetie inzake de toekomst Zijn volk.

     

JESAJA 56:6      En de vreemdelingen die 

zich bij de HEERE voegen om Hem te 

dienen en om de Naam van de HEERE lief 

te hebben, om Hem tot dienaren te zijn; 

allen die de sabbat in acht nemen, zodat 

zij hem niet ontheiligen, en die aan Mijn 

verbond vasthouden:

7  hen zal Ik ook brengen naar Mijn heilige 

berg, en Ik zal hen verblijden in Mijn 

huis van gebed. Hun brandoffers en hun 

slachtoffers zullen welgevallig zijn op Mijn 

altaar. Want Mijn huis zal een huis van 

gebed genoemd worden voor alle volken.

8  De Heere HEERE, Die de verdrevenen uit 

Israël bijeenbrengt, spreekt: Ik zal er tot 

Hem nog meer bijeenbrengen, naast hen 

die al tot Hem bijeengebracht zijn.

JESAJA 43:6     Ik zal zeggen tegen het 

noorden: Geef! En tegen het zuiden: 

Weerhoud niet! Breng Mijn zonen van ver, 

en Mijn dochters van het einde der aarde.

JESAJA 49:22     Zo zegt de Heere HEERE: 

Zie, Ik zal Mijn hand opheffen naar de 

heidenvolken, naar de volken zal Ik Mijn 

banier omhoogsteken. Dan zullen zij uw 

zonen brengen in de armen, en uw dochters 

zullen gedragen worden op de schouder.

MARKUS 11:17     En Hij gaf onderwijs en 

zei tegen hen: Staat er niet geschreven: 

Mijn huis zal een huis van gebed genoemd 

worden voor alle volken? Maar u hebt er 

een rovershol van gemaakt.

JOHANNES 10:16     Ik heb nog andere schapen, 

die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet 

Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem ho-

ren en het zal worden één kudde en één Herder.

JOHANNES 11:51     Dit zei hij echter niet uit 

zichzelf, maar als hogepriester van dat jaar 

profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor 

het volk,

52  en niet alleen voor het volk, maar ook om 

de kinderen van God, overal verspreid, 

bijeen te brengen.

HANDELINGEN 2:41     Zij nu die zijn woord 

met vreugde aannamen, werden gedoopt; 

en ongeveer drieduizend zielen werden er 

op die dag aan hen toegevoegd.

HANDELINGEN 10:34     En Petrus opende 

zijn mond en zei: Ik zie nu in waarheid 

in dat God niet iemand om de persoon 

aanneemt;
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35  maar in ieder volk is degene die Hem 

vreest en gerechtigheid doet, Hem 

welgevallig.

ÉFEZE 1:10     om in de bedeling van de 

volheid van de tijden alles weer in Christus 

bijeen te brengen, zowel wat in de hemel 

als wat op de aarde is.

ÉFEZE 2:11     Bedenk daarom dat u die 

voorheen heidenen was in het vlees en die 

onbesnedenen genoemd werd door hen 

die genoemd worden besnijdenis in het 

vlees, die met de hand gebeurt,

12  dat u in die tijd zonder Christus was, 

vervreemd van het burgerschap van 

Israël en vreemdelingen wat betreft de 

verbonden van de belofte. U had geen 

hoop en was zonder God in de wereld.

13  Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die 

voorheen veraf was, door het bloed van 

Christus dichtbij gekomen.

ÉFEZE 2:18     Want door Hem hebben wij 

beiden door één Geest de toegang tot de 

Vader.

19  Zo bent u dan niet meer vreemdelingen 

en bijwoners, maar medeburgers van de 

heiligen en huisgenoten van God,

20  gebouwd op het fundament van de 

apostelen en profeten, waarvan Jezus 

Christus Zelf de hoeksteen is,

21  en op Wie het hele gebouw, goed 

samengevoegd, verrijst tot een heilige 

tempel in de Heere;

HEBREËN 12:22     Maar u bent genaderd tot 

de berg Sion en tot de stad van de levende 

God, tot het hemelse Jeruzalem en tot 

tienduizendtallen van engelen,

23  tot een feestelijke vergadering en de 

gemeente van de eerstgeborenen, die in de 

hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de 

Rechter over allen, en tot de geesten van 

de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid 

zijn gekomen,

24  en tot de Middelaar van het nieuwe 

verbond, Jezus, en tot het bloed van de 

besprenging, dat van betere dingen spreekt 

dan dat van Abel.

HEBREËN 13:15     Laten wij dan altijd door 

Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk 

de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden.

1 PETRUS 2:5     dan wordt u ook zelf, als 

levende stenen, gebouwd tot een geestelijk 

huis, tot een heilig priesterschap, om 

geestelijke offers te brengen, die God 

welgevallig zijn door Jezus Christus.

OPENBARING 14:1     En ik zag, en zie, het 

Lam stond op de berg Sion, en bij Hem 

honderdvierenveertigduizend mensen met 

op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader 

geschreven.

Zie: #1; #3; #4; Jesaja 56:3; Handelingen 11:23; 
2 Korinthe 8:5; Hebreën 10:19-22; 1 Petrus 1:1,2.

E23 De Messias zal Zijn volk bekeren.

G06 De inwoning van de Heilige Geest.

H09 Profetie inzake de toekomst van Zijn volk.

JESAJA 57:15     Want zo zegt de Hoge en 

Verhevene, Die in de eeuwigheid woont 

en Wiens Naam heilig is: Ik woon in 

de hoge hemel en in het heilige, en bij 

de verbrijzelde en nederige van geest, 

om levend te maken de geest van de 
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nederigen, en om levend te maken het hart 

van de verbrijzelden.

16  Want Ik zal niet voor eeuwig ter 

verantwoording roepen en Ik zal niet voor 

altijd zeer toornig zijn. Want de geest zou 

van voor Mijn aangezicht bezwijken, de 

zielen die Ík gemaakt heb.

17  Ik was zeer toornig over de 

ongerechtigheid van hun winstbejag, Ik 

sloeg het volk, Ik verborg Mij en was zeer 

toornig. Maar het ging afkerig verder op de 

weg van zijn hart.

18  Ik heb zijn wegen gezien, Ik zal hem 

genezen, Ik zal hem leiden en hem 

vertroosting bieden, namelijk zijn 

treurenden.

MATTHÉÜS 19:28     En Jezus zei tegen hen: 

Voorwaar, Ik zeg u dat u die Mij gevolgd 

bent, in de wedergeboorte, als de Zoon 

des mensen zal zitten op de troon van 

Zijn heerlijkheid, ook zult zitten op twaalf 

tronen en de twaalf stammen van Israël 

zult oordelen.

LUKAS 4:18     De Geest van de Heere is 

op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij 

heeft Mij gezonden om aan armen het 

Evangelie te verkondigen, om te genezen 

die gebroken van hart zijn,

JOHANNES 1:12     Maar allen die Hem 

aangenomen hebben, hun heeft Hij macht 

gegeven kinderen van God te worden, 

namelijk die in Zijn Naam geloven;

13  die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees 

en ook niet uit de wil van een man, maar 

uit God geboren zijn.

JOHANNES 3:3     Jezus antwoordde en zei 

tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: 

Als iemand niet opnieuw geboren wordt, 

kan hij het Koninkrijk van God niet zien.

4  Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een 

mens geboren worden als hij oud is? Hij 

kan toch niet voor de tweede keer in de 

schoot van zijn moeder ingaan en geboren 

worden?

5  Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik 

zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit 

water en Geest, kan hij het Koninkrijk van 

God niet binnengaan.

6  Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en 

wat uit de Geest geboren is, is geest.

7  Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd 

heb: U moet opnieuw geboren worden.

8  De wind waait waarheen hij wil en u hoort 

zijn geluid, maar u weet niet waar hij 

vandaan komt en waar hij heen gaat;  

zo is het met iedereen die uit de Geest 

geboren is.

GALATEN 6:15     Want in Christus Jezus 

heeft niet het besneden zijn enige kracht, 

en ook niet het onbesneden zijn, maar wel 

dat we een nieuwe schepping zijn.

ÉFEZE 2:1     Ook u heeft Hij met Hem 

levend gemaakt, u die dood was door de 

overtredingen en de zonden,

KOLOSSENZEN 3:9     Lieg niet tegen elkaar, 

aangezien u de oude mens met zijn daden 

uitgetrokken hebt,

10  en u met de nieuwe mens bekleed 

hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, 

overeenkomstig het beeld van Hem Die 

hem geschapen heeft.
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TITUS 3:5     maakte Hij ons zalig, niet op 

grond van de werken van rechtvaardigheid 

die wij gedaan zouden hebben, maar 

vanwege Zijn barmhartigheid, door 

het bad van de wedergeboorte en de 

vernieuwing door de Heilige Geest.

JAKOBUS 1:18     Overeenkomstig Zijn wil 

heeft Hij ons gebaard door het Woord van 

de waarheid, opdat wij in zeker opzicht 

eerstelingen van Zijn schepselen zouden zijn.

1 PETRUS 1:3     Geprezen zij de God en Vader 

van onze Heere Jezus Christus, Die ons, 

overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, 

opnieuw geboren deed worden tot een 

levende hoop, door de opstanding van Jezus 

Christus uit de doden,

1 PETRUS 1:23     u, die opnieuw geboren 

bent, niet uit vergankelijk, maar uit 

onvergankelijk zaad, door het levende en 

eeuwig blijvende Woord van God.

1 PETRUS 2:2     En verlang vurig, als 

pasgeboren kinderen, naar de zuivere 

melk van het Woord, opdat u daardoor 

mag opgroeien,

1 JOHANNES 2:29     Als u weet dat Hij 

rechtvaardig is, dan weet u dat ieder die de 

rechtvaardigheid doet, uit Hem geboren is.

1 JOHANNES 3:9     Ieder die uit God 

geboren is, doet de zonde niet, want 

Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet 

zondigen, omdat hij uit God geboren is.

1 JOHANNES 5:1     Ieder die gelooft dat 

Jezus de Christus is, is uit God geboren; 

en ieder die Hem liefheeft Die geboren 

deed worden, heeft ook lief wie uit Hem 

geboren is.

1 JOHANNES 5:4     Want al wat uit God 

geboren is, overwint de wereld; en dit is 

de overwinning die de wereld overwonnen 

heeft: ons geloof.

1 JOHANNES 5:18     Wij weten dat ieder die 

uit God geboren is, niet zondigt; maar wie 

uit God geboren is, bewaart zichzelf en de 

boze heeft geen vat op hem.

Zie: #2; Psalm 51:12; Psalm 103:9-16; Psalm 138:6;  
Psalm 147:3; Jesaja 66:2; Jeremía 31:33; Jeremía 32:40;  

Ezechiël 11:19; Ezechiël 18:31; Ezechiël 36:26,27; Matthéüs 5:3; 
Lukas 15:20-24; Johannes 14:23; Romeinen 5:21; 
2 Korinthe 5:17; Éfeze 2:5,8,10; Filippenzen 2:13; 
Kolossenzen 1:13; Kolossenzen 2:13; Jakobus 4:6.

E24 De Messias zal vrede brengen.

JESAJA 57:19     Ik schep de vrucht van de 

lippen, vrede, vrede voor wie ver weg is en 

voor wie dichtbij is, zegt de HEERE, en Ik 

zal hem genezen.

LUKAS 2:14     Eer zij aan God in de hoogste 

hemelen, en vrede op aarde, in mensen een 

welbehagen.

ÉFEZE 2:14     Want Hij is onze vrede, Die 

beiden één gemaakt heeft. En door de 

tussenmuur, die scheiding maakte, af te 

breken,

15   heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees 

tenietgedaan, namelijk de wet van de 
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geboden, die uit bepalingen bestond, opdat 

Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe 

mens zou scheppen en zo vrede zou 

maken,

16  en opdat Hij die beiden in één lichaam 

met God zou verzoenen door het kruis, 

waaraan Hij de vijandschap gedood heeft.

17  En bij Zijn komst heeft Hij door het 

Evangelie vrede verkondigd aan u die veraf 

was, en aan hen die dichtbij waren.

D06 De Messias zal de Advocaat zijn.

D07 De Messias zal de Middelaar zijn. 

E08 De gerechtigheid van de Messias.

H06 De voorspraak, voorbede van de Messias.

     

JESAJA 59:16    Omdat Hij zag dat er 

niemand was, ontzette Hij Zich, want er 

was geen voorbidder. Daarom bracht Zijn 

arm Hem heil, en Zijn gerechtigheid, die 

ondersteunde Hem.

PSALM 20:7     Nu weet ik dat de HEERE Zijn 

gezalfde verlost! Hij zal hem verhoren uit 

Zijn heilige hemel, met machtige daden 

van heil door Zijn rechterhand.

PSALM 80:18      Laat Uw hand rusten op 

de Man van Uw rechterhand, op de 

Mensenzoon, Die U voor Uzelf sterk 

gemaakt hebt.

1 TIMOTHEÜS 2:5     Want er is één God. 

Er is ook één Middelaar tussen God en 

mensen, de mens Christus Jezus.

HEBREËN 9:15     En daarom is Hij de 

Middelaar van het nieuwe verbond, 

opdat, nu de dood heeft plaatsgevonden 

tot verzoening van de overtredingen die 

er onder het eerste verbond waren, de 

geroepenen de belofte van de eeuwige 

erfenis ontvangen.

HEBREËN 10:7     Toen zei Ik: Zie, Ik kom-in 

de boekrol is over Mij geschreven-om Uw 

wil te doen, o God.

1 JOHANNES 2:1     Mijn lieve kinderen, 

ik schrijf u deze dingen, opdat u niet 

zondigt. En als iemand gezondigd heeft: 

wij hebben een Voorspraak bij de Vader, 

Jezus Christus, de Rechtvaardige.

Zie: Genesis 18:23-32; Psalm 40:8; Psalm 98:1-2; Psalm 106:23; 
Psalm 108:7; Psalm 138:7; Jesaja 63:5; Jeremía 5:1; Ezechiël 22:30.

E08 De gerechtigheid van de Messias.

JESAJA 59:17    Want Hij trok de gerechtigheid 

aan als een harnas en zette de helm van 

het heil op Zijn hoofd. Het gewaad van de 

wraak trok Hij aan als kleding en Hij hulde 

zich in de na-ijver als mantel.

JESAJA 11:5     Want gerechtigheid zal 

de gordel om Zijn heupen zijn, en de 

waarheid de gordel om Zijn middel.

ROMEINEN 13:12     De nacht is ver 

gevorderd en de dag is nabij gekomen. 

Laten wij dus de werken van de duisternis 

afleggen en de wapens van het licht 

aandoen.

2 KORINTHE 6:7     in het woord van de 

waarheid, in de kracht van God, door 
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de wapens van de gerechtigheid aan de 

rechter- en aan de linkerzijde;

ÉFEZE 6:14     Houd dan stand, uw middel 

omgord met de waarheid, en bekleed met 

het borstharnas van de gerechtigheid,

15  en de voeten geschoeid met bereidheid van 

het Evangelie van de vrede.

16  Neem bovenal het schild van het geloof op, 

waarmee u alle vurige pijlen van de boze 

zult kunnen uitblussen.

17  En neem de helm van de zaligheid en het 

zwaard van de Geest, dat is Gods Woord,

1 THESSALONICENSEN 5:8     Maar laten 

wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, 

bekleed met het borstharnas van geloof en 

liefde, en met de hoop op de zaligheid als 

helm.

OPENBARING 19:11     En ik zag de hemel 

geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die 

daarop zat, werd getrouw en waarachtig 

genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog 

in gerechtigheid.

Zie: Jesaja 51:9.

D05 De Messias zal de Verlosser zijn. 

H02 Het toekomstig oordeel van de Messias.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.     

JESAJA 59:18      Naar de daden, daarnaar 

zal Hij vergelden, grimmigheid aan 

Zijn tegenstanders, vergelding aan Zijn 

vijanden. Aan de kustlanden zal Hij 

vergelden wat zij verdienen.

19  Dan zullen zij de Naam van de HEERE 

vrezen vanwaar de zon ondergaat, en Zijn 

heerlijkheid van waar de zon opkomt. Als 

de vijand zal komen als een rivier, zal de 

Geest van de HEERE de banier tegen hem 

oprichten.

20  En naar Sion zal een Verlosser komen voor 

wie zich in Jakob van overtreding bekeren, 

spreekt de HEERE.

JESAJA 11:10     Want op die dag zal de 

Wortel van Isaï er zijn, Die zal staan als 

banier voor de volken. Naar Hém zullen de 

heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal 

heerlijk zijn.

MALEÁCHI 1:11     Want vanwaar de zon 

opkomt tot waar hij ondergaat, zal Mijn 

Naam groot zijn onder de heidenvolken; 

in elke plaats zal aan Mijn Naam een 

reukoffer gebracht worden, en een rein 

graanoffer. Voorzeker, Mijn Naam zal 

groot zijn onder de heidenvolken, zegt de 

HEERE van de legermachten.

MATTHÉÜS 16:27     Want de Zoon des 

mensen zal komen in de heerlijkheid van 

Zijn Vader, met Zijn engelen, en dan zal 

Hij ieder vergelden naar zijn daden.

ROMEINEN 11:25     Want ik wil niet, 

broeders, dat u geen weet hebt van dit 

geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in 

eigen oog), dat er voor een deel verharding 

over Israël is gekomen, totdat de volheid 

van de heidenen is binnengegaan.

26  En zo zal heel Israël zalig worden, zoals 

geschreven staat: De Verlosser zal uit 

Sion komen en zal de goddeloosheden 

afwenden van Jakob.
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27  En dit is het verbond van Mij met hen, 

wanneer Ik hun zonden zal wegnemen.

OPENBARING 11:15     En de zevende engel 

blies op de bazuin, en er klonken luide 

stemmen in de hemel, die zeiden: De 

koninkrijken van de wereld zijn van onze 

Heere en van Zijn Christus geworden, en 

Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

Zie: #1; #2; #4; #5; Leviticus 25:25,26; Ruth 4:1-22; Jesaja 41:14; 
Jesaja 44:6,24; Jesaja 48:17; Jesaja 49:7; Jesaja 54:5,8; 

Jesaja 60:16; Jesaja 63:16; Jeremía 14:8; 2 Korinthe 1:10; 
Galaten 4:5; 2 Timotheüs 4:18; Titus 2:14; 

Hebreën 2:15; 2 Petrus 2:9.

E20 De Messias zal een nieuw verbond maken.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

H09 Profetie inzake de toekomst van Zijn volk. 

JESAJA 59:21     Wat Mij betreft, dit is Mijn 

verbond met hen, zegt de HEERE: Mijn 

Geest, Die op U is, en Mijn woorden die 

Ik U in de mond gelegd heb, zullen uit 

Uw mond niet wijken, ook niet uit de 

mond van Uw nakomelingen, evenmin uit 

de mond van de nakomelingen van Uw 

nakomelingen, zegt de HEERE, van nu 

aan tot in eeuwigheid.

JEREMÍA 31:31     Zie, er komen dagen, 

spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van 

Israël en met het huis van Juda een nieuw 

verbond zal sluiten,

32  niet zoals het verbond dat Ik met hun 

vaderen gesloten heb op de dag dat Ik hun 

hand vastgreep om hen uit het land Egypte 

te leiden-Mijn verbond, dat zij verbroken 

hebben, hoewel Ík hen getrouwd had, 

spreekt de HEERE.

33  Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die 

dagen met het huis van Israël sluiten zal, 

spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun 

binnenste geven en zal die in hun hart 

schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en 

zíj zullen Mij tot een volk zijn.

34  Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste 

en eenieder zijn broeder onderwijzen door 

te zeggen: Ken de HEERE, want zij zullen 

Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun 

grootste toe, spreekt de HEERE. Want Ik zal 

hun ongerechtigheid vergeven en aan hun 

zonde niet meer denken.

LUKAS 11:13     Als u die slecht bent, uw 

kinderen dus goede gaven weet te geven, 

hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige 

Geest geven aan hen die tot Hem bidden?

ROMEINEN 9:6     Ik zeg dit niet alsof het 

Woord van God vervallen is, want niet allen 

die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël.

7  Ook niet omdat zij Abrahams nageslacht zijn, 

zijn zij allen kinderen. Maar: Alleen dat van 

Izak zal uw nageslacht genoemd worden.

8  Dat is: niet de kinderen van het vlees zijn 

kinderen van God, maar de kinderen van 

de belofte worden als nageslacht gerekend.

HEBREËN 8:8     Want hen berispend zegt Hij 

tegen hen: Zie, de dagen komen, spreekt 

de Heere, dat Ik met het huis van Israël en 

met het huis van Juda een nieuw verbond 

zal sluiten,

9  niet overeenkomstig het verbond dat Ik met 

hun vaderen gesloten heb, op de dag toen 

Ik hen bij de hand nam om hen uit het land 

Egypte uit te leiden. Want zij bleven niet in 

Mijn verbond en Ik heb geen acht meer op 

hen geslagen, zegt de Heere.
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10  Want dit is het verbond dat Ik met het huis 

van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de 

Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand 

geven en Ik zal die in hun hart schrijven. 

Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen 

Mij tot een volk zijn.

Zie: #1; #2; Matthéüs 26:26-29;.

B14 De Messias openbaart de heerlijkheid 

 van God.

C01  De komst van de Messias voorzegd. 

E10 De Messias zal ook de Messias zijn 

 voor de heidenen.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

     

JESAJA 60:1   Sta op, word verlicht, want uw 

licht komt en de heerlijkheid van de HEERE 

gaat over u op.

2  Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken 

en donkere wolken de volken, maar over u 

zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid 

zal over u gezien worden.

3  En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en 

koningen naar de glans van uw dageraad.

4  Sla uw ogen op, kijk om u heen en zie: zij 

allen zijn bijeengekomen, zij komen naar u 

toe. Uw zonen zullen van verre komen en 

uw dochters zullen op de heup gedragen 

worden.

5  Dan zult u het zien en stralen, uw hart zal 

diep ontzag hebben en zich verruimen, 

want de menigte van de zee zal zich naar u 

toekeren, het vermogen van de heidenvolken 

zal naar u toe komen.

MATTHÉÜS 28:19     Ga dan heen, onderwijs 

al de volken, hen dopend in de Naam van 

de Vader en van de Zoon en van de Heilige 

Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden 

heb, in acht te nemen.

LUKAS 2:30     want mijn ogen hebben Uw 

zaligheid gezien,

31  die U bereid hebt voor de ogen van alle 

volken,

32  een licht om de heidenen te verlichten en 

om Uw volk Israël te verheerlijken.

LUKAS 24:47     En in Zijn Naam moet onder 

alle volken bekering en vergeving van 

zonden gepredikt worden, te beginnen bij 

Jeruzalem.

JOHANNES 1:9     Dit was het waarachtige 

Licht, dat in de wereld komt en ieder mens 

verlicht.

JOHANNES 8:12     Jezus dan sprak opnieuw 

tot hen en zei: Ik ben het Licht der 

wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de 

duisternis wandelen, maar zal het licht van 

het leven hebben.

HANDELINGEN 13:47     Zo immers heeft 

de Heere ons geboden: Ik heb u tot een 

licht voor de heidenen gesteld, opdat u tot 

zaligheid zou zijn tot aan het uiterste van 

de aarde.

HANDELINGEN 26:18     om hun ogen 

te openen en hen te bekeren van de 

duisternis tot het licht en van de macht 

van de satan tot God, opdat zij vergeving 

van de zonden ontvangen en een erfdeel 

onder de geheiligden door het geloof in 

Mij.
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ROMEINEN 11:11     Ik zeg dan: Zijn zij 

soms gestruikeld met de bedoeling dat 

zij vallen zouden? Volstrekt niet! Door 

hun val echter is de zaligheid tot de 

heidenen gekomen om hen tot jaloersheid 

te verwekken.

12  Als dan hun val voor de wereld rijkdom 

betekent en het feit dat zij achteropkomen 

rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer 

hun volheid!

13  Want tegen u, de heidenen, zeg ik: Voor 

zover ik de apostel van de heidenen ben, 

maak ik mijn bediening heerlijk,

14  om daardoor zo mogelijk mijn verwanten 

wat betreft het vlees tot jaloersheid te 

verwekken en enigen uit hen te behouden.

15  Want als hun verwerping verzoening voor 

de wereld betekent, wat betekent dan hun 

aanneming anders dan leven uit de doden?

Zie: #1; #2; #3; #4; #5; Matthéüs 15:14; Matthéüs 23:19,24; 
Handelingen 14:16; Handelingen 17:30,31; 

Romeinen 15:9-12; Éfeze 5:14.

B21 De Messias is het Licht.

G05 De Messias zal veel vrucht zien.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

H05 De komende glorie en macht van de Messias.

H09 Profetie inzake de toekomst van Zijn volk.

H11 De Messias zal worden verheerlijkt.

JESAJA 60:6-7

JESAJA 60: 8     Wie zijn dezen, die daar 

komen aangevlogen als een wolk, als 

duiven naar hun til?

9  Voorzeker, de kustlanden zullen Mij 

verwachten, en de schepen van Tarsis 

zullen de eerste zijn om uw kinderen van 

verre te brengen, hun zilver en hun goud 

met hen, naar de Naam van de HEERE, uw 

God, naar de Heilige van Israël, want Hij 

heeft u verheerlijkt.

10  Vreemdelingen zullen uw muren 

herbouwen en hun koningen zullen u 

dienen, want in Mijn grote toorn heb Ik u 

geslagen, maar in Mijn welbehagen heb Ik 

Mij over u ontfermd.

11  Uw poorten zullen steeds openstaan; dag en 

nacht zullen ze niet gesloten worden, opdat 

men het vermogen van de heidenvolken 

naar u toe zal brengen en hun koningen 

naar u toe geleid zullen worden.

JESAJA 60:12-15

JESAJA 60:16     U zult de melk van de 

heidenvolken zuigen, ja, u zult aan de 

borst van koningen zuigen; dan zult u 

weten dat Ik, de HEERE, uw Heiland ben, 

en uw Verlosser, de Machtige van Jakob.

17  In plaats van koper zal Ik goud brengen, 

in plaats van ijzer zal Ik zilver brengen, in 

plaats van hout koper, in plaats van stenen 

ijzer. En als uw opzichter stel Ik vrede aan 

en als uw opzieners gerechtigheid.

18  Er zal niet meer gehoord worden van 

geweld in uw land, van verwoesting of 

rampen binnen uw grenzen, maar uw 

muren zult u noemen Heil, en uw poorten 

Lof.

19  De zon zal voor u niet meer zijn tot een 

licht overdag en als een schijnsel zal u de 

maan niet verlichten, maar de HEERE zal 

voor u zijn tot een eeuwig licht en uw God 

tot uw sieraad.

20  Uw zon zal niet meer ondergaan en uw 

maan zal zijn licht niet intrekken, want 

de HEERE zal voor u tot een eeuwig licht 

zijn en aan de dagen van uw rouw zal een 

einde komen.

21  Uw volk, zij allen zullen rechtvaardigen 

zijn, voor eeuwig zullen zij de aarde in 
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bezit nemen. Zij zullen een stekje zijn, 

door Mij geplant, een werk van Mijn 

handen, opdat Ik verheerlijkt zal worden.

PSALM 37:29     De rechtvaardigen zullen 

de aarde bezitten en voor eeuwig daarop 

wonen.

PSALM 72:11     Ja, alle koningen zullen zich 

voor hem neerbuigen, alle heidenvolken 

zullen hem dienen.

JESAJA 26:1     Op die dag zal dit lied 

gezongen worden in het land Juda: Wij 

hebben een sterke stad, God stelt heil tot 

muren en vestingwallen.

2  Doe de poorten open, zodat het 

rechtvaardige volk kan binnengaan, dat de 

trouw bewaart.

JESAJA 49:23     En koningen zullen uw 

verzorgers zijn en hun vorstinnen 

uw voedsters. Zij zullen zich voor u 

neerbuigen met het gezicht ter aarde en 

zij zullen het stof van uw voeten likken. 

U zult weten dat Ik de HEERE ben: zij 

zullen niet beschaamd worden die Mij 

verwachten.

JOHANNES 9:5     Zolang Ik in de wereld 

ben, ben Ik het Licht der wereld.

JOHANNES 12:28     Vader, verheerlijk Uw 

Naam! Er kwam dan een stem uit de 

hemel: En Ik heb Hem verheerlijkt en Ik 

zal Hem opnieuw verheerlijken.

JOHANNES 15:1     IIk ben de ware Wijnstok 

en Mijn Vader is de Wijngaardenier. 

2  Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, 

neemt Hij weg; en elke rank die vrucht 

draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht 

draagt.

JOHANNES 15:8     Hierin wordt Mijn Vader 

verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en 

Mijn discipelen bent.

ROMEINEN 1:17     Want de gerechtigheid 

van God wordt daarin geopenbaard uit 

geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar 

de rechtvaardige zal uit het geloof leven.

ROMEINEN 5:19     Want zoals door de 

ongehoorzaamheid van de ene mens 

velen als zondaars aangemerkt worden, zo 

zullen ook door de gehoorzaamheid van de 

Ene velen als rechtvaardigen aangemerkt 

worden.

ÉFEZE 2:10     Want wij zijn Zijn maaksel, 

geschapen in Christus Jezus om goede 

werken te doen, die God van tevoren  

bereid heeft, opdat wij daarin zouden 

wandelen.

2 PETRUS 3:13     Maar wij verwachten, 

overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe 

hemelen en een nieuwe aarde, waar 

gerechtigheid woont.

OPENBARING 21:12     Zij had een grote 

en hoge muur met twaalf poorten, en bij 

die poorten twaalf engelen. Ook waren er 

namen op geschreven, namelijk van de 

twaalf stammen van de Israëlieten.

13  Drie poorten op het oosten, drie poorten 

op het noorden, drie poorten op het 

zuiden, en drie poorten op het westen.
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14  En de muur van de stad had twaalf 

fundamenten met daarop de twaalf namen 

van de twaalf apostelen van het Lam.

OPENBARING 21:23     En de stad heeft de 

zon en de maan niet nodig om haar te 

beschijnen, want de heerlijkheid van God 

verlicht haar, en het Lam is haar lamp.

24  En de naties die zalig worden, zullen in 

haar licht wandelen, en de koningen van 

de aarde brengen hun heerlijkheid en eer 

erin.

25  En haar poorten zullen overdag nooit 

gesloten worden, want daar zal geen nacht 

zijn.

26  En zij zullen de heerlijkheid en de eer van 

de naties daarin brengen.

27  Al wat onrein is, zal er niet inkomen, en 

ook niemand die zich bezighoudt met 

gruwelen en leugens, maar alleen zij die 

geschreven zijn in het boek des levens van 

het Lam.

OPENBARING 22:5     En daar zal geen nacht 

zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen 

zonlicht nodig, want de Heere God verlicht 

hen. En zij zullen als koningen regeren in 

alle eeuwigheid.

Zie: #1; #2; #3; #4; #5; Psalm 1:5; Psalm 112:1-6; Jesaja 57:13.

D01 De zalving van de Messias. 

E06 De opdracht en roeping van de Messias.

E15 De Messias brengt de blijde boodschap. 

H11 De Messias zal worden verheerlijkt.

     

JESAJA 61:1    De Geest van de Heere HEERE 

is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft 

om een blijde boodschap te brengen aan de 

zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om 

te verbinden de gebrokenen van hart, om 

voor de gevangenen vrijlating uit te roepen 

en voor wie gebonden zaten, opening van de 

gevangenis;

2  om uit te roepen het jaar van het welbehagen 

van de HEERE en de dag van de wraak van 

onze God; om alle treurenden te troosten;

3  om aangaande de treurenden van Sion te 

beschikken dat hun gegeven zal worden 

sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats 

van rouw, een lofgewaad in plaats van een 

benauwde geest, opdat zij genoemd worden 

eiken van de gerechtigheid, een planting door 

de HEERE, om Hem te verheerlijken.

JESAJA 57:15     Want zo zegt de Hoge en 

Verhevene, Die in de eeuwigheid woont 

en Wiens Naam heilig is: Ik woon in 

de hoge hemel en in het heilige, en bij 

de verbrijzelde en nederige van geest, 

om levend te maken de geest van de 

nederigen, en om levend te maken het hart 

van de verbrijzelden.

MATTHÉÜS 3:16     En nadat Jezus gedoopt 

was, kwam Hij meteen op uit het water; 

en zie, de hemelen werden voor Hem 

geopend, en Hij zag de Geest van God als 

een duif neerdalen en op Zich komen.
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17 En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit 

is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn 

welbehagen heb!

MATTHÉÜS 5:4     Zalig zijn zij die treuren, 

want zij zullen vertroost worden.

5  Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij 

zullen de aarde beërven.

LUKAS 4:17     En aan Hem werd het boek 

van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij 

het boek opengedaan had, vond Hij de 

plaats waar geschreven stond:

18  De Geest van de Heere is op Mij, omdat 

Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij 

gezonden om aan armen het Evangelie te 

verkondigen, om te genezen die gebroken 

van hart zijn,

19  om aan gevangenen vrijlating te prediken 

en aan blinden het gezichtsvermogen, om 

verslagenen weg te zenden in vrijheid, om 

het jaar van het welbehagen van de Heere 

te prediken.

20  En toen Hij het boek dichtgedaan en aan 

de dienaar teruggegeven had, ging Hij 

zitten, en de ogen van allen in de synagoge 

waren op Hem gevestigd.

21  Hij begon tegen hen te zeggen: Heden 

is deze Schrift in uw oren in vervulling 

gegaan.

JOHANNES 1:32     En Johannes getuigde: Ik 

heb de Geest zien neerdalen uit de hemel 

als een duif, en Hij bleef op Hem.

33  En ik kende Hem niet, maar Hij Die mij 

gezonden heeft om te dopen met water, 

Die had tegen mij gezegd: Op Wie u de 

Geest zult zien neerdalen en op Hem 

blijven, Die is het Die met de Heilige 

Geest doopt.

34  En ik heb gezien en getuigd dat Híj de 

Zoon van God is.

JOHANNES 15:11     Deze dingen heb Ik tot 

u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal 

blijven en uw blijdschap volkomen zal worden.

2 KORINTHE 6:2     Want Hij zegt: In de tijd 

van het welbehagen heb Ik U verhoord, en 

op de dag van het heil heb Ik U geholpen. 

Zie, nu is het de tijd van het welbehagen, 

zie, nu is het de dag van het heil!

2 KORINTHE 7:9     Nu verblijd ik mij, niet 

omdat u bedroefd bent geweest, maar omdat 

u bedroefd bent geweest tot bekering. Want 

u bent bedroefd geweest overeenkomstig de 

wil van God, zodat u in geen enkel opzicht 

door ons schade hebt geleden.

10  Want de droefheid die overeenkomstig de wil 

van God is, brengt een onberouwelijke bekering 

tot zaligheid teweeg, maar de droefheid van de 

wereld brengt de dood teweeg.

Zie: #1; Psalm 30:12; Jesaja 12:1; Ezechiël 16:8-13; 
Johannes 14:14-26; Titus 3:4-6.

E20 De Messias zal een nieuw verbond maken.

H03 Het toekomstige Koninkrijk van de Messias.

H09 Profetie inzake de toekomst van Zijn volk.

   

JESAJA 61:4     Zij zullen verwoeste plaatsen 

van weleer herbouwen, de woeste plaatsen 

van vroeger weer oprichten, de verwoeste 

steden vernieuwen, die verwoest lagen, 

van generatie op generatie.

5  Vreemden zullen klaarstaan en uw 

kudden weiden, vreemdelingen zullen uw 

akkerbouwers en uw wijnbouwers zijn.

JESAJA

jesaja 61jesaja 61



292

6  Ú echter zult genoemd worden: priesters 

van de HEERE, men zal u noemen: 

dienaren van onze God. U zult het 

vermogen van heidenvolken eten, u zult u 

beroemen in hun luister.

7  In plaats van uw dubbele schaamte en 

schande zullen zij juichen over hun deel. 

Daarom zullen zij in hun land het dubbele 

in erfelijk bezit hebben, zij zullen eeuwige 

blijdschap hebben.

8  Want Ik, de HEERE, heb het recht lief, 

Ik haat roof bij het brandoffer, en Ik zal 

geven dat hun werk in waarheid zal zijn 

en Ik zal een eeuwig verbond met hen 

sluiten.

9  Hun nageslacht zal onder de heidenvolken 

bekend worden, en hun nakomelingen te 

midden van de volken. Allen die hen zien, 

zullen erkennen dat zij een nageslacht zijn 

dat de HEERE heeft gezegend.

HANDELINGEN 20:28     Zie dan toe op 

uzelf en op heel de kudde, te midden 

waarvan de Heilige Geest u tot opzieners 

aangesteld heeft om de gemeente van God 

te weiden, die Hij verkregen heeft door 

Zijn eigen bloed.

HEBREËN 8:8     Want hen berispend zegt Hij 

tegen hen: Zie, de dagen komen, spreekt 

de Heere, dat Ik met het huis van Israël en 

met het huis van Juda een nieuw verbond 

zal sluiten,

9  niet overeenkomstig het verbond dat Ik met 

hun vaderen gesloten heb, op de dag toen 

Ik hen bij de hand nam om hen uit het land 

Egypte uit te leiden. Want zij bleven niet in 

Mijn verbond en Ik heb geen acht meer op 

hen geslagen, zegt de Heere.

10  Want dit is het verbond dat Ik met het huis 

van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de 

Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand 

geven en Ik zal die in hun hart schrijven. 

Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen 

Mij tot een volk zijn.

11  En zij zullen beslist niet ieder zijn naaste 

en ieder zijn broeder onderwijzen en 

zeggen: Ken de Heere. Want zij allen zullen 

Mij kennen, van klein tot groot onder hen.

12  Want Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft 

genadig zijn en aan hun zonden en hun 

wetteloos gedrag beslist niet meer denken.

13  Als Hij spreekt van een nieuw verbond, 

heeft Hij daarmee het eerste voor 

verouderd verklaard. En wat oud is 

verklaard en wat veroudert, staat op het 

punt te verdwijnen.

1 PETRUS 2:9     Maar gij zijt een uitverkoren 

geslacht, een koninklijk priesterdom, een 

heilig volk, een verkregen volk; opdat gij 

zoudt verkondigen de deugden Desgenen, 

Die u uit de duisternis geroepen heeft tot 

Zijn wonderbaar licht;

1 PETRUS 5:1     De ouderlingen onder 

u roep ik ertoe op, als medeouderling 

en getuige van het lijden van Christus 

en deelgenoot van de heerlijkheid die 

geopenbaard zal worden:

2  Hoed de kudde van God die bij u is en 

houd daar toezicht op, niet gedwongen, 

maar vrijwillig; niet uit winstbejag, maar 

bereidwillig;

3  ook niet als mensen die heerschappij voeren 

over het erfdeel van de Heere, maar als mensen 

die voorbeelden voor de kudde geworden zijn.

4  En als de Opperherder verschijnt, dan 

zult u de onverwelkbare krans van de 

heerlijkheid verkrijgen.
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OPENBARING 1:6     en Die ons gemaakt 

heeft tot koningen en priesters voor God 

en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en 

de kracht in alle eeuwigheid. Amen.

OPENBARING 5:10     En U hebt ons voor onze 

God gemaakt tot koningen en priesters, en wij 

zullen als koningen regeren over de aarde.

OPENBARING 20:6     Zalig en heilig is hij 

die deel heeft aan de eerste opstanding. 

Over hen heeft de tweede dood geen 

macht, maar zij zullen priesters van  

God en van Christus zijn, en zij zullen 

met Hem als koningen regeren, duizend 

jaar lang.

Zie: #1; #2; #3;#4; #5.

E10 De Messias zal ook de Messias zijn voor 

 de heidenen.

G05 De Messias zal veel vrucht zien.  

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

H09 Profetie inzake de toekomst van Zijn volk.

JESAJA 61:10     Ik ben zeer vrolijk in de 

HEERE, mijn ziel verheugt zich in mijn 

God, want Hij heeft mij bekleed met 

de klederen van het heil, de mantel van 

gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan, 

zoals een bruidegom zich bekleedt met 

priesterlijk hoofdsieraad, en een bruid zich 

tooit met haar sieraden.

11  Want zoals de aarde haar gewas 

voortbrengt, en zoals een tuin het daarin 

gezaaide doet opkomen, zo zal de Heere 

HEERE gerechtigheid doen opkomen en 

lof voor alle volken.

GENESIS 3:11     En Hij zei: Wie heeft u 

verteld dat u naakt bent? Hebt u van die 

boom gegeten waarvan Ik u geboden had 

daar niet van te eten?

LUKAS 1:46     En Maria zei: Mijn ziel maakt 

de Heere groot,

47  en mijn geest verheugt zich in God, mijn 

Zaligmaker,

2 KORINTHE 5:2     Want in deze tent 

zuchten wij ook, en verlangen wij er vurig 

naar met onze woning die uit de hemel is, 

overkleed te worden,

3  als wij maar bekleed en niet naakt zullen 

bevonden worden.

OPENBARING 3:5     Wie overwint, zal 

bekleed worden met witte kleren en Ik zal 

zijn naam beslist niet uitwissen uit het 

boek des levens, maar Ik zal zijn naam 

belijden voor Mijn Vader en voor Zijn 

engelen.

OPENBARING 3:18     Ik raad u aan dat u van 

Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, 

opdat u rijk wordt, en witte kleren, opdat 

u bekleed bent en de schande van uw 

naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw 

ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen 

zien.

OPENBARING 7:14     En ik zei tegen hem: 

U weet het, mijn heer. En hij zei tegen 

mij: Dezen zijn het die uit de grote 

verdrukking komen; en zij hebben hun 

gewaden gewassen en ze hebben hun 

gewaden wit gemaakt in het bloed van het 

Lam.
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OPENBARING 19:7     Laten wij blij zijn en 

ons verheugen en Hem de heerlijkheid 

geven, want de bruiloft van het Lam 

is gekomen en Zijn vrouw heeft zich 

gereedgemaakt.

8  En het is haar gegeven zich met smetteloos 

en blinkend fijn linnen te kleden, want dit 

fijne linnen zijn de gerechtigheden van de 

heiligen.

Zie: #1; #2; #3; #4; #5; Genesis 2:25; Genesis 3:7-15; 
Filippenzen 4:4; 1 Petrus 1:3-9; 1 Petrus 2:9.

E10 De Messias zal ook de Messias zijn

 voor de heidenen.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias. 

H09 Profetie inzake de toekomst van Zijn volk.

JESAJA 62:1     Omwille van Sion zal ik niet 

zwijgen, omwille van Jeruzalem zal ik  

niet stil zijn, totdat haar gerechtigheid 

opkomt als een lichtglans, en haar heil als 

een brandende fakkel.

2  De heidenvolken zullen uw gerechtigheid 

zien en alle koningen uw luister; u  

zult met een nieuwe naam genoemd 

worden, die de mond van de HEERE 

bepalen zal.

3  U zult een sierlijke kroon zijn in de hand 

van de HEERE en een koninklijke tulband 

in de hand van uw God.

HANDELINGEN 9:15     Maar de Heere zei 

tegen hem: Ga, want deze is voor Mij een 

uitverkoren instrument om Mijn Naam te 

brengen naar de heidenen en de koningen 

en de Israëlieten.

1 KORINTHE 9:25     En iedereen die aan 

een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in 

alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke 

krans te ontvangen, maar wij om een 

onvergankelijke te ontvangen.

FILIPPENZEN 4:1     Daarom, mijn geliefde 

broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn 

blijdschap en kroon, blijf zo staande in de 

Heere, geliefden!

2 TIMOTHEÜS 4:8     Verder is voor mij 

weggelegd de krans van de rechtvaardigheid 

die de Heere, de rechtvaardige Rechter, 

mij op die dag geven zal. En niet alleen 

mij, maar ook allen die Zijn verschijning 

hebben liefgehad.

JAKOBUS 1:12     Zalig is de man die 

verzoeking verdraagt, want als hij beproefd 

gebleken is, zal hij de kroon van het leven 

ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan 

hen die Hem liefhebben.

1 PETRUS 5:4     En als de Opperherder 

verschijnt, dan zult u de onverwelkbare 

krans van de heerlijkheid verkrijgen.

OPENBARING 2:10     Wees niet bevreesd 

voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal 

sommigen van u in de gevangenis werpen, 

opdat u verzocht wordt. En u zult een 

verdrukking hebben van tien dagen. Wees 

trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon 

van het leven geven.

OPENBARING 2:17     Wie oren heeft, laat hij 

horen wat de Geest tegen de gemeenten 

zegt. Aan wie overwint, zal Ik van het 

verborgen manna te eten geven, en Ik 
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zal hem een witte steen geven met op die 

steen een nieuwe naam geschreven, die 

niemand kent dan wie hem ontvangt.

OPENBARING 3:11     Zie, Ik kom spoedig. 

Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw 

kroon zal wegnemen.

OPENBARING 4:4     En rondom de troon 

stonden vierentwintig tronen. En op de 

tronen zag ik de vierentwintig ouderlingen 

zitten, bekleed met witte kleren, en met 

gouden kronen op hun hoofd.

OPENBARING 4:10     wierpen de 

vierentwintig ouderlingen zich neer voor 

Hem Die op de troon zat, aanbaden Hem 

Die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen 

hun kronen neer vóór de troon en zeiden:

11  U bent het waard, Heere, te ontvangen de 

heerlijkheid, de eer en de kracht, want U 

hebt alle dingen geschapen, en door Uw 

wil bestaan zij en zijn zij geschapen.

OPENBARING 12:1     En er verscheen een 

groot teken in de hemel: een vrouw, 

bekleed met de zon, en de maan was onder 

haar voeten en op haar hoofd een kroon 

van twaalf sterren.

Zie: #1; #2; #3; #4; #5; Matthéüs 27:29; 1 Thessalonicensen 
2:19; Openbaring 6:2; Openbaring 14:14.

B20 De liefde van de Koning tot Zijn volk.

B23 De genade van God en de Messias.

E20 De Messias zal een nieuw verbond maken.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

H09 Profetie inzake de toekomst van Zijn volk.

JESAJA 62:4     Tegen u zal niet meer gezegd 

worden: verlatene, en tegen uw land zal 

niet meer gezegd worden: woestenij, maar 

u zult genoemd worden: Mijn welgevallen 

is in haar, en uw land: getrouwde; want 

de HEERE verlangt naar u, en uw land zal 

getrouwd worden.

5  Want zoals een jongeman trouwt met 

een jonge vrouw, zo zullen uw kinderen 

trouwen met u; zoals een bruidegom zich 

verblijdt over zijn bruid,  zo zal uw God 

Zich over u verblijden.

6  Op uw muren, Jeruzalem, heb Ik wachters 

aangesteld. Nooit zullen zij zwijgen, heel 

de dag en heel de nacht niet. U die het volk 

aan de HEERE doet denken, gun u geen 

rust.

7  Ja, geef Hem geen rust, totdat Hij 

Jeruzalem gegrondvest heeft en gesteld 

heeft tot een lof op aarde.

8  De HEERE heeft gezworen bij Zijn 

rechterhand en bij Zijn sterke arm: 

Nooit zal Ik uw koren meer geven als 

voedsel aan uw vijanden, en nooit zullen 

vreemdelingen meer uw nieuwe wijn 

drinken waarvoor u zich ingespannen 

hebt!

9  Maar wie het inzamelen, zullen het 

eten en de HEERE prijzen, en wie hem 

oogsten, zullen hem drinken in de 

voorhoven van Mijn heiligdom.
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HOSÉA 2:19     Ik zal u voor eeuwig tot Mijn 

bruid nemen: ja, Ik zal u tot Mijn bruid 

nemen in gerechtigheid en in recht, in 

goedertierenheid en in barmhartigheid.

20  In trouw zal Ik u voor Mij als bruid 

nemen; en u zult de HEERE kennen.

JESAJA 54:6     Want als een verlaten vrouw, 

een bedroefde van geest, roept de HEERE 

u, de vrouw van de jeugd, die afgewezen 

was, zegt uw God.

7  Voor een klein ogenblik heb Ik u verlaten, 

maar in grote barmhartigheid zal Ik u 

bijeenbrengen.

ZEFÁNJA 3:17     De HEERE, uw God, is in 

uw midden, een Held, Die verlossen zal. 

Hij zal Zich over u verheugen  

met blijdschap. Hij zal zwijgen in Zijn 

liefde. Hij zal Zich over u verblijden  

met gejuich.

LUKAS 12:32     Wees niet bevreesd, kleine 

kudde, want het heeft uw Vader behaagd u 

het Koninkrijk te geven.

LUKAS 15:7     Ik zeg u dat er evenzo 

blijdschap zal zijn in de hemel over één 

zondaar die zich bekeert, meer dan over 

negenennegentig rechtvaardigen, die de 

bekering niet nodig hebben.

 JOHANNES 3:29     Wie de bruid heeft, is 

de bruidegom, maar de vriend van de 

bruidegom, die erbij staat en hem hoort, 

verblijdt zich zeer over de stem van de 

bruidegom. Deze blijdschap van mij nu is 

volkomen geworden.

JOHANNES 15:11     Deze dingen heb Ik tot 

u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u 

zal blijven en uw blijdschap volkomen zal 

worden.

ROMEINEN 9:27     En Jesaja roept over Israël 

uit: Al zou het getal van de Israëlieten 

zijn als het zand van de zee, slechts het 

overblijfsel zal behouden worden.

OPENBARING 19:7     Laten wij blij zijn en ons 

verheugen en Hem de heerlijkheid geven, 

want de bruiloft van het Lam is gekomen en 

Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.

OPENBARING 21:9     En een van de zeven 

engelen die de zeven schalen hadden, vol 

van de zeven laatste plagen, kwam naar mij 

toe en hij sprak met mij en zei: Kom, ik zal u 

de bruid, de vrouw van het Lam, laten zien.

Zie: #1; #2; #3;#5; Deuteronomium 4:31; Deuteronomium 30:9; 
Deuteronomium 31:6,8,16-18; Jozua 1:5; 1 Samuël 12:22; 1 

Koningen 19:10; 1 Kronieken 16:31; Psalm 16:11; Psalm 94:14; 
Jesaja 49:14-16; Jesaja 53:10; Jesaja 54:1,6,7; Jesaja 60:10; 
Jesaja 62:12; Jeremía 32:41; Ezechiël 20:41; Hoséa 1:7-11; 

Johannes 17:13; Romeinen 14:17; 
Filippenzen 2:2; Openbaring 21:2. 

E10 De Messias zal ook de Messias zijn voor 

 de heidenen.

E22 Het werk van de Messias zal gezegend

 worden.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

H09 Profetie over de toekomst Zijn volk.

     

JESAJA 62:10     Ga door, ga door, de poorten 

door, bereid de weg voor het volk, verhoog, 

verhoog de gebaande weg, zuiver hem van 

stenen, steek een banier omhoog boven de 

volken.

JESAJA
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11  Zie, de HEERE heeft het doen horen 

tot aan het einde der aarde: Zeg tegen 

de dochter van Sion: Zie, uw heil komt, 

zie, Zijn loon heeft Hij bij Zich en Zijn 

arbeidsloon gaat voor Hem uit.

12  Zij zullen hen noemen: het heilige volk, 

de verlosten van de HEERE, en u zult 

genoemd worden: Gezochte, Stad die niet 

verlaten is.

EXODUS 17:15     En Mozes bouwde een 

altaar en gaf het de naam: De HEERE is 

mijn Banier!

JESAJA 11:10     Want op die dag zal de 

Wortel van Isaï er zijn, Die zal staan als 

banier voor de volken. Naar Hém zullen de 

heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal 

heerlijk zijn.

MATTHÉÜS 1:21     en zij zal een Zoon 

baren, en u zult Hem de naam Jezus 

geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken 

van hun zonden.

MATTHÉÜS 3:3     Want deze is het over wie 

gesproken werd door de profeet Jesaja 

toen hij zei: De stem van een die roept in 

de woestijn: Maak de weg van de Heere 

gereed, maak Zijn paden recht.

MATTHÉÜS 21:5     Zeg tegen de dochter van 

Sion: Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig 

en gezeten op een ezelin en een veulen dat 

een jong van een jukdragende ezelin is.

LUKAS 1:17     En hij zal voor Hem uitgaan 

in de geest en de kracht van Elia, om het 

hart van de vaderen te bekeren tot de 

kinderen en de ongehoorzamen tot de 

bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, 

om voor de Heere een toegerust volk 

gereed te maken.

JOHANNES 3:14     En zoals Mozes de slang 

in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de 

Zoon des mensen verhoogd worden,

ROMEINEN 10:18     Maar ik zeg: Hebben zij 

het dan echt niet gehoord? Zeker wel: Hun 

geluid is over heel de aarde uitgegaan, en 

hun woorden tot de einden van de wereld.

OPENBARING 22:12     En zie, Ik kom spoedig 

en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te 

vergelden zoals zijn werk zal zijn.

Zie: #1; #2; #3; #4; #5; Deuteronomium 7:6; 
Deuteronomium 26:19; Deuteronomium 28:9; 

Psalm 98:1-3; Hooglied 5:10; Jesaja 18:3; Jesaja 49:22; 
Jesaja 57:14; Jesaja 59:19; Markus 16:15; 

Romeinen 10:11-18.

D05 De Messias zal de Verlosser zijn. 

D06 De Messias zal de Advocaat zijn.

F11 Het lijden van de Messias voorzegd.

H02 Het toekomstig oordeel door de Messias.

JESAJA 63:1      Wie is Deze Die uit Edom 

komt, in helrode kleding uit Bozra, Die 

luisterrijk is in Zijn gewaad, Die voorttrekt 

in Zijn grote kracht? Ik ben het, Die 

spreek in gerechtigheid, Die machtig ben 

om te verlossen.

2  Waarom is dat rood aan Uw gewaad, en 

is Uw kleding als die van iemand die de 

wijnpers treedt?

3  Ik heb de pers alleen getreden; er was 

niemand uit de volken met Mij. Ik heb hen 

vertreden in Mijn toorn, hen vertrapt in Mijn 

grimmigheid. Hun bloed is op Mijn kleding 

JESAJA
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gespat, heel Mijn gewaad heb Ik besmet.

4  Want de dag van de wraak was in Mijn 

hart, het jaar van Mijn verlosten was 

gekomen.

5  Ik keek rond, maar er was niemand 

die hielp; Ik ontzette Mij, want er was 

niemand die ondersteunde. Daarom heeft 

Mijn arm Mij heil verschaft, en Mijn 

grimmigheid, die heeft Mij ondersteund.

6  Ik heb de volken vertrapt in Mijn toorn, 

Ik heb hen dronken gemaakt in Mijn 

grimmigheid, Ik heb hun bloed ter aarde 

doen neerdalen.

LUKAS 12:50     Maar Ik moet met een doop 

gedoopt worden, en hoe beklemt het Mij, 

totdat het volbracht is.

JOHANNES 16:32     Zie, de tijd komt en is 

nu gekomen, dat u uiteengedreven zult 

worden, ieder naar het zijne, en u Mij 

alleen zult laten; en toch ben Ik niet alleen, 

omdat de Vader bij Mij is.

HEBREËN 1:3     Hij, Die de afstraling van 

Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn 

zelfstandigheid, Die alle dingen draagt 

door Zijn krachtig woord, heeft, nadat 

Hij de reiniging van onze zonden door 

Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet 

aan de rechterhand van de Majesteit in de 

hoogste hemelen.

OPENBARING 14:19     En de engel zond zijn 

sikkel op de aarde en oogstte de druiven 

van de wijnstok van de aarde, en wierp die 

in de grote wijnpersbak van de toorn van 

God.

20  En de wijnpersbak werd getreden 

buiten de stad, en er kwam bloed uit de 

wijnpersbak, tot aan de tomen van de 

paarden, zestienhonderd stadiën ver.

OPENBARING 19:13     En Hij was bekleed 

met een in bloed gedoopt bovenkleed, en 

Zijn naam luidt: Het Woord van God.

14  En de legers in de hemel volgden Hem op 

witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en 

smetteloos.

15  En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, 

opdat Hij daarmee de heidenvolken zou 

slaan. En Hij zal hen hoeden met een 

ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak 

van de wijn van de grimmige toorn van de 

almachtige God.

Zie: #1; #5; Jesaja 59:16,17; Openbaring 6:9-17; 
Openbaring 18:20.

E26 Het verlossingswerk van de Messias.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van 

 de Messias.

JESAJA 63:7     Ik zal de goedertierenheid 

van de HEERE in herinnering roepen, de 

loffelijke daden van de HEERE, naar alles 

wat de HEERE voor ons heeft gedaan, de 

grote goedheid voor het huis van Israël, 

die Hij hun bewezen heeft naar Zijn 

barmhartigheid en naar de veelheid van 

Zijn goedertierenheid.

8  Want Hij zei: Zij zijn immers Mijn volk, 

kinderen die niet zullen liegen! Zo werd 

Hij hun tot een Heiland.

9  In al hun benauwdheid was Hij benauwd; 

de Engel van Zijn aangezicht heeft hen 

verlost. Door Zijn liefde en door Zijn 

genade heeft Híj hen bevrijd; Hij hief hen 

op en droeg hen al de dagen van weleer.
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MATTHÉÜS 14:14     En toen Jezus uit het 

schip ging, zag Hij een grote menigte, en 

Hij was innerlijk met ontferming bewogen 

over hen en genas hun zieken.

ROMEINEN 11:1     Ik zeg dan: Heeft God 

Zijn volk verstoten? Volstrekt niet! Ik 

ben immers ook een Israëliet, uit het 

nageslacht van Abraham, van de stam 

Benjamin.

2  God heeft Zijn volk, dat Hij van tevoren 

kende, niet verstoten. Of weet u niet wat 

de Schrift zegt in de geschiedenis van Elia, 

hoe hij God aanspreekt over Israël en zegt:

ROMEINEN 11:28     Zij zijn weliswaar wat 

het Evangelie betreft vijanden vanwege u, 

maar wat de verkiezing betreft geliefden 

vanwege de vaderen.

TITUS 3:4     Maar toen de goedertierenheid 

van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde 

tot de mensen verschenen is,

5  maakte Hij ons zalig, niet op grond van 

de werken van rechtvaardigheid die wij 

gedaan zouden hebben, maar vanwege 

Zijn barmhartigheid, door het bad van de 

wedergeboorte en de vernieuwing door de 

Heilige Geest.

6  Die heeft Hij in rijke mate over ons 

uitgegoten door Jezus Christus, onze 

Zaligmaker,

7  opdat wij, gerechtvaardigd door Zijn genade, 

erfgenamen zouden worden, overeenkomstig 

de hoop van het eeuwige leven.

HEBREËN 2:17     Daarom moest Hij in 

alles aan Zijn broeders gelijk worden, 

opdat Hij een barmhartig en een getrouw 

Hogepriester zou zijn in de dingen die 

God betreffen, om de zonden van het volk 

te verzoenen.

18  Want waarin Hij Zelf geleden heeft, 

toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die 

verzocht worden, te hulp komen.

HEBREËN 4:15     Want wij hebben geen 

Hogepriester Die geen medelijden kan 

hebben met onze zwakheden, maar Een 

Die in alles op dezelfde wijze als wij is 

verzocht, maar zonder zonde.

HEBREËN 5:8     Hoewel Hij de Zoon was, 

heeft Hij toch gehoorzaamheid geleerd uit 

wat Hij heeft geleden.

1 JOHANNES 4:9     Hierin is de liefde van 

God aan ons geopenbaard, dat God Zijn 

eniggeboren Zoon in de wereld gezonden 

heeft, opdat wij zouden leven door Hem.

10 Hierin is de liefde, niet dat wij God lief 

hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad 

en Zijn Zoon zond als verzoening voor 

onze zonden.

1 JOHANNES 4:14     En wij hebben gezien 

en getuigen dat de Vader de Zoon 

gezonden heeft als Zaligmaker van de 

wereld.

OPENBARING 1:5     en van Jezus 

Christus, Die de getrouwe Getuige is, de 

Eerstgeborene uit de doden en de Vorst 

van de koningen der aarde, Hem Die ons 

heeft liefgehad en ons van onze zonden 

gewassen heeft in Zijn bloed,

Zie: #1; #2; Genesis 22:11-17; Genesis 48:16; Jesaja 41:8;
Jesaja 43:11; Jesaja 46:3,4; Jeremía 14:8; 

Hoséa 13:4; Maleáchi 3:1.
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E10 De Messias zal ook de Messias zijn 

 voor de heidenen.        

F03 De Messias zal worden verworpen.     

JESAJA 65:1     Ik ben gezocht door hen die 

naar Mij niet vroegen, Ik ben gevonden 

door hen die Mij niet zochten. Tegen  

het volk dat Mijn Naam niet aanriep  

heb Ik gezegd: Zie, hier ben Ik, zie, hier 

ben Ik.

2  De hele dag heb Ik Mijn handen 

uitgespreid naar een opstandig volk, dat de 

weg gaat die niet goed is, naar hun eigen 

gedachten;

DEUTERONOMIUM 32:21     Zíj hebben  

Mij tot na-ijver gebracht met wat geen God 

is; zij hebben Mij tot toorn verwekt door 

hun nietige afgoden. Ík zal hen daarom 

jaloers maken door wat geen volk is, 

door een dwaas volk zal Ik hen tot toorn 

verwekken.

MATTHÉÜS 23:37     Jeruzalem, Jeruzalem, 

u die de profeten doodt en stenigt wie 

naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb 

Ik uw kinderen bijeen willen brengen, 

op de wijze waarop een hen haar kuikens 

bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u 

hebt niet gewild!

HANDELINGEN 13:40     Pas dan op dat 

u niet overkomt wat er gezegd is in de 

profeten:

41  Zie, verachters, verwonder u en verdwijn, 

want Ik verricht een werk in uw dagen, 

een werk dat u niet zult geloven als 

iemand het u vertelt.

ROMEINEN 9:24     Hen heeft Hij ook 

geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de 

Joden, maar ook uit de heidenen.

25  Zoals Hij ook in Hosea zegt: Ik zal Niet-

Mijn-volk noemen: Mijn volk, en de Niet-

geliefde: Geliefde.

26  En het zal zijn dat op de plaats waar tegen 

hen gezegd was: U bent Niet-Mijn-volk, 

daar zullen zij kinderen van de levende 

God genoemd worden.

ROMEINEN 10:20     En Jesaja durft het aan te 

zeggen: Ik ben gevonden door hen die Mij 

niet zochten, Ik heb Mij geopenbaard aan hen 

die naar Mij niet vroegen.

21  Met het oog op Israël zegt Hij echter: Heel de 

dag heb Ik Mijn handen uitgebreid naar een 

ongehoorzaam en tegensprekend volk.

Zie: Spreuken 1:24; Lukas 13:34; Lukas 19:41,42.

H09 Profetie inzake de toekomst van Zijn volk.

JESAJA 65:8     Zo zegt de HEERE: Zoals 

wanneer er nog sap in een druiventros 

gevonden wordt en men zegt: Richt hem 

niet te gronde, want er is een zegen in, zo 

zal Ik doen ter wille van Mijn dienaren. Ik 

zal hen niet allen te gronde richten.

9  Ik zal nageslacht uit Jakob doen 

voortkomen, uit Juda een erfgenaam van 

Mijn bergen; Mijn uitverkorenen zullen 

het in bezit nemen en daar zullen Mijn 

dienaren wonen.

10  Saron zal tot een schaapskooi worden en 

het Dal van Achor tot een rustplaats voor 

rundvee, voor Mijn volk, dat Mij gezocht 

heeft.

JESAJA
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GENESIS 49:10     De scepter zal van Juda 

niet wijken en evenmin de heersersstaf 

van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, 

en Hem zullen de volken gehoorzamen.

JESAJA 35:2     Zij zal welig in bloei staan en 

zich verheugen, ja, zij zal zich verheugen 

en juichen. De luister van de Libanon is 

haar gegeven, de glorie van de Karmel en 

de Saron. Ze zullen zien de heerlijkheid 

van de HEERE, de glorie van onze God.

HOSÉA 2:15     Ik zal haar daarvandaan haar 

wijngaarden geven, en het Dal van Achor 

tot een deur van hoop. Daar zal zij zingen 

als in de dagen van haar jeugd, als op de 

dag dat zij wegtrok uit het land Egypte.

ROMEINEN 9:27     En Jesaja roept over Israël 

uit: Al zou het getal van de Israëlieten 

zijn als het zand van de zee, slechts het 

overblijfsel zal behouden worden.

28  Want Hij voltooit een zaak en handelt die 

af in gerechtigheid. De Heere immers zal 

metterdaad Zijn zaak snel afhandelen op de 

aarde.

29  En zoals Jesaja van tevoren gezegd heeft: 

Als de Heere van de hemelse legermachten 

ons geen nageslacht had overgelaten, 

zouden wij als Sodom zijn geworden en aan 

Gomorra gelijkgemaakt zijn geweest.

ROMEINEN 11:5     Zo is er dan ook in deze 

tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan, 

overeenkomstig de verkiezing van de genade.

ROMEINEN 11:24     Want als u afgehouwen 

bent uit de olijfboom die van nature wild 

was, en tegen de natuur in op de tamme 

olijfboom geënt bent, hoeveel te meer 

zullen zij die natuurlijke takken zijn, geënt 

worden op hun eigen olijfboom.

25  Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet 

hebt van dit geheimenis (opdat u niet 

wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een 

deel verharding over Israël is gekomen, 

totdat de volheid van de heidenen is 

binnengegaan.

26  En zo zal heel Israël zalig worden, zoals 

geschreven staat: De Verlosser zal uit 

Sion komen en zal de goddeloosheden 

afwenden van Jakob.

GALATEN 3:29     En als u van Christus 

bent, dan bent u Abrahams nageslacht en 

overeenkomstig de belofte erfgenamen.

GALATEN 4:7     Dus nu bent u geen slaaf 

meer, maar een zoon; en als u een zoon 

bent, dan bent u ook erfgenaam van God 

door Christus.

HEBREËN 1:1     Nadat God voorheen vele 

malen en op vele wijzen tot de vaderen 

gesproken had door de profeten, heeft Hij 

in deze laatste dagen tot ons gesproken 

door de Zoon,

2  Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, 

door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft.

1 PETRUS 2:9     Maar u bent een uitverkoren 

geslacht, een koninklijk priesterschap, 

een heilig volk, een volk dat God Zich 

tot Zijn eigendom maakte; opdat u de 

deugden zou verkondigen van Hem Die u 

uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn 

wonderbaar licht,

Zie: #1; #2; #3; Matthéüs 24:21; Markus 13:20; Romeinen 11. 
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H01 De wederkomst van de Messias voorzegd. 

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

H05 De komende glorie en macht van 

 de Messias.

   

JESAJA 65:17     Want zie, Ik schep een 

nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan 

de vorige dingen zal niet meer gedacht 

worden, ze zullen niet meer opkomen in 

het hart.

18  Maar wees vrolijk en verheug u tot in 

eeuwigheid in wat Ik schep, want zie, Ik 

schep Jeruzalem een vreugde en zijn volk 

blijdschap.

JESAJA 65:19-22

JESAJA 65:23      Zij zullen zich niet voor 

niets vermoeien of kinderen baren voor iets 

verschrikkelijks, want zij zijn het nageslacht 

van de gezegenden door de HEERE, en hun 

nakomelingen met hen.

24  En het zal geschieden dat voordat zij roepen, 

Ík zal antwoorden, terwijl zij nog spreken, Ík 

zal horen.

25  Een wolf en een lammetje zullen 

gezamenlijk weiden, een leeuw zal stro eten 

als een rund, een slang-zijn voedsel zal stof 

zijn. Zij zullen geen kwaad doen en geen 

verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, 

zegt de HEERE.

JESAJA 61:9     Hun nageslacht zal onder 

de heidenvolken bekend worden, en hun 

nakomelingen te midden van de volken. 

Allen die hen zien, zullen erkennen dat zij 

een nageslacht zijn dat de HEERE heeft 

gezegend.

2 PETRUS 3:12     u, die de komst van 

de dag van God verwacht en daarnaar 

verlangt, de dag waarop de hemelen, door 

vuur aangestoken, zullen vergaan en de 

elementen brandend zullen wegsmelten.

13  Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn 

belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe 

aarde, waar gerechtigheid woont.

OPENBARING 7:16     Zij zullen geen honger 

of dorst meer hebben, en geen zonnesteek 

of enige hitte zal hen treffen.

17  Want het Lam, Dat in het midden van 

de troon is, zal hen weiden en zal hen 

geleiden naar de levende waterbronnen. En 

God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

OPENBARING 21:1     En ik zag een nieuwe 

hemel en een nieuwe aarde, want de 

eerste hemel en de eerste aarde waren 

voorbijgegaan. En de zee was er niet meer.

2  En ik, Johannes, zag de heilige stad, het 

nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit 

de hemel, gereedgemaakt als een bruid die 

voor haar man sierlijk gemaakt is.

3  En ik hoorde een luide stem uit de hemel 

zeggen: Zie, de tent van God is bij de 

mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij 

zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij 

hen zijn en hun God zijn.

4  En God zal alle tranen van hun ogen 

afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; 

ook geen rouw, jammerklacht of moeite 

zal er meer zijn. Want de eerste dingen 

zijn voorbijgegaan.

Zie: #1; #2; #3; #5.
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E17 De Messias zal een Tempel voor God bouwen.

JESAJA 66:1     Zo zegt de HEERE: De hemel 

is Mijn troon en de aarde de voetbank van 

Mijn voeten. Waar zou dan het huis zijn 

dat u voor Mij zou willen bouwen en waar 

de plaats van Mijn rust?

MATTHÉÜS 24:2     Jezus antwoordde en zei 

tegen hen: Ziet u dit alles? Voorwaar, Ik 

zeg u: hier zal niet één steen op de andere 

steen gelaten worden die niet afgebroken 

zal worden.

MARKUS 14:58     Wij hebben Hem horen 

zeggen: Ik zal deze tempel, die met handen 

gemaakt is, afbreken en in drie dagen een 

andere, niet met handen gemaakt, bouwen.

HANDELINGEN 7:47     Maar Salomo 

bouwde voor Hem een huis.

48  De Allerhoogste woont echter niet in 

tempels die met handen gemaakt zijn, 

zoals de profeet zegt:

49  De hemel is voor Mij een troon en de aarde 

een voetbank voor Mijn voeten. Wat voor 

huis zult u dan voor Mij bouwen, zegt de 

Heere, of wat is de plaats van Mijn rust?

HANDELINGEN 17:24     De God Die de 

wereld gemaakt heeft en alles wat daarin 

is, Deze, Die een Heere van de hemel en 

van de aarde is, woont niet in tempels die 

met handen gemaakt zijn.

OPENBARING 21:22 Ik zag geen tempel in 

haar, want de Heere, de almachtige God, is 

haar tempel, en het Lam.

Zie: 1 Korinthe 3:16-19; 2 Korinthe 6:16; 
Éfeze 2:21; Openbaring 15:5-8.

B15 De Messias zal vol zijn van ontferming 

 en medelijden.

JESAJA 66:2     Want Mijn hand heeft al die 

dingen gemaakt, en daardoor bestaan al die 

dingen, spreekt de HEERE. Maar  

Ik zal zien op deze, op de ellendige en 

verslagene van geest, en wie voor Mijn 

woord beeft.

MATTHÉÜS 5:3     Zalig zijn de armen van 

geest, want van hen is het Koninkrijk der 

hemelen.

HANDELINGEN 9:6     En hij zei, bevend en 

verbaasd: Heere, wat wilt U dat ik doen 

zal? En de Heere zei tegen hem: Sta op en 

ga de stad in en daar zal u gezegd worden 

wat u moet doen.

HANDELINGEN 16:29     En toen hij om licht 

gevraagd had, sprong hij naar binnen en 

begon erg te beven, en hij viel voor Paulus 

en Silas neer;

30  en hij bracht hen naar buiten en zei: Heren, 

wat moet ik doen om zalig te worden?

1 KORINTHE 1:18     Want het woord van het 

kruis is voor hen die verloren gaan wel 

dwaasheid, maar voor ons die behouden 

worden, is het een kracht van God.

19  Want er staat geschreven: Ik zal de 

wijsheid van de wijzen verloren doen gaan 

en het verstand van de verstandigen zal Ik 

tenietdoen.

FILIPPENZEN 2:12     Daarom, mijn 

geliefden, zoals u altijd gehoorzaam 

geweest bent, niet alleen zoals in mijn 

aanwezigheid, maar nu veelmeer in mijn 
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afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid 

met vrees en beven,

HEBREËN 1:2     Die Hij Erfgenaam gemaakt 

heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld 

gemaakt heeft.

1 PETRUS 3:4     maar uw sieraad moet zijn 

de verborgen mens van het hart, met het 

onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige 

en stille geest, die kostbaar is voor God.

Zie: Jesaja 40:26; Colossenzen.1:17

E10 De Messias zal ook de Messias zijn voor 

 de heidenen. 

E19 De Messias zal troosten.

E24 De Messias zal vrede brengen.

     

JESAJA 66:10    Verblijd u met Jeruzalem 

en verheug u over haar, u allen die haar 

liefhebt. Wees vrolijk met haar met 

vreugde, u allen die over haar treurt,

11  opdat u mag zuigen en verzadigd worden 

aan haar vertroostende borst, opdat u 

zich met volle teugen mag laven aan de 

overvloed van haar luister.

12  Want zo zegt de HEERE: Zie, Ik doe de 

vrede naar haar toestromen als een rivier, 

en de luister van de heidenvolken als 

een alles wegspoelende beek. Dan zult u 

zuigen, u zult op de heup gedragen en op 

de knieën vertroeteld worden.

13  Zoals iemands moeder hem troost, zo 

zal Ík u troosten; ja, in Jeruzalem zult u 

getroost worden!

JESAJA 66:14-17

JESAJA 60:16     U zult de melk van de 

heidenvolken zuigen, ja, u zult aan de 

borst van koningen zuigen; dan zult u 

weten dat Ik, de HEERE, uw Heiland ben, 

en uw Verlosser, de Machtige van Jakob.

ZACHARÍA 14:11     Zij zullen erin wonen, 

een banvloek zal er niet meer zijn: 

Jeruzalem zal onbezorgd wonen.

JOHANNES 14:27     Vrede laat Ik u, Mijn 

vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die 

geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in 

beroering raken en niet bevreesd worden.

ROMEINEN 5:1     Wij dan, gerechtvaardigd 

uit het geloof, hebben vrede bij God door 

onze Heere Jezus Christus.

1 PETRUS 2:2     En verlang vurig, als 

pasgeboren kinderen, naar de zuivere 

melk van het Woord, opdat u daardoor 

mag opgroeien,

OPENBARING 21:24     En de naties die zalig 

worden, zullen in haar licht wandelen, en 

de koningen van de aarde brengen hun 

heerlijkheid en eer erin.

25  En haar poorten zullen overdag nooit 

gesloten worden, want daar zal geen nacht 

zijn.

26  En zij zullen de heerlijkheid en de eer van 

de naties daarin brengen.

Zie: #1; #2; #3; #4;#5.
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E10 De Messias zal ook de Messias zijn voor 

 de heidenen.

H01 De wederkomst van de Messias voorzegd.

H02 Het toekomstig oordeel door de Messias.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

H09 Profetie inzake de toekomst van Zijn volk.

JESAJA 66:15     Want zie, de HEERE zal 

komen in vuur, en Zijn strijdwagens 

zullen komen als een wervelwind, om in 

grimmigheid Zijn toorn te laten gelden, 

Zijn bestraffing in vlammen van vuur.

JESAJA 66:16-17

JESAJA 66:18     Ik ken hun werken en 

hun gedachten! De tijd komt dat Ik alle 

heidenvolken en talen bijeen zal brengen. 

En zij zullen komen en Mijn heerlijkheid 

zien.

19  En Ik zal een teken op hen aanbrengen: 

Ik zal uit hen die aan het gericht ontkomen 

zijn, boden zenden naar de heidenvolken, 

Tarsis, Pul, Lud, de boogschutters, naar 

Tubal, Javan, de verafgelegen kustlanden, 

die geen tijding over Mij hebben gehoord 

en die Mijn heerlijkheid niet hebben 

gezien. Zij zullen Mijn heerlijkheid onder 

de heidenvolken verkondigen.

JESAJA 66:20-21

JESAJA 66:22     Want zoals de nieuwe hemel 

en de nieuwe aarde die Ik ga maken, voor 

Mijn aangezicht zullen blijven staan, 

spreekt de HEERE, zo zullen ook uw 

nageslacht en uw naam blijven staan.

23  En het zal geschieden dat van nieuwemaan 

tot nieuwemaan en van sabbat tot sabbat 

alle vlees zal komen om zich neer te 

buigen voor Mijn aangezicht, zegt de 

HEERE.

24  En zij zullen de stad uit gaan en zien de 

dode lichamen van de mannen die tegen 

Mij in opstand zijn gekomen; want hun 

worm zal niet sterven en hun vuur zal niet 

uitgeblust worden, en zij zullen voor alle 

vlees een afgrijzen zijn.

JESAJA 2:2     Het zal in het laatste der dagen 

geschieden dat de berg van het huis van de 

HEERE vast zal staan als de hoogste van 

de bergen, en dat hij verheven zal worden 

boven de heuvels, en dat alle heidenvolken 

ernaartoe zullen stromen.

JOHANNES 17:2     zoals U Hem macht 

gegeven hebt over alle vlees, opdat Hij 

eeuwig leven geeft aan allen die U Hem 

gegeven hebt.

3  En dit is het eeuwige leven, dat zij U 

kennen, de enige waarachtige God, en 

Jezus Christus, Die U gezonden hebt.

4  Ik heb U verheerlijkt op de aarde. Ik heb 

het werk volbracht dat U Mij gegeven hebt 

om te doen.

ROMEINEN 15:8     En ik zeg dat Jezus 

Christus een Dienaar van de besnijdenis 

is geworden ter wille van de waarheid van 

God om de beloften aan de vaderen te 

bevestigen,

9  en opdat de heidenen God zouden 

verheerlijken vanwege de barmhartigheid, 

zoals geschreven staat: Daarom zal ik U 

belijden onder de heidenen, en Uw Naam 

lofzingen.

10  En verder zegt Hij: Wees vrolijk, heidenen, 

met Zijn volk!

11  En verder: Loof de Heere, alle 

heidenvolken, en prijs Hem, alle  

volken!

12  En verder zegt Jesaja: De wortel van 

Isaï zal er zijn en Hij Die opstaat om 
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heerschappij te voeren over de heidenen, 

op Hem zullen de heidenen hopen.

2 KORINTHE 5:17     Daarom, als iemand in 

Christus is, is hij een nieuwe schepping: 

het oude is voorbijgegaan, zie, alles is 

nieuw geworden.

2 THESSALONICENSEN 1:6     Het is 

immers rechtvaardig van God verdrukking 

te vergelden aan hen die u verdrukken,

7  en aan u die verdrukt wordt, samen met 

ons verlichting te geven bij de openbaring 

van de Heere Jezus vanuit de hemel met 

de engelen van Zijn kracht,

8  wanneer Hij met vlammend vuur wraak 

oefent over hen die God niet kennen, en 

over hen die het Evangelie van onze  

Heere Jezus Christus niet gehoorzaam 

zijn.

9  Zij zullen als straf het eeuwig verderf 

ondergaan, weg van het aangezicht van de 

Heere en van de heerlijkheid van Zijn macht,

HEBREËN 8:13     Als Hij spreekt van een 

nieuw verbond, heeft Hij daarmee het 

eerste voor verouderd verklaard. En wat 

oud is verklaard en wat veroudert, staat op 

het punt te verdwijnen.

2 PETRUS 3:10     Maar de dag des Heeren zal 

komen als een dief in de nacht. Dan zullen 

de hemelen met gedruis voorbijgaan en de 

elementen brandend vergaan, en de aarde 

en de werken daarop zullen verbranden.

11  Als deze dingen dus allemaal vergaan, 

hoedanig behoort u dan te zijn in heilige 

levenswandel en in godsvrucht;

12  u, die de komst van de dag van God 

verwacht en daarnaar verlangt, de 

dag waarop de hemelen, door vuur 

aangestoken, zullen vergaan en de 

elementen brandend zullen wegsmelten.

13  Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn 

belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe 

aarde, waar gerechtigheid woont.

OPENBARING 19:15     En uit Zijn mond 

kwam een scherp zwaard, opdat Hij 

daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij 

zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij 

treedt de wijnpersbak van de wijn van de 

grimmige toorn van de almachtige God.

OPENBARING 21:1     En ik zag een nieuwe 

hemel en een nieuwe aarde, want de 

eerste hemel en de eerste aarde waren 

voorbijgegaan. En de zee was er niet meer.

Zie: #1; #2; #3; #4; #5; Handelingen 11:25,26.
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H03 Het toekomstige Koninkrijk van de Messias.

H09 Profetie inzake de toekomst van Zijn volk.

JEREMÍA 3:14      Keer terug, afkerige 

kinderen, spreekt de HEERE, want Ík heb 

u getrouwd. Ik zal u nemen, één uit een 

stad en twee uit een geslacht, en Ik zal u 

naar Sion brengen.

15  Ik zal u herders geven naar Mijn hart, die 

u zullen weiden met kennis en verstand.

16  En het zal gebeuren in die dagen, wanneer 

u zich vermeerdert en vruchtbaar wordt in 

het land, spreekt de HEERE, dan zal men 

niet meer zeggen: de ark van het verbond 

van de HEERE. Zij zal niet meer in het hart 

opkomen. Men zal er niet meer aan denken 

en niet meer naar haar omzien. Zij zal niet 

opnieuw gemaakt worden.

17  In die tijd zal men Jeruzalem de Troon 

van de HEERE noemen. Alle heidenvolken 

zullen er samenstromen, tot de Naam 

van de HEERE, tot Jeruzalem. Zij zullen 

niet meer hun verharde, boosaardige hart 

achternagaan.

18  In die dagen zal het huis van Juda naar het 

huis van Israël gaan. Tezamen zullen zij 

komen uit het land in het noorden naar 

het land dat Ik uw vaderen in erfelijk bezit 

heb gegeven.

19  Ík had wel gezegd: Hoe kan Ik u tot 

kinderen maken en u een begerenswaardig 

land geven, het sierlijke erfelijk bezit van 

de heidenvolken? Ik zei: U zult tot Mij 

roepen: Mijn Vader, en u zult zich van 

achter Mij niet afkeren.

JESAJA 17:6     Maar een nalezing zal daarvan 

overblijven, zoals bij het afschudden van 

een olijfboom: twee, drie vruchten aan 

het eind van de bovenste tak, vier, vijf 

aan de vruchtdragende takken, spreekt de 

HEERE, de God van Israël.

EZECHIËL 34:11     Want zo zegt de Heere 

HEERE: Zie, Ik zal Zelf naar Mijn schapen 

vragen en naar ze op zoek gaan.

12  Zoals een herder op zoek gaat naar zijn 

kudde op de dag dat hij te midden van zijn 

verspreide schapen is, zo zal Ik op zoek 

gaan naar Mijn schapen. Ik zal ze redden 

uit alle plaatsen waarheen ze verspreid 

zijn op de dag van donkere wolken.

ZACHARÍA 13:7     Zwaard, ontwaak tegen 

Mijn Herder en tegen de Man Die Mijn 

Metgezel is, spreekt de HEERE van de 

legermachten. Sla die Herder en de 

schapen zullen overal verspreid worden. 

Maar Ik zal Mijn hand tot de kleinen 

wenden.

JOHANNES 4:21     Jezus zei tegen haar: 

Vrouw, geloof Mij, de tijd komt dat u niet 

op deze berg, en ook niet in Jeruzalem de 

Vader zult aanbidden.

22  U aanbidt wat u niet weet; wij aanbidden 

wat wij weten, want de zaligheid is uit de 

Joden.

23  Maar de tijd komt en is nu, dat de ware 

aanbidders de Vader zullen aanbidden in 

geest en waarheid, want de Vader zoekt 

wie Hem zo aanbidden.

JOHANNES 10:1     Voorwaar, voorwaar, Ik 

zeg u: Wie de schaapskooi niet door de 

deur binnengaat, maar van elders naar 
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binnen klimt, die is een dief en een rover.

2  Maar wie door de deur naar binnen gaat, 

die is herder van de schapen.

3  Voor hem doet de deurwachter open en de 

schapen horen zijn stem, en hij roept zijn 

eigen schapen bij hun naam en leidt ze 

naar buiten.

4  En wanneer hij zijn eigen schapen naar 

buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen 

uit, en de schapen volgen hem, omdat zij 

zijn stem kennen.

5  Maar een vreemde zullen zij beslist 

niet volgen, maar zij zullen van hem 

wegvluchten, omdat zij de stem van 

vreemden niet kennen.

JOHANNES 21:15     Toen zij dan de 

middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus 

tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, 

hebt u Mij meer lief dan dezen? Hij zei tegen 

Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. 

Hij zei tegen hem: Weid Mijn lammeren.

16  Hij zei opnieuw tegen hem, voor de 

tweede keer: Simon, zoon van Jona, hebt u 

Mij lief? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U 

weet dat ik van U houd. Hij zei tegen hem: 

Hoed Mijn schapen.

17  Hij zei voor de derde keer tegen hem: 

Simon, zoon van Jona, houdt u van Mij? 

Petrus werd bedroefd, omdat Hij voor de 

derde keer tegen hem zei: Houdt u van 

Mij? En hij zei tegen Hem: Heere, U weet 

alle dingen, U weet dat ik van U houd. 

Jezus zei tegen hem: Weid Mijn schapen.

ROMEINEN 9:27     En Jesaja roept over Israël 

uit: Al zou het getal van de Israëlieten 

zijn als het zand van de zee, slechts het 

overblijfsel zal behouden worden.

ROMEINEN 11:26     En zo zal heel Israël 

zalig worden, zoals geschreven staat: De 

Verlosser zal uit Sion komen en zal de 

goddeloosheden afwenden van Jakob.

27  En dit is het verbond van Mij met hen, 

wanneer Ik hun zonden zal wegnemen.

HEBREËN 9:11     Maar toen is Christus 

verschenen, de Hogepriester van de 

toekomstige heilsgoederen. Hij is door de 

meerdere en meer volmaakte tabernakel 

gegaan, die niet met handen is gemaakt, 

dat is: die niet van deze schepping is.

12  Hij is niet door bloed van bokken en 

kalveren, maar door Zijn eigen bloed 

voor eens en altijd binnengegaan in het 

heiligdom en heeft daardoor een eeuwige 

verlossing teweeggebracht.

Zie: #1; #2; #3; #5; Ezechiël 34:13,14; Hoséa 2:19-20; 
Zacharía 13:8,9; Lukas 15:11-32; Handelingen 20:28; 

Romeinen 11:4-6; Éfeze 4:11-12; 1 Petrus 5:1-4.

 E10  De Messias zal ook de Messias zijn 

 voor de heidenen.

JEREMÍA 4:1    Als u zich bekeert, Israël, spreekt 

de HEERE, bekeer u dan tot Mij, en als u uw 

afschuwelijke afgoden wegdoet van voor Mijn 

aangezicht, en niet meer rondzwerft,

2  en als u zweert: Zo waar de HEERE leeft, in 

waarheid, in recht en in gerechtigheid, dan 

zullen de heidenvolken zich in Hem zegenen 

en zich in Hem beroemen.

HANDELINGEN 11:1     De apostelen en 

de broeders die in Judea waren, hoorden 

dat ook de heidenen het Woord van God 

aangenomen hadden.

HANDELINGEN 11:18     En toen zij dit 
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hoorden, waren zij gerustgesteld, en zij 

verheerlijkten God en zeiden: Zo heeft 

God dus ook aan de heidenen de bekering 

gegeven die tot het leven leidt.

HANDELINGEN 13:46     Maar Paulus en 

Barnabas zeiden vrijmoedig: Het was nodig 

dat het Woord van God eerst tot u gesproken 

zou worden, maar aangezien u het verwerpt 

en uzelf het eeuwige leven niet waard 

oordeelt, zie, wij wenden ons tot de heidenen.

47  Zo immers heeft de Heere ons geboden: Ik 

heb u tot een licht voor de heidenen gesteld, 

opdat u tot zaligheid zou zijn tot aan het 

uiterste van de aarde.

48  Toen nu de heidenen dit hoorden, verblijdden 

zij zich en prezen het Woord van de Heere, 

en er geloofden er zovelen als er bestemd 

waren voor het eeuwige leven.

49  En het Woord van de Heere verbreidde zich 

door heel het land.

HANDELINGEN 14:27     Toen zij daar 

aangekomen waren, riepen zij de gemeente 

bijeen en deden er verslag van wat voor grote 

dingen God met hen gedaan had, en dat 

Hij voor de heidenen de deur van het geloof 

geopend had.

GALATEN 3:8     En de Schrift, die voorzag 

dat God uit het geloof de heidenen zou 

rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan 

Abraham het Evangelie: In u zullen al de 

volken gezegend worden.

Zie: Genesis 22:18; Psalm 72:17.

E10 De Messias zal ook de Messias zijn voor 

 de heidenen.

JEREMÍA 10:7     Wie zou U niet vrezen, 

Koning van de heidenvolken? Want dat 

komt U toe. Immers, onder al de wijzen 

van de heidenvolken en in heel hun 

koninkrijk is niemand U gelijk.

MATTHÉÜS 28:18     En Jezus kwam naar 

hen toe, sprak met hen en zei: Mij is 

gegeven alle macht in hemel en op aarde.

LUKAS 12:5     Maar Ik zal u laten zien voor 

Wie u bevreesd moet zijn: Wees bevreesd 

voor Hem Die, nadat Hij gedood heeft, ook 

macht heeft in de hel te werpen. Ja, Ik zeg 

u, wees bevreesd voor Hem!

JOHANNES 17:1     Dit sprak Jezus, en Hij 

sloeg Zijn ogen op naar de hemel en zei: 

Vader, het uur is gekomen, verheerlijk Uw 

Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijkt,

2  zoals U Hem macht gegeven hebt over alle 

vlees, opdat Hij eeuwig leven geeft aan 

allen die U Hem gegeven hebt.

OPENBARING 15:4     Wie zou U niet vrezen, 

Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? 

Immers, U alleen bent heilig. Want alle 

volken zullen komen en U aanbidden, want 

Uw oordelen zijn openbaar geworden.

Zie: #1; #4; Psalm 22:29; Jesaja 2:4; 
Jeremía 10:6; 1 Korinthe 1:19,20.
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H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

H09 Profetie inzake de toekomst van Zijn volk.

JEREMÍA 12:15     Maar nadat Ik hen 

weggerukt heb, zal het gebeuren dat Ik zal 

terugkeren en Mij over hen zal ontfermen. 

Ik zal hen terugbrengen, eenieder naar zijn 

erfelijk bezit en eenieder naar zijn land.

JEREMÍA 15:19     Daarom, zo zegt de HEERE: 

Als u terugkeert, laat Ik u terugkeren, u zult 

voor Mijn aangezicht gaan staan. Als u wat 

kostbaar is, afscheidt van wat waardeloos is, 

zult u als Mijn mond zijn. Laten zíj terugkeren 

naar u, maar ú mag niet terugkeren naar hen.

20  Ik zal u vóór dit volk stellen als een bronzen 

vestingmuur. Ze zullen wel tegen u strijden, 

maar u niet aankunnen, want Ik ben met u, 

om u te verlossen en te redden, spreekt de 

HEERE.

21  Ik zal u redden uit de hand van de 

kwaaddoeners, Ik zal u verlossen uit de greep 

van de geweldplegers.

JEREMÍA 24:6     Ik zal Mijn oog op hen 

gericht houden ten goede en Ik zal hen 

naar dit land doen terugkeren. Ik zal 

hen bouwen en niet afbreken. Ik zal hen 

planten en niet wegrukken.

7  Ik zal hun een hart geven om Mij te 

kennen, dat Ik de HEERE ben, en zij 

zullen Mij tot een volk zijn en Ík zal hun 

tot een God zijn; want zij zullen zich tot 

Mij bekeren met heel hun hart.

JEREMÍA 29:14     Ik zal door u gevonden 

worden, spreekt de HEERE, Ik zal een 

omkeer brengen in uw gevangenschap 

en u bijeenbrengen uit alle volken en uit 

alle plaatsen waarheen Ik u verdreven 

heb, spreekt de HEERE, en Ik zal u 

terugbrengen naar de plaats vanwaar Ik u 

in ballingschap heb gevoerd.

ROMEINEN 11:26     En zo zal heel Israël 

zalig worden, zoals geschreven staat: De 

Verlosser zal uit Sion komen en zal de 

goddeloosheden afwenden van Jakob.

27  En dit is het verbond van Mij met hen, 

wanneer Ik hun zonden zal wegnemen.

HEBREËN 8:8     Want hen berispend zegt Hij 

tegen hen: Zie, de dagen komen, spreekt 

de Heere, dat Ik met het huis van Israël en 

met het huis van Juda een nieuw verbond 

zal sluiten,

9  niet overeenkomstig het verbond dat Ik 

met hun vaderen gesloten heb, op de dag 

toen Ik hen bij de hand nam om hen uit 

het land Egypte uit te leiden. Want zij 

bleven niet in Mijn verbond en Ik heb 

geen acht meer op hen geslagen, zegt de 

Heere.

10 Want dit is het verbond dat Ik met het huis 

van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de 

Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand 

geven en Ik zal die in hun hart schrijven. 

Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen 

Mij tot een volk zijn.

11 En zij zullen beslist niet ieder zijn naaste 

en ieder zijn broeder onderwijzen en 

zeggen: Ken de Heere. Want zij allen 

zullen Mij kennen, van klein tot groot 

onder hen.

Zie: #1; #2; #3; #4; #5.
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E10  De Messias zal ook de Messias zijn 

 voor de heidenen.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

H09 Profetie inzake de toekomst van Zijn volk.

JEREMÍA 16: 14     Daarom, zie, er komen 

dagen, spreekt de HEERE, dat er niet meer 

gezegd zal worden: Zo waar de HEERE 

leeft, Die de Israëlieten uit het land Egypte 

geleid heeft,

15  maar: Zo waar de HEERE leeft, Die de 

Israëlieten uit het land in het noorden 

en uit al de landen waarheen Hij hen 

verdreven had, geleid heeft. Ik zal hen 

terugbrengen in hun land, dat Ik hun 

vaderen gegeven heb.

19  HEERE, mijn vesting en mijn burcht, mijn 

toevlucht op de dag van de benauwdheid, 

tot U zullen de heidenvolken komen van 

de einden der aarde, en zeggen: Onze 

vaderen hebben enkel leugen in erfelijk 

bezit gekregen, en nietige dingen, niets 

ervan is van nut.

PSALM 22:28     Alle einden der aarde 

zullen eraan denken en zich tot de 

HEERE bekeren: alle geslachten van 

de heidenvolken zullen zich voor Uw 

aangezicht neerbuigen.

MATTHÉÜS 28:19     Ga dan heen, onderwijs 

al de volken, hen dopend in de Naam van 

de Vader en van de Zoon en van de Heilige 

Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden 

heb, in acht te nemen.

LUKAS 24:47     En in Zijn Naam moet onder 

alle volken bekering en vergeving van zonden 

gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem.

HANDELINGEN 9:15     Maar de Heere zei 

tegen hem: Ga, want deze is voor Mij een 

uitverkoren instrument om Mijn Naam te 

brengen naar de heidenen en de koningen 

en de Israëlieten.

HANDELINGEN 10:45     En de gelovigen 

die van de besnijdenis waren, zovelen als 

er met Petrus waren meegekomen, waren 

buiten zichzelf dat de gave van de Heilige 

Geest ook op de heidenen uitgestort werd,

HANDELINGEN 13:47     Zo immers heeft 

de Heere ons geboden: Ik heb u tot een 

licht voor de heidenen gesteld, opdat u tot 

zaligheid zou zijn tot aan het uiterste van 

de aarde.

GALATEN 3:14     opdat de zegen van 

Abraham in Christus Jezus tot de heidenen 

zou komen, en opdat wij de belofte van de 

Geest zouden ontvangen door het geloof.

OPENBARING 7:9     Hierna zag ik en zie, 

een grote menigte, die niemand tellen 

kon, uit alle naties, stammen, volken en 

talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, 

bekleed met witte gewaden en palmtakken 

in hun hand.

OPENBARING 15:4     Wie zou U niet vrezen, 

Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? 

Immers, U alleen bent heilig. Want alle 

volken zullen komen en U aanbidden, 

want Uw oordelen zijn openbaar 

geworden.

Zie: #1; #2; #3; #4; #5; Handelingen 14:27; Handelingen 28:28; 
Romeinen 10:18; 1 Thessalonicensen 2:16.
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B08 De alwetendheid van de Messias.

JEREMÍA 17:10     Ik, de HEERE, doorgrond 

het hart, beproef de nieren, en dat om 

ieder te geven overeenkomstig zijn wegen, 

overeenkomstig de vrucht van zijn daden.

JOHANNES 2:25     en omdat Hij het niet 

nodig had dat iemand van de mens 

getuigde, want Hij wist Zelf wat in de 

mens was.

ROMEINEN 8:27     En Hij Die de harten 

doorzoekt, weet wat het denken van de 

Geest is, omdat Hij naar de wil van God 

voor de heiligen pleit.

HEBREËN 4:12     Want het Woord van God 

is levend en krachtig en scherper dan enig 

tweesnijdend zwaard, en het dringt door 

tot op de scheiding van ziel en geest, van 

gewrichten en merg, en het oordeelt de 

overleggingen en gedachten van het hart.

13  En er is geen schepsel onzichtbaar voor 

Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot 

voor de ogen van Hem aan Wie wij 

rekenschap hebben af te leggen.

OPENBARING 2:23     En haar kinderen 

zal Ik door de dood ombrengen, en alle 

gemeenten zullen weten dat Ik het ben 

Die nieren en harten doorzoek, en Ik zal u 

geven eenieder naar uw werken.

Zie: Psalm 7:10; Psalm 139:1,2,23,24; Spreuken 17:3; 
Jeremía 11:20; Jeremía 20:12; Jeremía 32:19.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van 

 de Messias.

H09 Profetie inzake de toekomst van Zijn volk.

JEREMÍA 23:3     Ik echter, Ik zal 

het overblijfsel van Mijn schapen 

bijeenbrengen uit al de landen waarheen 

Ik hen verdreven heb. Ik zal hen 

terugbrengen naar hun schaapskooien, 

en zij zullen vruchtbaar zijn en talrijk 

worden.

4  Ik zal over hen herders doen opstaan die 

hen weiden zullen. Zij zullen niet meer 

bevreesd zijn, ontsteld zijn of gemist 

worden, spreekt de HEERE.

7  Daarom zie, er komen dagen, spreekt de 

HEERE, dat men niet meer zal zeggen: Zo 

waar de HEERE leeft, Die de Israëlieten 

geleid heeft uit het land Egypte,

8  maar: Zo waar de HEERE leeft, Die het 

nageslacht van het huis van Israël geleid 

heeft en Die het gebracht heeft uit het 

land in het noorden en uit al de landen 

waarheen Ik hen verdreven had: zij zullen 

wonen in hun eigen land.

JOHANNES 6:39     En dit is de wil van de 

Vader, Die Mij gezonden heeft, dat Ik 

van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets 

verloren laat gaan, maar het doe opstaan 

op de laatste dag.

40  En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden 

heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem 

gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem 

doen opstaan op de laatste dag.
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JOHANNES 10:27     Mijn schapen horen 

Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.

28  En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen 

beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en 

niemand zal ze uit Mijn hand rukken.

29  Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven 

heeft, is meer dan allen, en niemand kan 

hen uit de hand van Mijn Vader rukken.

30  Ik en de Vader zijn één.

JOHANNES 17:12     Toen Ik met hen in 

de wereld was, bewaarde Ik hen in Uw 

Naam. Hen die U Mij gegeven hebt, heb 

Ik bewaard en niemand uit hen is verloren 

gegaan dan de zoon van het verderf, opdat 

de Schrift vervuld wordt.

JOHANNES 18:9     Dit zei Hij opdat het 

woord vervuld zou worden dat Hij 

gesproken had: Uit hen die U Mij gegeven 

hebt, heb Ik niemand verloren laten gaan.

1 PETRUS 1:5     U wordt immers door de 

kracht van God bewaakt door het geloof 

tot de zaligheid, die gereedligt om 

geopenbaard te worden in de laatste tijd.

Zie: #1; #2; #3; Micha 2:12,13; Johannes 21:15-17; 
Handelingen 20:28,29; 1 Petrus 5:1-5.

B04 Goddelijke kenmerken van de Messias.

C01 De komst van de Messias voorzegd.

D09 De Messias zal de Zaligmaker zijn.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

JEREMÍA 23:5     Zie, er komen dagen, 

spreekt de HEERE, dat Ik voor David een 

rechtvaardige SPRUIT zal doen opstaan. 

Hij zal als Koning regeren en verstandig 

handelen, Hij zal recht en gerechtigheid doen 

op de aarde.

6  In Zijn dagen zal Juda verlost worden en 

Israël onbezorgd wonen. Dit zal Zijn Naam 

zijn waarmee men Hem noemen zal: de 

HEERE ONZE GERECHTIGHEID.

MATTHÉÜS 1:1     Het geslachtsregister van 

Jezus Christus, de Zoon van David, de 

Zoon van Abraham.

MATTHÉÜS 1:21     en zij zal een Zoon 

baren, en u zult Hem de naam Jezus 

geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken 

van hun zonden.

LUKAS 1:32     Hij zal groot zijn en de Zoon 

van de Allerhoogste genoemd worden, en 

God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn 

vader David geven,

33  en Hij zal over het huis van Jakob Koning 

zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn 

Koninkrijk zal geen einde komen.

LUKAS 1:71     namelijk verlossing van onze 

vijanden en bevrijding uit de hand van 

allen die ons haten,

72  om barmhartigheid te bewijzen aan onze 

vaderen en te denken aan Zijn heilig 

verbond,
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73  de eed die Hij aan Abraham, onze vader, 

gezworen heeft om ons te geven,

74  dat wij, verlost uit de hand van onze 

vijanden, Hem zouden dienen zonder 

vrees,

LUKAS 19:9     Toen zei Jezus tegen hem: 

Heden is dit huis zaligheid ten deel 

gevallen, omdat ook deze een zoon van 

Abraham is.

10  Want de Zoon des mensen is gekomen 

om te zoeken en zalig te maken wat 

verloren is.

JOHANNES 1:45     Filippus vond Nathanaël 

en zei tegen hem: Wij hebben Hem gevonden 

over Wie Mozes in de wet geschreven heeft, 

en ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon 

van Jozef, uit Nazareth.

ROMEINEN 11:26     En zo zal heel Israël 

zalig worden, zoals geschreven staat: De 

Verlosser zal uit Sion komen en zal de 

goddeloosheden afwenden van Jakob.

27  En dit is het verbond van Mij met hen, 

wanneer Ik hun zonden zal wegnemen.

1 KORINTHE 1:30     Maar uit Hem bent u in 

Christus Jezus, Die voor ons is geworden 

wijsheid van God en gerechtigheid, 

heiliging en verlossing,

OPENBARING 19:11     En ik zag de hemel 

geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die 

daarop zat, werd getrouw en waarachtig 

genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog 

in gerechtigheid.

Zie: #1; #2; #3; Psalm 72:2;  Jesaja 7:14; Jesaja 53:10; Jeremía 33:15; 
Zacharía 3:8; Romeinen 3:22; 2 Korinthe 5:21; Filippenzen 3:9.

D02 Het profetisch ambt van de Messias. 

E24 De Messias zal vrede brengen.

JEREMÍA 28:9     Maar van de profeet die 

profeteert van vrede, als het woord van die 

profeet uitkomt, van die profeet zal erkend 

worden dat de HEERE hem in waarheid 

heeft gezonden.

MATTHÉÜS 3:17     En zie, een stem uit de 

hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in 

Wie Ik Mijn welbehagen heb!

LUKAS 2:14     Eer zij aan God in de hoogste 

hemelen, en vrede op aarde, in mensen een 

welbehagen.

LUKAS 24:36     En toen zij over deze dingen 

spraken, stond Jezus Zelf in hun midden 

en zei tegen hen: Vrede zij u.

JOHANNES 14:27     Vrede laat Ik u,  

Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de  

wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw  

hart niet in beroering raken en niet 

bevreesd worden.

HANDELINGEN 10:36     Dit is het woord 

dat Hij gezonden heeft tot de Israëlieten, 

waardoor Hij vrede verkondigt door  

Jezus Christus; Deze is de Heere van 

allen.

ROMEINEN 10:15     En hoe zullen zij 

prediken, als zij niet gezonden worden? 

Zoals geschreven staat: Hoe lieflijk  

zijn de voeten van hen die vrede 

verkondigen, van hen die het goede 

verkondigen!
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Zie: Jesaja 52:7; Jeremía 6:14; Ezechiël 13:10-16; Nahum 1:15; 
Zacharía 9:10; Matthéüs 17:5; Lukas 7:50; Lukas 19:42; 
Johannes 20:19,21; Handelingen 9:31; Romeinen 5:1; 

Romeinen 8:6; Romeinen 14:17; 1 Korinthe 14:33; 
Éfeze 2:14,15,17; Kolossenzen 3:15; 2 Thessalonicensen 3:16; 

Hebreën 12:14; 2 Petrus 1:2,17; Openbaring 1:4.

A03  De Messias stamt af van David.

D05  De Messias zal de Verlosser zijn.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

H09 Profetie inzake de toekomst van Zijn volk.

JEREMÍA 30:3     Want zie, er komen dagen, 

spreekt de HEERE, dat Ik een omkeer zal 

brengen in de gevangenschap van Mijn 

volk, Israël en Juda, zegt de HEERE, en Ik 

hen zal terugbrengen naar het land dat Ik 

hun vaderen gegeven heb, en zij zullen het 

in bezit nemen.

JEREMÍA 30:4-8

JEREMÍA 30:9     maar zij zullen de HEERE, 

hun God, dienen, en hun Koning David, Die 

Ik hun zal doen opstaan.

10  U dan, wees niet bevreesd, Mijn dienaar 

Jakob, spreekt de HEERE, wees niet 

ontsteld, Israël, want zie, Ik ga u verlossen 

uit verre landen, uw nageslacht uit het 

land van hun gevangenschap, zodat Jakob 

terugkeert, rust heeft en zonder zorgen is, 

en niemand hem schrik aanjaagt.

11  Want Ik ben met u, spreekt de HEERE, 

om u te verlossen, want Ik maak een 

vernietigend einde aan alle heidenvolken 

waarheen Ik u verspreid heb, maar aan u 

zal Ik geen vernietigend einde maken. Ik 

zal u bestraffen met mate, maar u beslist 

niet voor onschuldig houden.

JEREMÍA 30:12-15

JEREMÍA 30:16     Evenwel zullen allen die 

u verslinden, zelf verslonden worden, 

al uw tegenstanders-zij allen zullen in 

gevangenschap gaan. Wie u plunderen, 

zullen tot buit worden, allen die u 

uitplunderen zal Ik als buit geven.

JEREMÍA 30:17,18

JEREMÍA 30:19     Van hen zal dankzegging 

uitgaan, en het geluid van vrolijke mensen. 

Ik zal hen talrijk maken, ze zullen niet  

in aantal verminderen. Ik zal hen tot 

aanzien brengen, ze zullen niet veracht 

worden.

20  Zijn zonen zullen zijn als vanouds, en 

zijn gemeente zal voor Mijn aangezicht 

bevestigd worden. Ik zal al zijn 

onderdrukkers straffen.

JEREMÍA 30:23,24

2 SAMUËL 22:51     Hij schenkt Zijn 

koning grote overwinningen en bewijst 

goedertierenheid aan Zijn gezalfde, aan 

David en zijn nageslacht tot in eeuwigheid.

LUKAS 1:30     En de engel zei tegen haar: 

Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt 

genade gevonden bij God.

31  En zie, u zult zwanger worden en een 

Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus 

geven.

32  Hij zal groot zijn en de Zoon van de 

Allerhoogste genoemd worden, en God, de 

Heere, zal Hem de troon van Zijn vader 

David geven,

33  en Hij zal over het huis van Jakob Koning 

zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn 

Koninkrijk zal geen einde komen.

LUKAS 1:69     En Hij heeft een hoorn van 

zaligheid voor ons opgericht in het huis 

van David, Zijn knecht,
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JOHANNES 12:15     Wees niet bevreesd, 

dochter van Sion, zie, uw Koning komt, 

zittend op het veulen van een ezelin.

HANDELINGEN 2:30     Aangezien hij een 

profeet was en wist dat God hem met een 

eed gezworen had dat Hij uit de vrucht 

van zijn lichaam, voor zover het zijn vlees 

betrof, de Christus zou doen opstaan om 

Hem op zijn troon te zetten,

ROMEINEN 11:25     Want ik wil niet, 

broeders, dat u geen weet hebt van dit 

geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in 

eigen oog), dat er voor een deel verharding 

over Israël is gekomen, totdat de volheid 

van de heidenen is binnengegaan.

26  En zo zal heel Israël zalig worden, zoals 

geschreven staat: De Verlosser zal uit 

Sion komen en zal de goddeloosheden 

afwenden van Jakob.

27  En dit is het verbond van Mij met hen, 

wanneer Ik hun zonden zal wegnemen.

28  Zij zijn weliswaar wat het Evangelie betreft 

vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing 

betreft geliefden vanwege de vaderen.

OPENBARING 19:15     En uit Zijn mond 

kwam een scherp zwaard, opdat Hij 

daarmee de heidenvolken zou slaan. En 

Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. 

En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn 

van de grimmige toorn van de almachtige 

God.

16  Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn 

dij deze naam geschreven: Koning der 

koningen en Heere der heren.

Zie: #1; #2; #3; #4; #5.

A05 De relatie van de Messias met God, 

 Zijn Vader. 

D08 De Messias zal de Borg zijn.

H09 Profetie over de toekomst van Zijn volk.

JEREMÍA 30:21     Zijn Machtige zal één van 

hem zijn, zijn Heerser zal uit zijn midden 

voortkomen. Ik zal Hem naderbij doen 

komen, en Hij zal tot Mij naderen. Want wie 

is hij die met zijn hart borg wordt om tot Mij 

te naderen? -spreekt de HEERE.

22  En u zult Mij tot een volk zijn en Ík zal u 

tot een God zijn.

JEREMÍA 24:7     Ik zal hun een hart geven 

om Mij te kennen, dat Ik de HEERE ben, 

en zij zullen Mij tot een volk zijn en Ík zal 

hun tot een God zijn; want zij zullen zich 

tot Mij bekeren met heel hun hart.

HEBREËN 4:15     Want wij hebben geen 

Hogepriester Die geen medelijden kan 

hebben met onze zwakheden, maar Een 

Die in alles op dezelfde wijze als wij is 

verzocht, maar zonder zonde.

16  Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen 

tot de troon van de genade, opdat wij 

barmhartigheid verkrijgen en genade 

vinden om geholpen te worden op het 

juiste tijdstip.

HEBREËN 5:4     En niemand neemt die eer 

voor zichzelf, maar men wordt er door God 

toe geroepen, zoals Aäron.

5  Zo heeft ook Christus Zichzelf niet de  

eer gegeven om Hogepriester te worden, 

maar Hij Die tot Hem heeft gesproken:  

U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U 

verwekt.
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6  Zoals Hij ook op een andere plaats zegt: 

U bent Priester in eeuwigheid, naar de 

ordening van Melchizedek.

HEBREËN 7:22     in zoverre is Jezus Borg 

geworden van een zoveel beter verbond.

23  En zij zijn wel in groten getale priester 

geworden, omdat zij door de dood 

verhinderd werden altijd te blijven,

24  maar Hij, omdat Hij blijft tot in 

eeuwigheid, heeft een Priesterschap dat 

niet op anderen overgaat.

25  Daarom kan Hij ook volkomen zalig 

maken wie door Hem tot God gaan, omdat 

Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.

HEBREËN 8:10     Want dit is het verbond 

dat Ik met het huis van Israël sluiten zal 

na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn 

wetten in hun verstand geven en Ik zal 

die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot 

een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk 

zijn.

OPENBARING 21:3 En ik hoorde een luide 

stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van 

God is bij de mensen en Hij zal bij hen 

wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God 

Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.

Zie: Genesis 49:10; Deuteronomium 26:17-19; Jeremía 24:7; 
Jeremía 31:1,33; Ezechiël 11:20; Ezechiël 36:28; Ezechiël 37:27; 

Hoséa 2:23; Zacharía 13:9; Hebreën 9:14-15,24.

B22 De goedertierenheid van God en 

 de Messias.

E17 De Messias zal een tempel voor God

 bouwen. 

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

JEREMÍA 31:1     In die tijd, spreekt de 

HEERE, zal Ik al de geslachten van Israël 

tot een God zijn, en zíj zullen Mij tot een 

volk zijn.

2  Zo zegt de HEERE: Het volk dat aan het 

zwaard ontkomen was, heeft genade 

gevonden in de woestijn, toen Ik op weg 

ging om hem, Israël, tot rust te brengen.

3  Van verre tijden af is de HEERE aan mij 

verschenen: Met eeuwige liefde heb Ik u 

liefgehad, daarom heb Ik u getrokken met 

goedertierenheid.

4  Ik zal u weer bouwen en u zult gebouwd 

worden, maagd Israël. Opnieuw zult u 

zich tooien met uw tamboerijnen, opnieuw 

zult u uittrekken in een reidans van 

vrolijke mensen.

5  Opnieuw zult u wijngaarden planten op 

de bergen van Samaria: de planters zullen 

planten en de vruchten genieten.

6  Want er zal een dag zijn dat de wachters 

zullen roepen op het bergland van Efraïm: 

Sta op, laten wij opgaan naar Sion, naar de 

HEERE, onze God!

7  Want zo zegt de HEERE: Zing vrolijk over 

Jakob, met blijdschap! Juich om het hoofd 

van de heidenvolken! Laat het horen, prijs 

Hem en zeg: Verlos Uw volk, HEERE, het 

overblijfsel van Israël.

8  Zie, Ik doe hen komen uit het land  

van het noorden, Ik zal hen bijeenbrengen 

van de uithoeken van de aarde; onder  

hen zijn blinden en verlamden,  

zwangeren en barenden met elkaar:  
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met een grote menigte zullen zij hierheen 

terugkomen.

9  Onder geween zullen zij komen, onder 

smeekbeden zal Ik hen leiden. Ik zal  

hen doen gaan naar waterbeken, op 

een rechte weg, waarop zij niet zullen 

struikelen, want Ik ben Israël tot een 

Vader, en Efraïm-Mijn eerstgeborene  

is hij.

GENESIS 45:7     God heeft mij vóór jullie uit 

gezonden, om voor jullie een overblijfsel 

veilig te stellen op aarde, en jullie door een 

grote uitredding in leven te houden.

AMOS 9:11     Op die dag zal Ik oprichten  

de vervallen hut van David. Zijn scheuren 

zal Ik dichtmaken, en wat aan hem is 

afgebroken, zal Ik oprichten, Ik zal  

hem opbouwen als in de dagen van oude 

tijden af;

HANDELINGEN 15:16     Hierna zal Ik 

terugkeren en de vervallen hut van 

David weer opbouwen, en wat daarvan is 

afgebroken, weer opbouwen en Ik zal hem 

weer oprichten,

ROMEINEN 9:27     En Jesaja roept over  

Israël uit: Al zou het getal van de 

Israëlieten zijn als het zand van de zee, 

slechts het overblijfsel zal behouden 

worden.

ROMEINEN 11:5     Zo is er dan ook in 

deze tegenwoordige tijd een overblijfsel 

ontstaan, overeenkomstig de verkiezing 

van de genade.

ÉFEZE 2:20     gebouwd op het fundament 

van de apostelen en profeten, waarvan 

Jezus Christus Zelf de hoeksteen is,

21  en op Wie het hele gebouw, goed 

samengevoegd, verrijst tot een heilige 

tempel in de Heere;

22  op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een 

woning van God, in de Geest.

1 PETRUS 2:9     Maar u bent een uitverkoren 

geslacht, een koninklijk priesterschap, 

een heilig volk, een volk dat God Zich 

tot Zijn eigendom maakte; opdat u de 

deugden zou verkondigen van Hem Die u 

uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn 

wonderbaar licht,

OPENBARING 5:10     En U hebt ons voor 

onze God gemaakt tot koningen en 

priesters, en wij zullen als koningen 

regeren over de aarde.

OPENBARING 21:10     En hij voerde mij weg 

in de geest op een grote en hoge berg en liet 

mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, 

dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan.

Zie: #1; #2; #3; #5; Jeremía 31:10-14; Jeremía 31:27-30; 
Jeremía 31:38-40.

C05 Profetie inzake de kindermoord te

 Bethlehem.

JEREMÍA 31:15     Zo zegt de HEERE: 

Er is een stem gehoord in Rama, een 

rouwklacht, een zeer bitter geween: Rachel 

weent over haar kinderen. Zij weigert zich 

te laten troosten over haar kinderen, want 

zij zijn er niet meer.
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GENESIS 35:16     Zij braken op uit Bethel. 

Toen zij nog maar een kleine afstand af 

hoefden te leggen om bij Efrath te komen, 

baarde Rachel, en zij had het zwaar tijdens 

het baren.

17  En het gebeurde, toen zij het zo zwaar had 

tijdens het baren, dat de vroedvrouw tegen 

haar zei: Wees niet bevreesd, want ook 

deze keer hebt u een zoon!

18  En het gebeurde, toen haar ziel het lichaam 

verliet, want zij stierf, dat zij hem de naam 

Ben-oni gaf. Zijn vader gaf hem echter de 

naam Benjamin.

19  Zo stierf Rachel en zij werd begraven langs 

de weg naar Efrath, dat is het tegenwoordige 

Bethlehem.

20  Jakob richtte toen een gedenkteken op 

boven haar graf. Dat gedenkteken op het 

graf van Rachel staat er tot op deze dag.

MATTHÉÜS 2:16     Toen werd Herodes, 

die zag dat hij door de wijzen bedrogen 

was, verschrikkelijk kwaad. Hij stuurde 

er soldaten op uit en bracht al de jongetjes 

om die er binnen Bethlehem en in heel 

dat gebied waren, van twee jaar oud en 

daaronder, in overeenstemming met 

de tijd die hij bij de wijzen nauwkeurig 

nagevraagd had.

17  Toen is vervuld wat gesproken is door de 

profeet Jeremia:

18  Een stem is in Rama gehoord, geklaag, 

gejammer en veel gekerm; Rachel huilde 

over haar kinderen, en wilde niet vertroost 

worden, omdat zij er niet meer zijn.

C01 De komst van de Messias voorzegd.

JEREMÍA 31:22     Hoelang blijft u  

draaien, afvallige dochter? Voorzeker,  

de HEERE heeft iets nieuws geschapen 

op de aarde: een vrouw zal een man 

omvatten.

MATTHÉÜS 1:18     De geboorte van Jezus 

Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, 

Zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, 

bleek zij, nog voordat zij samengekomen 

waren, zwanger te zijn uit de Heilige 

Geest.

19  Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt 

verlaten, omdat hij rechtvaardig was en 

haar niet in het openbaar te schande wilde 

maken.

20  Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een 

engel van de Heere verscheen hem in een 

droom en zei: Jozef, zoon van David, wees 

niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te 

nemen, want wat in haar ontvangen is, is 

uit de Heilige Geest;

21  en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem 

de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn 

volk zalig maken van hun zonden.

GALATEN 4:4     Maar toen de volheid van de 

tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon 

uit, geboren uit een vrouw, geboren onder 

de wet,

Zie: Genesis 3:15; Psalm 2:7,8; Jesaja 7:14; Lukas 1:34-35.
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E20 De Messias zal een nieuw verbond maken.

G06 De inwoning van de Heilige Geest.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

JEREMÍA 31:31     Zie, er komen dagen, 

spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van 

Israël en met het huis van Juda een nieuw 

verbond zal sluiten,

32  niet zoals het verbond dat Ik met hun 

vaderen gesloten heb op de dag dat Ik hun 

hand vastgreep om hen uit het land Egypte 

te leiden-Mijn verbond, dat zij verbroken 

hebben, hoewel Ík hen getrouwd had, 

spreekt de HEERE.

33  Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die 

dagen met het huis van Israël sluiten zal, 

spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun 

binnenste geven en zal die in hun hart 

schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zíj 

zullen Mij tot een volk zijn.

34  Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste 

en eenieder zijn broeder onderwijzen door 

te zeggen: Ken de HEERE, want zij zullen 

Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun 

grootste toe, spreekt de HEERE. Want Ik zal 

hun ongerechtigheid vergeven en aan hun 

zonde niet meer denken.

MATTHÉÜS 26:27     Hij nam ook de 

drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf 

Hij hun die, en zei: Drink allen daaruit,

28  want dit is Mijn bloed, het bloed van het 

nieuwe verbond, dat voor velen vergoten 

wordt tot vergeving van zonden.

29  Ik zeg u dat Ik van nu aan van de vrucht 

van de wijnstok niet zal drinken tot op 

de dag wanneer Ik die met u nieuw zal 

drinken in het Koninkrijk van Mijn Vader.

JOHANNES 1:15      Johannes getuigt van 

Hem en heeft geroepen: Híj was het van 

Wie ik zei: Hij Die na mij komt, is vóór 

mij geworden, want Hij was er eerder  

dan ik.

16  En uit Zijn volheid hebben wij allen 

ontvangen, en wel genade op genade.

17  Want de wet is door Mozes gegeven, de 

genade en de waarheid zijn er door Jezus 

Christus gekomen.

JOHANNES 6:45     Er is geschreven in de 

profeten: En zij zullen allen door God 

onderwezen zijn. Ieder dan die het van  

de Vader gehoord en geleerd heeft, komt 

tot Mij.

2 KORINTHE 3:2     U bent onze brief, 

geschreven in onze harten, gekend en 

gelezen door alle mensen.

3  Het is immers openbaar geworden dat u 

een brief van Christus bent, door onze 

bediening opgesteld, geschreven niet met 

inkt, maar door de Geest van de levende 

God, niet op stenen tafelen, maar op 

tafelen van vlees, van de harten.

4  Zo’n vertrouwen nu hebben wij door 

Christus op God.

5  Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn 

iets te denken, als was het uit onszelf, maar 

onze bekwaamheid is uit God.

6  Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt 

om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, 

niet van de letter, maar van de Geest; want 

de letter doodt, maar de Geest maakt levend.

GALATEN 3:17     Dit nu zeg ik: Het verbond, 

dat eertijds door God rechtsgeldig was 

gemaakt met het oog op Christus, wordt 

door de wet, die na vierhonderddertig jaar 
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gekomen is, niet krachteloos gemaakt om 

de belofte teniet te doen.

HEBREËN 8:6     Nu heeft Hij echter een 

zoveel voortreffelijker bediening ontvangen, 

zoals Hij ook van een beter verbond 

Middelaar is: een verbond dat in betere 

beloften is vastgelegd.

7  Immers, als dat eerste verbond onberispelijk 

geweest was, zou er voor een tweede geen 

plaats zijn gezocht.

8  Want hen berispend zegt Hij tegen hen: Zie, 

de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik 

met het huis van Israël en met het huis van 

Juda een nieuw verbond zal sluiten,

9  niet overeenkomstig het verbond dat Ik met 

hun vaderen gesloten heb, op de dag toen 

Ik hen bij de hand nam om hen uit het land 

Egypte uit te leiden. Want zij bleven niet in 

Mijn verbond en Ik heb geen acht meer op 

hen geslagen, zegt de Heere.

10  Want dit is het verbond dat Ik met het huis 

van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de 

Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand 

geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik 

zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij 

tot een volk zijn.

11  En zij zullen beslist niet ieder zijn naaste 

en ieder zijn broeder onderwijzen en 

zeggen: Ken de Heere. Want zij allen zullen 

Mij kennen, van klein tot groot onder hen.

12  Want Ik zal wat hun ongerechtigheden 

betreft genadig zijn en aan hun zonden 

en hun wetteloos gedrag beslist niet meer 

denken.

13  Als Hij spreekt van een nieuw verbond, 

heeft Hij daarmee het eerste voor verouderd 

verklaard. En wat oud is verklaard en wat 

veroudert, staat op het punt te verdwijnen.

1 JOHANNES 2:27     En wat u betreft, de 

zalving die u van Hem hebt ontvangen, 

blijft in u, en u hebt het niet nodig dat 

iemand u onderwijst; maar zoals deze 

zalving u onderwijst met betrekking 

tot alle dingen-en die zalving is waar 

en is geen leugen-en zoals ze u heeft 

onderwezen, zo moet u in Hem blijven.

Zie: #1; #2; Exodus 19; Exodus 20; Handelingen 2:14-47.

E20 De Messias zal een nieuw verbond maken.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

H09 Profetie inzake de toekomst Zijn volk.

JEREMÍA 32:37     Zie, Ik ga hen 

bijeenbrengen uit al de landen waarheen 

Ik hen in Mijn toorn, in Mijn grimmigheid 

en in grote verbolgenheid verdreven zal 

hebben, en Ik zal hen terugbrengen naar 

deze plaats en hen onbezorgd doen wonen.

38  Zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ík zal 

hun tot een God zijn.

39  Ik zal hun één hart en één weg geven om 

Mij te vrezen, alle dagen, hun ten goede, 

en hun kinderen na hen.

40  Ik zal een eeuwig verbond met hen 

sluiten, dat Ik Mij van achter hen niet zal 

afwenden, opdat Ik hun goeddoe. En Ik 

zal Mijn vreze in hun hart geven, zodat zij 

niet van Mij afwijken.

41  Ik zal Mij over hen verblijden en hun 

goeddoen. En Ik zal hen in getrouwheid 

in dit land planten, met heel Mijn hart en 

met heel Mijn ziel.
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EZECHIËL 11:19     Ik zal hun één hart geven 

en een nieuwe geest in uw binnenste 

geven. Ik zal het hart van steen uit hun 

vlees wegdoen en hun een hart van vlees 

geven,

20  zodat zij in Mijn verordeningen gaan en 

Mijn bepalingen in acht nemen en die 

houden. Dan zullen zij Mij een volk zijn, 

en zal Ík hun een God zijn.

LUKAS 1:72     om barmhartigheid te 

bewijzen aan onze vaderen en te denken 

aan Zijn heilig verbond,

73  de eed die Hij aan Abraham, onze vader, 

gezworen heeft om ons te geven,

74  dat wij, verlost uit de hand van onze 

vijanden, Hem zouden dienen zonder 

vrees,

75  in heiligheid en gerechtigheid voor Hem 

alle dagen van ons leven.

JOHANNES 17:21     opdat zij allen één zullen 

zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat 

ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de 

wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.

HANDELINGEN 4:32     En de menigte van 

hen die geloofden, was een van hart en 

een van ziel; en niemand zei dat iets van 

wat hij bezat, van hemzelf was, maar alles 

hadden zij gemeenschappelijk.

HEBREËN 7:22     in zoverre is Jezus Borg 

geworden van een zoveel beter verbond.

1 JOHANNES 3:8     Wie de zonde doet, is uit 

de duivel; want de duivel zondigt vanaf 

het begin. Hiertoe is de Zoon van God 

geopenbaard, dat Hij de werken van de 

duivel verbreken zou.

9  Ieder die uit God geboren is, doet de zonde 

niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij 

kan niet zondigen, omdat hij uit God 

geboren is.

10  Hieraan zijn de kinderen van God en de 

kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die 

de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, 

evenmin als hij die zijn broeder niet liefheeft.

1 JOHANNES 5:18     Wij weten dat ieder die 

uit God geboren is, niet zondigt; maar wie 

uit God geboren is, bewaart zichzelf en de 

boze heeft geen vat op hem.

Zie: #1; #2; #3; #5; Genesis 17:7; Deuteronomium 26:17-19; 
Jesaja 55:3; 2 Korinthe 13:11; Galaten 3:14-17; 

Hebreën 6:13-18; Hebreën 8:9-11.

E21 De Messias zal de zonden vergeven.

E24 De Messias zal vrede brengen.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

H09 Profetie inzake de toekomst van Zijn volk.   

JEREMÍA 33:6     Zie, Ik ga haar herstel en 

genezing bevorderen, Ik zal hen genezen: 

een overvloed van duurzame vrede zal Ik hun 

bekendmaken.

7  Ik zal een omkeer brengen in de gevangen-

schap van Juda en in de gevangenschap van 

Israël, en hen opbouwen als vroeger.

8  Ik zal hen reinigen van al hun 

ongerechtigheid, waarmee zij tegen 

Mij gezondigd hebben. Ik zal al hun 

ongerechtigheden vergeven, waarmee zij tegen 

Mij gezondigd hebben, en waarmee zij tegen 

Mij in opstand zijn gekomen.

9  Het zal voor Mij worden tot een vreugdevolle 

naam, tot roem en tot luister bij alle 

heidenvolken van de aarde, die al het goede 

zullen horen dat Ik hun doe. Zij zullen beangst 
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zijn en sidderen vanwege al het goede en 

vanwege al de vrede die Ik het verschaf.

JEREMÍA 33:10-13

MATTHÉÜS 28:18     En Jezus kwam naar 

hen toe, sprak met hen en zei: Mij is 

gegeven alle macht in hemel en op aarde.

19  Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen 

dopend in de Naam van de Vader en van 

de Zoon en van de Heilige Geest, hun 

lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht 

te nemen.

20  En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de 

voleinding van de wereld. Amen.

LUKAS 4:18     De Geest van de Heere is 

op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij 

heeft Mij gezonden om aan armen het 

Evangelie te verkondigen, om te genezen 

die gebroken van hart zijn,

19  om aan gevangenen vrijlating te prediken 

en aan blinden het gezichtsvermogen, om 

verslagenen weg te zenden in vrijheid, om 

het jaar van het welbehagen van de Heere 

te prediken.

20  En toen Hij het boek dichtgedaan en aan 

de dienaar teruggegeven had, ging Hij 

zitten, en de ogen van allen in de synagoge 

waren op Hem gevestigd.

21  Hij begon tegen hen te zeggen: Heden 

is deze Schrift in uw oren in vervulling 

gegaan.

JOHANNES 1:17     Want de wet is door 

Mozes gegeven, de genade en de waarheid 

zijn er door Jezus Christus gekomen.

HEBREËN 8:10     Want dit is het verbond dat 

Ik met het huis van Israël sluiten zal na die 

dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten 

in hun verstand geven en Ik zal die in hun 

hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn, 

en zij zullen Mij tot een volk zijn.

11  En zij zullen beslist niet ieder zijn naaste 

en ieder zijn broeder onderwijzen en 

zeggen: Ken de Heere. Want zij allen zullen 

Mij kennen, van klein tot groot onder hen.

12  Want Ik zal wat hun ongerechtigheden 

betreft genadig zijn en aan hun zonden 

en hun wetteloos gedrag beslist niet meer 

denken.

1 PETRUS 2:24     Die Zelf onze zonden in 

Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, 

opdat wij, voor de zonden dood, voor de 

gerechtigheid zouden leven. Door Zijn 

striemen bent u genezen.

1 JOHANNES 1:7     Maar als wij in het licht 

wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben 

wij gemeenschap met elkaar, en het bloed 

van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons 

van alle zonde.

8  Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, 

misleiden wij onszelf en is de waarheid 

niet in ons.

9  Als wij onze zonden belijden: Hij is 

getrouw en rechtvaardig om ons de 

zonden te vergeven en ons te reinigen van 

alle ongerechtigheid.

OPENBARING 1:5     en van Jezus 

Christus, Die de getrouwe Getuige is, de 

Eerstgeborene uit de doden en de Vorst 

van de koningen der aarde, Hem Die ons 

heeft liefgehad en ons van onze zonden 

gewassen heeft in Zijn bloed,

Zie: #1; #2; #3; #5; Psalm 65:4; Johannes 18:37; 
Hebreën 9:11-14.
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C01 De komst van de Messias voorzegd.      

D03 Het priesterlijk ambt van de Messias.

D05 De Messias zal de verlosser zijn.       

D09 De Messias zal de Zaligmaker zijn.

E08 De gerechtigheid van de Messias.

H09 Profetie inzake de toekomst van Zijn volk

JEREMÍA 33:14     Zie, er komen dagen, spreekt 

de HEERE, dat Ik het goede woord gestand 

zal doen dat Ik gesproken heb tot het huis van 

Israël en over het huis van Juda.

15  In die dagen en in die tijd zal Ik voor 

David een SPRUIT van gerechtigheid doen 

opkomen. Hij zal recht en gerechtigheid doen 

op aarde.

16  In die dagen zal Juda verlost worden en zal 

Jeruzalem onbezorgd wonen. Dit is hoe men 

de stad noemen zal: DE HEERE ONZE 

GERECHTIGHEID.

17  Want zo zegt de HEERE: Aan David zal het 

niet aan een man ontbreken die op de troon 

van het huis van Israël zit,

18 en aan de Levitische priesters zal geen man 

voor Mijn aangezicht ontbreken die het 

brandoffer brengt, het graanoffer in rook laat 

opgaan en het slachtoffer bereidt, alle dagen.

22 Zoals het leger aan de hemel niet geteld 

en het zand van de zee niet gemeten kan 

worden, zo talrijk zal Ik het nageslacht van 

Mijn dienaar David maken, en de Levieten, 

die Mij dienen.

LUKAS 1:32     Hij zal groot zijn en de Zoon 

van de Allerhoogste genoemd worden, en 

God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn 

vader David geven,

33 en Hij zal over het huis van Jakob Koning 

zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn 

Koninkrijk zal geen einde komen.

ROMEINEN 11:26     En zo zal heel Israël 

zalig worden, zoals geschreven staat: De 

Verlosser zal uit Sion komen en zal de 

goddeloosheden afwenden van Jakob.

HEBREËN 7:17     Hij getuigt immers: U bent 

Priester in eeuwigheid, naar de ordening 

van Melchizedek.

18  Want de terzijdestelling van het 

voorgaande gebod vindt plaats vanwege 

zijn zwakheid en nutteloosheid.

19  De wet heeft namelijk niets tot 

volmaaktheid gebracht, maar de 

totstandbrenging van een betere hoop, 

waardoor wij tot God naderen, doet dat wel.

20  En in zoverre Hij geen Priester is geworden 

zonder het zweren van een eed-want zij 

zijn wel zonder het zweren van een eed 

priester geworden,

21  maar Hij is het geworden met het zweren 

van een eed door God, Die tegen Hem 

gezegd heeft: De Heere heeft gezworen 

en het zal Hem niet berouwen: U bent 

Priester in eeuwigheid, naar de ordening 

van Melchizedek-

22  in zoverre is Jezus Borg geworden van een 

zoveel beter verbond.

1 PETRUS 2:5     dan wordt u ook zelf, als 

levende stenen, gebouwd tot een geestelijk 

huis, tot een heilig priesterschap, om 

geestelijke offers te brengen, die God 

welgevallig zijn door Jezus Christus.

OPENBARING 1:4     Johannes aan de zeven 

gemeenten die in Asia zijn: genade zij u 

en vrede, van Hem Die is en Die was en 

Die komt, en van de zeven Geesten, Die 

voor Zijn troon zijn,
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5  en van Jezus Christus, Die de getrouwe 

Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden 

en de Vorst van de koningen der aarde, 

Hem Die ons heeft liefgehad en ons van 

onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed,

6  en Die ons gemaakt heeft tot koningen 

en priesters voor God en Zijn Vader, Hem 

zij de heerlijkheid en de kracht in alle 

eeuwigheid. Amen.

OPENBARING 5:10     En U hebt ons voor 

onze God gemaakt tot koningen en 

priesters, en wij zullen als koningen 

regeren over de aarde.

Zie: #1; #2; #5; Jesaja 4:2; Jesaja 11:1-5; Jesaja 53:2; 
2 Korinthe 1:20; 1 Petrus 2:9.

E20 De Messias zal een nieuw verbond maken.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias. 

JEREMÍA 50:4     In die dagen en in die  

tijd, spreekt de HEERE, zullen de 

Israëlieten komen, zij en de Judeeërs 

tezamen - al wenend zullen zij hun  

weg gaan-en zij zullen de HEERE, hun 

God, zoeken.

5  Zij zullen vragen naar Sion, hun gezicht 

gericht op de weg daarheen. Zij zullen 

komen en bij de HEERE gevoegd worden  

met een eeuwig verbond, het zal niet 

vergeten worden.

6  Mijn volk-het waren verloren schapen. 

Hun herders hadden hen misleid, hen 

naar de bergen geleid. Zij gingen van  

berg naar heuvel. Zij vergaten hun 

rustplaats.

7  Allen die hen vonden, verslonden hen, 

en hun tegenstanders zeiden: Wij laden 

geen schuld op ons, omdat zij gezondigd 

hebben tegen de HEERE, de woonplaats 

van de gerechtigheid, ja, de hoop van hun 

vaderen, de HEERE.

19 Ik zal Israël terugbrengen naar zijn 

woonplaats. Het zal de Karmel en de 

Basan afweiden en op het bergland 

van Efraïm en Gilead zal het verzadigd 

worden.

20  In die dagen en in die tijd, spreekt de 

HEERE, zal gezocht worden naar de 

ongerechtigheid van Israël, maar die zal 

er niet zijn, en naar de zonden van Juda, 

maar ze zullen niet gevonden worden, 

want Ik zal vergeving schenken aan wie Ik 

laat overblijven.

JESAJA 44:22     Ik delg uw overtredingen uit 

als een nevel, en uw zonden als een wolk. 

Keer tot Mij terug, want Ik heb u verlost.

MICHA 7:19     Hij zal Zich weer over ons 

ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden 

vertrappen, ja, U zult al hun zonden 

werpen in de diepten van de zee.

HANDELINGEN 3:19     Kom dus tot inkeer 

en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist 

worden en er tijden van verkwikking 

zullen komen van het aangezicht van de 

Heere,

HANDELINGEN 3:26     God, Die Zijn Kind 

Jezus heeft doen opstaan, heeft Hem eerst 

naar u gezonden om u hierin te zegenen 

dat Hij ieder van u zou afbrengen van zijn 

slechte daden.
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ROMEINEN 8:33     Wie zal beschuldigingen 

inbrengen tegen de uitverkorenen van 

God? God is het Die rechtvaardigt.

34  Wie is het die verdoemt? Christus is het 

Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook 

opgewekt is, Die ook aan de rechterhand 

van God is, Die ook voor ons pleit.

ROMEINEN 11:16     En als de eerstelingen 

heilig zijn, dan het deeg ook, en als de 

wortel heilig is, dan de takken ook.

ROMEINEN 11:26     En zo zal heel Israël 

zalig worden, zoals geschreven staat: De 

Verlosser zal uit Sion komen en zal de 

goddeloosheden afwenden van Jakob.

27  En dit is het verbond van Mij met hen, 

wanneer Ik hun zonden zal wegnemen.

HEBREËN 10:16     Want na eerst gezegd te 

hebben: Dit is het verbond, dat Ik met hen 

na die dagen zal sluiten, zegt de Heere: Ik 

zal Mijn wetten in hun hart geven en Ik 

zal die in hun verstand schrijven,

17  en aan hun zonden en hun wetteloze 

daden zal Ik beslist niet meer denken.

18  Waar er nu vergeving voor is, is er geen 

offer voor de zonde meer nodig.

Zie: #2; #3.

JEREMÍA
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B23 De genade van God en de Messias.

KLAAGLIEDEREN 3:25     Goed is de HEERE 

voor wie Hem verwacht, teth voor de ziel 

die Hem zoekt.

26  Goed is het te hopen en stil te wachten op 

het heil van de HEERE. teth

JESAJA 25:9     Op die dag zal men zeggen: 

Zie, Dit is onze God; wij hebben Hem 

verwacht, en Hij zal ons verlossen. Dit is 

de HEERE, wij hebben Hem verwacht, wij 

zullen ons verheugen en verblijden in Zijn 

heil.

LUKAS 2:38     En zij kwam er op dat  

moment bij staan en beleed eveneens  

de Heere, en zij sprak over Hem tot 

allen die de verlossing in Jeruzalem 

verwachtten.

1 THESSALONICENSEN 1:10     en Zijn 

Zoon uit de hemelen te verwachten, Die 

Hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk 

Jezus, Die ons verlost van de komende 

toorn.

HEBREËN 9:28     zo zal ook Christus, Die 

eenmaal geofferd is om de zonden van 

velen weg te dragen, voor de tweede keer 

zonder zonde gezien worden door hen die 

Hem verwachten tot zaligheid.

HEBREËN 10:37     Want: Nog een heel korte 

tijd en Hij Die komt, zal komen en niet 

uitblijven.

1 PETRUS 1:13     Omgord daarom de 

lendenen van uw verstand, wees nuchter 

en hoop volkomen op de genade die u 

gebracht wordt in de openbaring van Jezus 

Christus.

Zie: Psalm 22:27; Psalm 27:14; Psalm 33:20; Psalm 39:8; 
Psalm 130:5; Jesaja 8:17; Jesaja 26:8; Jesaja 33:2; 

Jesaja 64:4; Micha 7:7; Hábakuk 2:3.

F11 Het lijden van de Messias

KLAAGLIEDEREN 3:30     Laat hij zijn wang 

geven aan wie hem slaat, jod laat hij met 

smaad verzadigd worden.

JESAJA 50:6     Ik geef Mijn rug aan hen die 

Mij slaan, Mijn wangen aan hen die Mij de 

baard uitplukken. Mijn gezicht verberg Ik 

niet voor smaad en speeksel.

MICHA 4:14     Nu, groepeer u, dochter van 

de strijdbende! Zij gaan een belegering 

tegen ons opzetten. Zij zullen met een 

stok de rechter van Israël op de kaak slaan.

MATTHÉÜS 26:67     Toen spuwden zij in 

Zijn gezicht en sloegen Hem met vuisten.

KLAAGLIEDEREN

klaagliederen 3 klaagliederen 3
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B03 De Messias is de Zoon des mensen.

EZECHIËL 1:26     En boven het gewelf dat 

boven hun hoofden was, was iets met het 

uiterlijk van een saffiersteen, iets wat leek 

op een troon. En daarboven, op wat op een 

troon leek, was iets wat leek op een mens.

DANIËL 7:13     Ik keek toe in de nachtvisioenen, 

en zie, er kwam met de wolken van de hemel 

Iemand als een Mensenzoon. Hij kwam tot de 

Oude van dagen en men deed Hem voor Zijn 

aangezicht naderbijkomen.

14 Hem werd gegeven heerschappij, eer en 

koningschap, en alle volken, natiën en talen 

moesten Hem vereren. Zijn heerschappij 

is een eeuwige heerschappij, die Hem niet 

ontnomen zal worden, en Zijn koningschap 

zal niet te gronde gaan.

HEBREËN 1:8     maar tegen de Zoon zegt Hij: 

Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De 

scepter van Uw koninkrijk is een scepter van 

het recht.

HEBREËN 8:1     De hoofdzaak nu van de 

dingen waarover wij spreken, is dit: Zo’n 

Hogepriester hebben wij, Eén Die Zich 

heeft gezet aan de rechterhand van de 

troon van de Majesteit in de hemelen.

OPENBARING 5:13     En elk schepsel dat in 

de hemel, op de aarde, onder de aarde en 

op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde 

ik zeggen: Aan Hem Die op de troon zit, 

en aan het Lam zij de dankzegging, de 

eer, de heerlijkheid en de kracht in alle 

eeuwigheid.

Zie: Jesaja 6:1; Daniël 7:9,10; Zacharía 6:13; Hebreën 12:2; 
Openbaring 4:2,3; Openbaring 20:11.

E23 De Messias zal Zijn volk bekeren.

E27 Een nieuw hart en nieuwe geest geven.

G06 De inwoning van de Heilige Geest.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de 

 Messias.

EZECHIËL 11:17     Zeg daarom: Zo zegt  

de Heere HEERE: Ik zal u verzamelen  

uit de volken, en Ik zal u bijeenbrengen 

uit de landen waarover u overal  

verspreid bent, en Ik zal u het land van 

Israël geven.

18  Zij zullen daarheen komen en daaruit 

al zijn afschuwelijke afgoden en al zijn 

gruweldaden wegdoen.

19  Ik zal hun één hart geven en een  

nieuwe geest in uw binnenste geven.  

Ik zal het hart van steen uit hun vlees 

wegdoen en hun een hart van vlees  

geven,

20  zodat zij in Mijn verordeningen gaan en 

Mijn bepalingen in acht nemen en die 

houden. Dan zullen zij Mij een volk zijn, 

en zal Ík hun een God zijn.

EZECHIËL 36:25     Ik zal rein water op u 

sprenkelen en u zult rein worden. Van al 

uw onreinheden en van al uw stinkgoden 

zal Ik u reinigen.

26  Dan zal Ik u een nieuw hart geven en 

een nieuwe geest in uw binnenste geven. 

Ik zal het hart van steen uit uw lichaam 

wegnemen en u een hart van vlees geven.

27  Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. 

Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen 

wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht 

neemt en ze houdt.

EZECHIËL
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MATTHÉÜS 3:11     Ik doop u wel met  

water tot bekering, maar Hij Die na mij 

komt, is sterker dan ik; ik ben het niet 

waard Hem Zijn sandalen na te dragen. 

Hij zal u dopen met de Heilige Geest en 

met vuur.

JOHANNES 3:3     Jezus antwoordde en zei 

tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg  

u: Als iemand niet opnieuw geboren 

wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet 

zien.

HANDELINGEN 2:38     En Petrus zei tegen 

hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt 

worden in de Naam van Jezus Christus, tot 

vergeving van de zonden; en u zult de gave 

van de Heilige Geest ontvangen.

TITUS 3:5     maakte Hij ons zalig, niet op 

grond van de werken van rechtvaardigheid 

die wij gedaan zouden hebben, maar 

vanwege Zijn barmhartigheid, door 

het bad van de wedergeboorte en de 

vernieuwing door de Heilige Geest.

1 PETRUS 1:3     Geprezen zij de God en 

Vader van onze Heere Jezus Christus, 

Die ons, overeenkomstig Zijn grote 

barmhartigheid, opnieuw geboren deed 

worden tot een levende hoop, door de 

opstanding van Jezus Christus uit de 

doden,

Zie: #1; #2; #3; Johannes 1:13; 1 Petrus 1:23; 
1 Petrus 2:2; 1 Johannes 2:29; 1 Johannes 3:9; 

1 Johannes 4:7; 1 Johannes 5:1,4,18.

E20 De Messias zal een nieuw verbond maken.

EZECHIËL 16:60     Toch zal Ík denken aan 

Mijn verbond met u in de dagen van uw 

jeugd. Ik zal met u een eeuwig verbond 

maken.

61  Dan zult u zich uw wegen herinneren en 

te schande worden, wanneer u uw zusters 

die ouder zijn dan u en degenen die jonger 

zijn dan u, hebt aangenomen. Ik zal u hen 

tot dochters geven, maar niet op grond van 

het verbond met u.

62  Want Ík zal met u Mijn verbond maken. 

Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben,

63  opdat u eraan denkt, u schaamt en uw 

mond niet meer opendoet vanwege uw 

smaad, wanneer Ik voor u verzoening doe 

over alles wat u gedaan hebt, spreekt de 

Heere HEERE.

MATTHÉÜS 26:28     want dit is Mijn bloed, 

het bloed van het nieuwe verbond, dat voor 

velen vergoten wordt tot vergeving van 

zonden.

HEBREËN 8:6     Nu heeft Hij echter een zoveel 

voortreffelijker bediening ontvangen, zoals 

Hij ook van een beter verbond Middelaar 

is: een verbond dat in betere beloften is 

vastgelegd.

7  Immers, als dat eerste verbond onberispelijk 

geweest was, zou er voor een tweede geen 

plaats zijn gezocht.

8  Want hen berispend zegt Hij tegen hen: Zie, 

de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik 

met het huis van Israël en met het huis van 

Juda een nieuw verbond zal sluiten,

9  niet overeenkomstig het verbond dat Ik met 

hun vaderen gesloten heb, op de dag toen 

Ik hen bij de hand nam om hen uit het land 

EZECHIËL
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Egypte uit te leiden. Want zij bleven niet in 

Mijn verbond en Ik heb geen acht meer op 

hen geslagen, zegt de Heere.

10  Want dit is het verbond dat Ik met het huis 

van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de 

Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand 

geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik 

zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot 

een volk zijn.

11  En zij zullen beslist niet ieder zijn naaste en 

ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen: 

Ken de Heere. Want zij allen zullen Mij 

kennen, van klein tot groot onder hen.

12  Want Ik zal wat hun ongerechtigheden 

betreft genadig zijn en aan hun zonden 

en hun wetteloos gedrag beslist niet meer 

denken.

13  Als Hij spreekt van een nieuw verbond,  

heeft Hij daarmee het eerste voor  

verouderd verklaard. En wat oud is  

verklaard en wat veroudert, staat op het  

punt te verdwijnen.

Zie: #1;#2; #5; Lukas 22:14-20; Johannes 6:45; 
2 Korinthe 3:2-6,14-16; Hebreën 10:15-17; 

Hebreën 12:24; Hebreën 13:20; 

E22 Het werk van de Messias zal gezegend 

 worden.

   

EZECHIËL 17:22     Zo zegt de Heere HEERE: 

Ík zal Zelf een deel van de kruin van de 

hoge ceder nemen en in de grond zetten. 

Van de top met zijn jonge loten zal Ik 

een breekbaar twijgje afplukken en Ik zal 

dat Zelf op een hoge en verheven berg 

planten.

23  Op de hoge berg van Israël zal Ik het 

planten. Het zal takken dragen, vruchten 

vormen en een machtige ceder worden, 

zodat daaronder allerlei soorten vogels 

zullen wonen: in de schaduw van zijn 

takken zullen ze wonen.

24  Dan zullen alle bomen van het veld weten 

dat Ík, de HEERE, de boom die hoog van 

stam is, vernederd heb. De boom die laag 

van stam is, heb Ik verheven, de jonge 

boom doen verdorren en de verdorde 

boom heb Ik doen uitlopen. Ík, de HEERE, 

heb gesproken en zal het doen.

MATTHÉÜS 7:17     Zo brengt iedere goede 

boom goede vruchten voort en een slechte 

boom brengt slechte vruchten voort.

18  Een goede boom kan geen slechte 

vruchten voortbrengen en een slechte 

boom kan geen goede vruchten 

voortbrengen.

19  Iedere boom die geen goede vrucht 

voortbrengt, wordt omgehakt en in het 

vuur geworpen.

20  Zo zult u hen dus aan hun vruchten 

herkennen.

JOHANNES 12:24     Voorwaar, voorwaar, Ik 

zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde 

valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij 

sterft, draagt hij veel vrucht.

JOHANNES 15:4     Blijf in Mij, en Ik in u. 

Zoals de rank geen vrucht kan dragen  

uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok 

blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij  

blijft.

5  Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie  

in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt  

veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets 

doen.

6  Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij 

buitengeworpen zoals de rank, en verdort, 
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en men verzamelt ze en werpt ze in het 

vuur, en zij worden verbrand.

7  Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u 

blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u 

ten deel vallen.

8  Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt,  

dat u veel vrucht draagt en Mijn  

discipelen bent.

FILIPPENZEN 2:9     Daarom heeft God  

Hem ook bovenmate verhoogd en heeft 

Hem een Naam geschonken boven alle 

naam,

10  opdat in de Naam van Jezus zich zou 

buigen elke knie van hen die in de hemel, 

en die op de aarde, en die onder de aarde 

zijn,

11  en elke tong zou belijden dat Jezus 

Christus de Heere is, tot heerlijkheid van 

God de Vader.

Zie: Psalm 80:16; Psalm 92:13; Psalm 96:11-13; Jesaja 4:2; 
Jesaja 11:1; Jesaja 27:6; Jesaja 55:12,13; Jeremía 23:5; 
Jeremía 33:15,16; Zacharía 4:12-14; Zacharía 6:12-13.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

H09 Profetie inzake de toekomst van Zijn volk.

EZECHIËL 20:34     Ik zal u uit de volken 

leiden en u bijeenbrengen uit de landen 

waaronder u verspreid bent, met sterke 

hand, met uitgestrekte arm en met 

uitgestorte grimmigheid.

35  Vervolgens zal Ik u brengen in de woestijn 

van de volken en daar van aangezicht tot 

aangezicht een rechtszaak met u voeren.

EZECHIËL 20:36-39

EZECHIËL 20:40     want op Mijn heilige 

berg, op de hoge berg van Israël, spreekt 

de Heere HEERE, daar zal heel het huis 

van Israël Mij in het land dienen, in 

zijn geheel. Daar zal Ik in hen behagen 

scheppen en daar zal Ik uw hefoffers 

vragen, met het allerbeste van al uw 

geheiligde gaven.

41  Ik zal behagen in u scheppen vanwege 

de aangename geur, wanneer Ik u uit de 

volken leid en Ik u bijeenbreng uit de 

landen waaronder u verspreid bent. Ik zal 

voor de ogen van de heidenvolken door u 

geheiligd worden.

42  Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben, 

wanneer Ik u op het grondgebied van 

Israël breng, in het land waarover Ik 

Mijn hand opgeheven heb om het aan uw 

vaderen te geven.

EZECHIËL 20:43-44

ROMEINEN 9:6      Ik zeg dit niet alsof het 

Woord van God vervallen is, want niet allen 

die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël.

7  Ook niet omdat zij Abrahams nageslacht zijn, 

zijn zij allen kinderen. Maar: Alleen dat van 

Izak zal uw nageslacht genoemd worden.

8  Dat is: niet de kinderen van het vlees zijn 

kinderen van God, maar de kinderen van 

de belofte worden als nageslacht gerekend.

ROMEINEN 11:26     En zo zal heel Israël 

zalig worden, zoals geschreven staat: De 

Verlosser zal uit Sion komen en zal de 

goddeloosheden afwenden van Jakob.

27  En dit is het verbond van Mij met hen, 

wanneer Ik hun zonden zal wegnemen.

GALATEN 6:15     Want in Christus Jezus 

heeft niet het besneden zijn enige kracht, 

en ook niet het onbesneden zijn, maar wel 

dat we een nieuwe schepping zijn.
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16  En allen die overeenkomstig deze regel 

wandelen: vrede en barmhartigheid zij 

over hen en over het Israël van God.

ÉFEZE 1:5     Hij heeft ons voorbestemd om als 

Zijn kinderen aangenomen te worden, door 

Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig 

het welbehagen van Zijn wil,

6  tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, 

waarmee Hij ons begenadigd heeft in de 

Geliefde.

Zie: #1; #2; #3; #4; #5; Ezechiël 28:24-26.

G03 De verhoging van de Messias voorzegd. 

EZECHIËL 21:26     zo zegt de Heere HEERE: 

Doe die tulband weg en zet die kroon af! 

Niets blijft hetzelfde! Wie nederig is, zal 

Ik verheffen, en wie hoogmoedig is, zal Ik 

vernederen.

27  Omkeren, omkeren, omkeren zal Ik die! 

Ja, dat wat er was, zal er niet meer zijn, 

totdat Hij komt Die er recht op heeft, en 

Hem zal Ik het geven!

HEBREËN 2:7     U hebt hem voor korte tijd 

minder gemaakt dan de engelen; met 

heerlijkheid en eer hebt U hem gekroond. 

U hebt hem gesteld over de werken van 

Uw handen;

8  alle dingen hebt U onder zijn voeten 

onderworpen. Want bij het onderwerpen 

van alle dingen aan Hem heeft Hij niets 

uitgezonderd dat Hem niet onderworpen 

is. Nu zien wij echter nog niet dat Hem 

alle dingen onderworpen zijn,

9  maar wij zien Jezus met heerlijkheid en 

eer gekroond, Die voor korte tijd minder 

dan de engelen geworden was, vanwege 

het lijden van de dood, opdat Hij door de 

genade van God voor allen de dood zou 

proeven.

OPENBARING 4:4     En rondom de troon 

stonden vierentwintig tronen. En op de 

tronen zag ik de vierentwintig ouderlingen 

zitten, bekleed met witte kleren, en met 

gouden kronen op hun hoofd.

OPENBARING 4:10     wierpen de 

vierentwintig ouderlingen zich neer voor 

Hem Die op de troon zat, aanbaden Hem 

Die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen 

hun kronen neer vóór de troon en zeiden:

11  U bent het waard, Heere, te ontvangen de 

heerlijkheid, de eer en de kracht, want U 

hebt alle dingen geschapen, en door Uw 

wil bestaan zij en zijn zij geschapen.
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E15 De Messias brengt de blijde boodschap.

D02 Het profetisch ambt van de Messias.

EZECHIËL 33:32     En zie, u bent voor hen als 

een liefdeslied, met een mooie klank en goed 

gespeeld. Zij horen uw woorden, maar zij 

handelen er niet naar.

33  Maar als het komt-en zie, het komt-dan 

zullen zij weten dat er een profeet in hun 

midden geweest is.

MATTHÉÜS 21:46     En zij probeerden Hem 

te grijpen, maar zij waren bevreesd voor 

de menigten, omdat die Hem voor een 

profeet hielden.

LUKAS 7:16     En vrees greep hen allen aan 

en zij verheerlijkten God en zeiden: Een 

groot Profeet is onder ons opgestaan; en: 

God heeft naar Zijn volk omgezien.

LUKAS 7:31     En de Heere zei: Met wie 

zal Ik dan de mensen van dit geslacht 

vergelijken en aan wie zijn zij gelijk?

32  Zij zijn gelijk aan kinderen die op de 

markt zitten, en elkaar toeroepen en 

zeggen: Wij hebben voor jullie op de fluit 

gespeeld, maar jullie hebben niet gedanst; 

wij hebben klaagliederen voor jullie 

gezongen, maar jullie hebben niet gehuild.

33  Want Johannes de Doper is gekomen, hij 

at geen brood en hij dronk geen wijn, en u 

zegt: Hij heeft een demon.

34  De Zoon des mensen is gekomen, Die 

wel at en dronk, en u zegt: Ziedaar, een 

vraatzuchtig mens en drinker, een vriend 

van tollenaars en zondaars.

35  Maar de Wijsheid is gerechtvaardigd door 

al Haar kinderen.

JOHANNES 6:14     Toen de mensen dan 

het teken dat Jezus gedaan had, gezien 

hadden, zeiden zij: Híj is werkelijk de 

Profeet, Die in de wereld komen zou.

HANDELINGEN 3:22     Want Mozes heeft 

tegen de vaderen gezegd: De Heere, uw 

God, zal voor u een Profeet laten opstaan 

uit uw broeders, zoals ik; naar Hem moet u 

luisteren in alles wat Hij tot u zal spreken.

23  En het zal zo zijn dat al wie niet geluisterd 

zal hebben naar deze Profeet, uit het volk 

uitgeroeid zal worden.

Zie: Jeremía 28:9.

B06 De Messias is de goede Herder.

E26 Het verlossingswerk van de Messias.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

H09 Profetie inzake de toekomst van Zijn volk.

EZECHIËL 34:11     Want zo zegt de Heere 

HEERE: Zie, Ik zal Zelf naar Mijn schapen 

vragen en naar ze op zoek gaan.

12  Zoals een herder op zoek gaat naar zijn 

kudde op de dag dat hij te midden van zijn 

verspreide schapen is, zo zal Ik op zoek 

gaan naar Mijn schapen. Ik zal ze redden 

uit alle plaatsen waarheen ze verspreid 

zijn op de dag van donkere wolken.

13  Ik zal ze uitleiden uit de volken, ze 

bijeenbrengen uit de landen en ze brengen 

naar hun land. Ik zal ze weiden op de 

bergen van Israël, bij de water stromen en 

in alle bewoonbare plaatsen van het land.

14  In goede weide zal Ik ze weiden en op de 

hoge bergen van Israël zal hun weideplaats 

zijn. Ze zullen daar neerliggen in een 

goede weideplaats en ze zullen grazen in 
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de voortreffelijkste weide op de bergen van 

Israël.

15  Ik zal Zelf Mijn schapen weiden en Ik zal 

ze Zelf doen neerliggen, spreekt de Heere 

HEERE.

22 Ik zal Mijn schapen verlossen, zodat ze 

niet meer tot een prooi zullen zijn. Ik zal 

oordelen tussen kleinvee en kleinvee.

23 Ik zal over hen één Herder doen opstaan en 

Die zal ze weiden: Mijn Knecht David. Híj 

zal ze weiden en Híj zal een Herder voor 

ze zijn.

24  En Ik, de HEERE, zal een God voor ze 

zijn, en Mijn Knecht David zal Vorst 

zijn in hun midden. Ík, de HEERE, heb 

gesproken.

EZECHIËL 34:25-31

EZECHIËL 20:41     Ik zal behagen in u 

scheppen vanwege de aangename geur, 

wanneer Ik u uit de volken leid en Ik u 

bijeenbreng uit de landen waaronder u 

verspreid bent. Ik zal voor de ogen van de 

heidenvolken door u geheiligd worden.

EZECHIËL 28:25     Zo zegt de Heere  

HEERE: Als Ik het huis van Israël 

bijeengebracht heb uit de volken 

waaronder zij verspreid zijn, en Ik door 

hen voor de ogen van de heidenvolken 

geheiligd word, dan zullen zij in hun  

land wonen, dat Ik Mijn dienaar Jakob 

gegeven heb.

26  Zij zullen er onbezorgd wonen, huizen 

bouwen en wijngaarden planten. Ja, zij 

zullen er onbezorgd wonen, zodra Ik 

strafgerichten heb voltrokken aan allen die 

hen verachten onder hen die hen  

 

omringen. Dan zullen zij weten dat Ik, de 

HEERE, hun God ben.

EZECHIËL 30:3     Want nabij is de dag, 

ja, nabij is de dag van de HEERE. Het 

is een dag van wolken; de tijd van de 

heidenvolken zal komen!

LUKAS 15:4     Welk mens onder u die 

honderd schapen heeft en er één van 

verliest, verlaat niet de negenennegentig 

in de woestijn en gaat achter het verlorene 

aan, totdat hij het vindt?

5  En als hij het gevonden heeft, legt hij het 

vol blijdschap op zijn schouders.

6  En als hij thuiskomt, roept hij zijn 

vrienden en buren bijeen en zegt tegen 

hen: Wees blij met mij, want ik heb mijn 

schaap gevonden, dat verloren was.

JOHANNES 10:9     Ik ben de Deur; als 

iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij 

behouden worden; en hij zal ingaan en 

uitgaan en weide vinden.

10  De dief komt alleen maar om te stelen, 

te slachten en verloren te laten gaan; Ik 

ben gekomen, opdat zij leven hebben en 

overvloed hebben.

11  Ik ben de goede Herder; de goede herder 

geeft zijn leven voor de schapen.

12  Maar de huurling en wie geen herder is, 

die de schapen niet tot eigendom heeft, 

ziet de wolf komen en laat de schapen in 

de steek en vlucht; en de wolf grijpt ze en 

drijft de schapen uiteen.

13  En de huurling vlucht, omdat hij een 

huurling is en zich niet om de schapen 

bekommert.

14  Ik ben de goede Herder en Ik ken de 

Mijnen en word door de Mijnen gekend,
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15  zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader 

ken; en Ik geef Mijn leven voor de 

schapen.

16  Ik heb nog andere schapen, die niet van 

deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik 

binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem 

horen en het zal worden één kudde en één 

Herder.

JOHANNES 21:15     Toen zij dan de 

middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus 

tegen Simon Petrus: Simon, zoon van 

Jona, hebt u Mij meer lief dan dezen? Hij 

zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik 

van U houd. Hij zei tegen hem: Weid Mijn 

lammeren.

HEBREËN 13:20     De God nu van de vrede, 

Die de grote Herder van de schapen, onze 

Heere Jezus Christus, uit de doden heeft 

teruggebracht, op grond van het bloed van 

het eeuwige verbond,

21  moge u toerusten tot elk goed werk om 

Zijn wil te doen, en in u werken wat in 

Zijn ogen welbehaaglijk is, door Jezus 

Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle 

eeuwigheid. Amen.

1 PETRUS 2:25     Want u was als dwalende 

schapen; maar u bent nu bekeerd tot de 

Herder en Opziener van uw zielen.

1 PETRUS 5:4     En als de Opperherder 

verschijnt, dan zult u de onverwelkbare 

krans van de heerlijkheid verkrijgen.

OPENBARING 7:16     Zij zullen geen honger 

of dorst meer hebben, en geen zonnesteek 

of enige hitte zal hen treffen.

17  Want het Lam, Dat in het midden van 

de troon is, zal hen weiden en zal hen 

geleiden naar de levende waterbronnen.  

En God zal alle tranen van hun ogen 

afwissen.

OPENBARING 21:3     En ik hoorde een luide 

stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van 

God is bij de mensen en Hij zal bij hen 

wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God 

Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.

Zie: #1; #2; #3; #5; Zefánja 1:15.

E27 Een nieuw hart en een nieuwe Geest geven.

G04 De Messias zal Zijn Geest uitstorten.

G06 De inwoning van de Heilige Geest.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

H09 Profetie inzake de toekomst van Zijn volk.

EZECHIËL 36:8     En u, bergen van Israël, 

u zult uw takken weer voortbrengen en 

uw vruchten voor Mijn volk Israël dragen, 

want zij komen naderbij.

EZECHIËL 36:9-14

EZECHIËL 36:15 Ik zal de smaad van de 

heidenvolken over u niet meer doen  

horen en u zult de schande van de volken 

niet langer dragen. U zult uw volken niet 

meer doen struikelen, spreekt de Heere 

HEERE.

EZECHIËL 36:24     Ik zal u uit de 

heidenvolken halen en u uit alle landen 

bijeenbrengen. Dan zal Ik u naar uw land 

brengen.

25  Ik zal rein water op u sprenkelen en u  

zult rein worden. Van al uw onreinheden 

en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen.
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26  Dan zal Ik u een nieuw hart geven en 

een nieuwe geest in uw binnenste geven. 

Ik zal het hart van steen uit uw lichaam 

wegnemen en u een hart van vlees geven.

27  Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. 

Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen 

wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht 

neemt en ze houdt.

28  U zult wonen in het land dat Ik uw 

vaderen gegeven heb, u zult een volk voor 

Mij zijn en Ík zal een God voor u zijn.

EZECHIËL 36:32- 38

EZECHIËL 11:19     Ik zal hun één hart geven 

en een nieuwe geest in uw binnenste geven. 

Ik zal het hart van steen uit hun vlees 

wegdoen en hun een hart van vlees geven,

EZECHIËL 36:31     U zult zich uw slechte 

wegen en uw daden die niet goed waren, 

herinneren. U zult walgen van uzelf om uw 

ongerechtigheden en om uw gruweldaden.

ROMEINEN 6:21     Wat voor vrucht dan had 

u toen van de dingen waarover u zich nu 

schaamt? Immers, het einde daarvan is de 

dood.

22  Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan 

God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht, die 

tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven.

ROMEINEN 8:14     Immers, zovelen als er 

door de Geest van God geleid worden, die 

zijn kinderen van God.

15  Want u hebt niet de Geest van slavernij 

ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar 

u hebt de Geest van aanneming tot kinderen 

ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!

16  De Geest Zelf getuigt met onze geest dat 

wij kinderen van God zijn.

ROMEINEN 11:25     Want ik wil niet, 

broeders, dat u geen weet hebt van dit 

geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in 

eigen oog), dat er voor een deel verharding 

over Israël is gekomen, totdat de volheid 

van de heidenen is binnengegaan.

26  En zo zal heel Israël zalig worden, zoals 

geschreven staat: De Verlosser zal uit 

Sion komen en zal de goddeloosheden 

afwenden van Jakob.

2 KORINTHE 3:7     Als nu de bediening van 

de dood, met letters in stenen gegrift, in 

heerlijkheid was, zodat de Israëlieten hun ogen 

niet op het gezicht van Mozes gericht konden 

houden vanwege de heerlijkheid van zijn 

gezicht, hoewel die tenietgedaan zou worden,

8  hoeveel te meer zal dan de bediening van de 

Geest in heerlijkheid zijn?

2 KORINTHE 5:17     Daarom, als iemand in 

Christus is, is hij een nieuwe schepping: 

het oude is voorbijgegaan, zie, alles is 

nieuw geworden.

GALATEN 5:22     De vrucht van de Geest 

is echter: liefde, blijdschap, vrede, 

geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, 

zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

GALATEN 6:15     Want in Christus Jezus 

heeft niet het besneden zijn enige kracht, 

en ook niet het onbesneden zijn, maar wel 

dat we een nieuwe schepping zijn.

Zie: #1; #2; #3; #4; #5; Exodus 19; Exodus 20;  
Lukas 11:13; Handelingen 2:14-47; 1 Korinthe 3:16;  
Éfeze 1:13,14; Éfeze 2:10; Titus 3:5,6; Hebreën 10:22;  
1 Petrus 1:18,19,22; 1 Johannes 3:24; 1 Johannes 5:5.

EZECHIËL

ezechiël 36ezechiël 36



337

E11 De Messias zal eeuwig leven geven.

E27 Een nieuw hart en een nieuwe geest geven.

G06 De inwoning van de Heilige Geest.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

H09 Profetie inzake de toekomst van Zijn volk.

H10 Profetie van het eeuwig vrederijk.

EZECHIËL 37:1-8

EZECHIËL 37:9     Hij zei tegen mij: Profeteer 

tegen de geest, profeteer, mensenkind! Zeg 

tegen de geest: Zo zegt de Heere HEERE: 

Geest, kom uit de vier windstreken en blaas in 

deze gedoden, zodat zij tot leven komen.

10  Ik profeteerde zoals Hij mij geboden had. 

Toen kwam de geest in hen en zij kwamen 

tot leven. Zij gingen op hun voeten staan, een 

zeer, zeer groot leger.

11  Toen zei Hij tegen mij: Mensenkind, deze 

beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie, 

ze zeggen: Onze beenderen zijn verdord en 

onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden!

12  Profeteer daarom, en zeg tegen hen: Zo 

zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal uw graven 

openen en Ik zal u uit uw graven doen 

oprijzen, Mijn volk, en Ik zal u brengen in het 

land van Israël.

13  Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben, als Ik 

uw graven open en als Ik u uit uw graven doe 

oprijzen, Mijn volk.

14  Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven 

komen en Ik zal u in uw land zetten. Dan zult 

u weten dat Ík, de HEERE, dit gesproken en 

gedaan heb, spreekt de HEERE.

JESAJA 66:14 U zult het zien, uw hart 

zal vrolijk zijn, en uw gebeente zal groeien 

als het jonge gras. Dan zal de hand van de 

HEERE gekend worden door Zijn dienaren, 

maar op Zijn vijanden zal Hij toornig zijn.

EZECHIËL 28:25 Zo zegt de Heere HEERE:Als 

Ik het huis van Israël bijeengebracht heb uit 

de volken waaronder zij verspreid zijn, en Ik 

door hen voor de ogen van de heidenvolken 

geheiligd word, dan zullen zij in hun land 

wonen, dat Ik Mijn dienaar Jakob gegeven heb.

HOSEA 6:2  Na twee dagen zal Hij ons 

levend maken, op de derde dag zal Hij ons 

doen opstaan. Dan zullen wij voor Zijn 

aangezicht leven.

AMOS 9: 14 Ik zal een omkeer brengen in 

de gevangenschap van Mijn volk Israël. 

Zij zullen de verwoeste steden herbouwen 

en bewonen, zij zullen wijngaarden planten 

en de wijn ervan drinken, zij zullen tuinen 

aanleggen en de vrucht ervan eten. 

15 Ik zal hen in hun land planten, 

en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit 

hun land, dat Ik aan hen gegeven heb, zegt de 

HEERE, uw God.

ROMEINEN 8:11     En als de Geest van Hem 

Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in 

u woont, zal Hij Die Christus uit de doden 

opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen 

levend maken door Zijn Geest, Die in u woont.

ROMEINEN 11:1     Ik zeg dan: Heeft God 

Zijn volk verstoten? Volstrekt niet! Ik ben 

immers ook een Israëliet, uit het nageslacht 

van Abraham, van de stam Benjamin.

2  God heeft Zijn volk, dat Hij van tevoren 

kende, niet verstoten. Of weet u niet wat 

de Schrift zegt in de geschiedenis van Elia, 

hoe hij God aanspreekt over Israël en zegt:

3  Heere, Uw profeten hebben zij gedood en 

Uw altaren afgebroken, en ik ben alleen 

overgebleven. Ook staan zij mij naar het leven.
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4  Maar wat zegt het Goddelijk antwoord tegen 

hem? Ik heb voor Mijzelf nog zevenduizend 

mannen overgelaten, die de knie voor het 

beeld van Baäl niet gebogen hebben.

5  Zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd 

een overblijfsel ontstaan, overeenkomstig 

de verkiezing van de genade.

ROMEINEN 11:24     Want als u afgehouwen 

bent uit de olijfboom die van nature wild 

was, en tegen de natuur in op de tamme 

olijfboom geënt bent, hoeveel te meer 

zullen zij die natuurlijke takken zijn, geënt 

worden op hun eigen olijfboom.

25  Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet 

hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs 

zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel 

verharding over Israël is gekomen, totdat de 

volheid van de heidenen is binnengegaan.

26  En zo zal heel Israël zalig worden, zoals 

geschreven staat: De Verlosser zal uit 

Sion komen en zal de goddeloosheden 

afwenden van Jakob.

27  En dit is het verbond van Mij met hen, 

wanneer Ik hun zonden zal wegnemen.

ROMEINEN 11:32     Want God heeft hen 

allen in ongehoorzaamheid opgesloten om 

Zich over allen te ontfermen.

Zie: #1; #2; #5 Psalm 126:2,3; Jesaja 32:15; Jeremia 33:24-26; 
Ezechiël 11:19; Ezechiël 16:62,63; Ezechiël 36:24-31; Ezechiël 

37:21,25; Ezechiël 39:29; Joël 2:28.

E17 De Messias zal een tempel voor God bouwen.

E18 God zal onder Zijn volk wonen.

E20 De Messias zal een nieuw verbond maken.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

H10 Profetie van het eeuwig vrederijk.

EZECHIËL 37:21     En spreek tot hen: Zo 

zegt de Heere HEERE: Zie, Ik ga de 

Israëlieten nemen uit de heidenvolken 

waarheen zij gegaan zijn. Ik zal hen van 

rondom bijeenbrengen en hen naar hun 

land brengen.

22  Ik zal hen tot één volk maken in het land, 

op de bergen van Israël. Zij zullen allen één 

Koning als koning hebben. Zij zullen niet 

langer als twee volken zijn, en niet langer 

nog in twee koninkrijken verdeeld zijn.

23  Dan zullen zij zich niet meer 

verontreinigen met hun stinkgoden en 

met hun afschuwelijke afgoden en met al 

hun overtredingen. Ik zal hen verlossen in 

al hun woongebieden, waar zij gezondigd 

hebben, en Ik zal hen reinigen. Dan zullen 

zij een volk voor Mij zijn en Ík zal een God 

voor hen zijn.

24  En Mijn Knecht David zal Koning over hen 

zijn. Voor hen allen zal er één Herder zijn. Zij 

zullen in Mijn bepalingen wandelen en Mijn 

verordeningen in acht nemen en die houden.

25  Zij zullen wonen in het land dat Ik aan 

Mijn knecht, aan Jakob, gegeven heb, 

waarin uw vaderen gewoond hebben. 

Zij zullen daarin wonen, zij met hun 

kinderen en hun kleinkinderen, tot in 

eeuwigheid, en Mijn Knecht David zal tot 

in eeuwigheid hun Vorst zijn.

26  Ik zal met hen een verbond van vrede 

sluiten. Het zal een eeuwig verbond met 

hen zijn, Ik zal hun een plaats geven en hen 

talrijk maken, en Ik zal Mijn heiligdom in 
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hun midden zetten tot in eeuwigheid.

27  Mijn tabernakel zal bij hen zijn, Ik zal een 

God voor hen zijn en zíj zullen een volk 

voor Mij zijn.

28  Dan zullen de heidenvolken weten dat Ik 

de HEERE ben, Die Israël heiligt, wanneer 

Mijn heiligdom voor eeuwig in hun 

midden zal zijn.

EZECHIËL 11:19     Ik zal hun één hart geven 

en een nieuwe geest in uw binnenste geven. 

Ik zal het hart van steen uit hun vlees 

wegdoen en hun een hart van vlees geven,

20  zodat zij in Mijn verordeningen gaan en 

Mijn bepalingen in acht nemen en die 

houden. Dan zullen zij Mij een volk zijn, 

en zal Ík hun een God zijn.

LUKAS 1:32     Hij zal groot zijn en de Zoon 

van de Allerhoogste genoemd worden, en 

God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn 

vader David geven,

33  en Hij zal over het huis van Jakob Koning 

zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn 

Koninkrijk zal geen einde komen.

JOHANNES 10:14     Ik ben de goede Herder 

en Ik ken de Mijnen en word door de 

Mijnen gekend,

15  zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; 

en Ik geef Mijn leven voor de schapen.

16  Ik heb nog andere schapen, die niet van 

deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik 

binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen 

en het zal worden één kudde en één Herder.

17  Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik 

Mijn leven geef om het opnieuw te nemen.

ROMEINEN 11:15     Want als hun 

verwerping verzoening voor de wereld 

betekent, wat betekent dan hun aanneming 

anders dan leven uit de doden?

ROMEINEN 11:25     Want ik wil niet, 

broeders, dat u geen weet hebt van dit 

geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in 

eigen oog), dat er voor een deel verharding 

over Israël is gekomen, totdat de volheid 

van de heidenen is binnengegaan.

26  En zo zal heel Israël zalig worden, zoals 

geschreven staat: De Verlosser zal uit 

Sion komen en zal de goddeloosheden 

afwenden van Jakob.

2 KORINTHE 6:16     Of welk verband is er 

tussen de tempel van God en de afgoden? 

Want u bent de tempel van de levende God, 

zoals God gezegd heeft: Ik zal in hun midden 

wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun 

God zijn en zij zullen Mijn volk zijn.

KOLOSSENZEN 2:9     Want in Hem 

woont heel de volheid van de Godheid 

lichamelijk.

HEBREËN 12:22     Maar u bent genaderd tot 

de berg Sion en tot de stad van de levende 

God, tot het hemelse Jeruzalem en tot 

tienduizendtallen van engelen,

23  tot een feestelijke vergadering en de 

gemeente van de eerstgeborenen, die in de 

hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de 

Rechter over allen, en tot de geesten van 

de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid 

zijn gekomen,

OPENBARING 21:3     En ik hoorde een luide 

stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van 

God is bij de mensen en Hij zal bij hen 

wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God 
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Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.

OPENBARING 21:22     Ik zag geen tempel in 

haar, want de Heere, de almachtige God, is 

haar tempel, en het Lam.

Zie: #1; #2; #3; #4; #5; Genesis 17:7; Exodus 31:13;  
Deut. 30:1-10; 2 Samuël 23:5; Psalm 126:1-6; Jesaja 9:5,6;  

Jesaja 27:6,12,13; Jesaja 40:11; Jes. 43:5,6; Jes. 49:8-26; Jes. 55:3,4; 
Jesaja 59:20,21; Jesaja 60:21,22; Jeremia 16:14-17; Jeremia 23:3-8; 

Jeremia 30:3,8-10,11,17-22; Jeremia 31:8-10,27,32-40;  
Jeremia 32:37-44; Jeremia 33:7-26; Jeremia 50:4,5;  

Ezechiël 11:11-16; Ezechiël14:11; Ezechiël 20:12,43; 
Ezechiël28:25,26; Ezechiël 34:13,23-25; Ezechiël 36:23-31,36-38; 

Ezechiël 38:23; Ezechiël 39:7; Ezechiël 43:7-9; Daniël 2:44,45; 
Hosea 1:11; Hosea 2:18-23; Hosea 3:4,5; Hosea 14:5-8;  

Amos 9:14,15; Obadja 1:17-21; Micha 5:1-3;7,11,12; Joël 3:20; 
Zacharia 2:2-6; Zacharia 6:12,13; Zacharia 8:4,5; Zacharia13:1,2; 

Zacharia 14:11,21; 1Korinthe 1:30; 1Thessalonicenzen 5:23;  
Efeze 5:25-26.

H02 Het toekomstig oordeel door de Messias.

EZECHIËL 38:16     U zult als een wolk 

optrekken tegen Mijn volk Israël om het 

land te bedekken. Het zal gebeuren in 

later tijd. Dan zal Ik u over Mijn land 

doen komen, zodat de heidenvolken Mij 

kennen, wanneer Ik door u, Gog, voor hun 

ogen geheiligd word.

ZACHARIA 12:9  Op die dag zal het gebeuren 

dat Ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem 

oprukken, zal willen wegvagen.

2 TIMOTHEÜS 3:1     En weet dit dat in de 

laatste dagen zware tijden zullen aanbreken.

Zie: #1; #4; Jesaja 2:2; Ezechiël 36:23; Ezechiël 38:8,23; 
Ezechiël 39:21; Daniël 10:14; Micha 4:1, 7:15-17.

H02 Het toekomstig oordeel door de Messias.

EZECHIËL 38:18     Op die dag zal het 

gebeuren, op de dag dat Gog over het land 

van Israël komt, spreekt de Heere HEERE, 

dat Mijn grimmigheid in Mijn neus zal 

opstijgen.

HEBREËN 12:29     Want onze God is een 

verterend vuur.

Zie: Ezechiël 36:5,6; Psalm 18:8,9; Psalm 89:47.

H02 Het toekomstig oordeel door de Messias.

EZECHIËL 38:19     Want in Mijn na-ijver, in 

het vuur van Mijn verbolgenheid, heb Ik 

gesproken: Voorwaar, op die dag zal een 

zware aardbeving het land van Israël treffen!

HEBREËN 12:26     Zijn stem bracht indertijd 

de aarde aan het wankelen. Nu echter heeft Hij 

openlijk verkondigd: Nog eenmaal zal Ik niet 

alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven.

OPENBARING 11:13     En op datzelfde uur 

vond er een grote aardbeving plaats, en het 

tiende deel van de stad stortte in. En bij 

die aardbeving werden zevenduizend met 

name bekende personen gedood. En de 

overigen werden zeer bevreesd, en gaven 

eer aan de God van de hemel.

Zie: Jesaja 42:13; Ezechiël 39:25; Joël 2:18; Joël 3:16; 
Haggaï 2:6,7,21,22; Zacharía 1:14; 

Zacharía 14:3-5; Openbaring 16:10.
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H02 Het toekomstig oordeel door de Messias.

EZECHIËL 38:20     De vissen in de zee, de 

vogels in de lucht, de dieren van het veld, al 

de kruipende dieren die op de aardbodem 

kruipen, en alle mensen die op de 

aardbodem zijn, zullen voor Mijn aangezicht 

beven. De bergen zullen omvergehaald 

worden, de bergwanden zullen instorten en 

alle muren zullen op de grond neervallen.

OPENBARING 6:12     En ik zag toen het Lam 

het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam 

een grote aardbeving, en de zon werd zwart 

als een haren zak, en de maan werd als bloed,

13  en de sterren van de hemel vielen op de aarde, 

zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen 

afwerpt als hij door een harde wind wordt 

geschud.

Zie: #6; Jesaja 30:25; Jeremía 4:23-26; 
Hoséa 4:3; Zacharía 14:3-5.

H02 Het toekomstig oordeel door de Messias.

EZECHIËL 38:21     Op al Mijn bergen zal Ik 

een zwaard tegen hem oproepen, spreekt de 

Heere HEERE. Ieders zwaard zal tegen zijn 

broeder zijn.

22  Ik zal met hem een rechtszaak voeren 

door pest en door bloed. Ik zal een alles 

wegspoelende regen, en hagelstenen, vuur en 

zwavel op hem doen regenen, op zijn troepen 

en op de vele volken die met hem zijn.

HAGGAI 2:22     Ik zal de troon van de 

koninkrijken omverwerpen en de kracht 

van de koninkrijken van de heidenvolken 

wegvagen. Ik zal de wagen met zijn 

berijder omverwerpen; de paarden en hun 

ruiters zullen neerstorten, ieder door het 

zwaard van zijn broeder.

23  Op die dag, spreekt de HEERE van de 

legermachten, zal Ik u, Zerubbabel, 

zoon van Sealthiël, Mijn dienaar, nemen, 

spreekt de HEERE. Ik zal u maken tot een 

zegelring, want u heb Ik verkozen, spreekt 

de HEERE van de legermachten.

OPENBARING 11:19     En de tempel van God 

in de hemel werd geopend en de ark van 

Zijn verbond werd zichtbaar in Zijn tempel. 

En er kwamen bliksemstralen, stemmen, 

donderslagen, een aardbeving en grote hagel.

OPENBARING 16:21     En grote hagel stenen, 

elk ongeveer een talent pond zwaar, vielen uit 

de hemel op de mensen neer. Maar de mensen 

lasterden God vanwege de plaag van de hagel, 

want de plaag van de hagel was zeer groot.

Zie: #6; Psalm 11:6; Jesaja 28:17; Jesaja 29:6; 
Jesaja 54:17; Jeremía 25:31; Ezechiël 13:11; Zacharía 12:2,9.

H02 Het toekomstig oordeel door de Messias.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

EZECHIËL 38:23     Zo zal Ik Mijn grootheid 

tonen en Mij heiligen en voor de ogen van 

vele heidenvolken bekend worden. Dan 

zullen zij weten dat Ik de HEERE ben.

MATTHÉÜS 24:35     De hemel en de aarde 

zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden 

zullen zeker niet voorbijgaan.

2 THESSALONICENSEN 1:7     en aan u die 

verdrukt wordt, samen met ons verlichting 
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te geven bij de openbaring van de Heere 

Jezus vanuit de hemel met de engelen van 

Zijn kracht,

8  wanneer Hij met vlammend vuur wraak 

oefent over hen die God niet kennen, en 

over hen die het Evangelie van onze Heere 

Jezus Christus niet gehoorzaam zijn.

HEBREËN 12:26     Zijn stem bracht 

indertijd de aarde aan het wankelen. Nu 

echter heeft Hij openlijk verkondigd: Nog 

eenmaal zal Ik niet alleen de aarde, maar 

ook de hemel doen beven.

27  Dit ‘nog eenmaal’ duidt op de verandering 

van de dingen die kunnen wankelen als van 

dingen die gemaakt zijn, opdat de dingen 

die onwankelbaar zijn, zouden blijven.

28  Laten wij daarom, omdat wij een 

onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan 

de genade vasthouden en daardoor God 

dienen op een Hem welgevallige wijze, 

met ontzag en eerbied.

OPENBARING 11:15     En de zevende engel 

blies op de bazuin, en er klonken luide 

stemmen in de hemel, die zeiden: De 

koninkrijken van de wereld zijn van onze 

Heere en van Zijn Christus geworden, en 

Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

OPENBARING 15:3     En zij zongen het lied 

van Mozes, de dienstknecht van God, en het 

lied van het Lam, met de woorden: Groot 

en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, 

almachtige God; rechtvaardig en waarachtig 

zijn Uw wegen, Koning van de heiligen!

4  Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw 

Naam niet verheerlijken? Immers, U alleen 

bent heilig. Want alle volken zullen komen 

en U aanbidden, want Uw oordelen zijn 

openbaar geworden.

OPENBARING 19:1     En hierna hoorde ik 

een luide stem van een grote menigte in 

de hemel zeggen: Halleluja, de zaligheid, 

de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan 

de Heere, onze God.

2  Want Zijn oordelen zijn waarachtig en 

rechtvaardig, omdat Hij de grote hoer 

geoordeeld heeft, die de aarde te gronde 

gericht heeft met haar hoererij, en omdat 

Hij het bloed van Zijn dienstknechten aan 

haar gewroken heeft.

3  En zij zeiden voor de tweede keer: 

Halleluja! En haar rook stijgt op in alle 

eeuwigheid.

4  En de vierentwintig ouderlingen en de 

vier dieren wierpen zich neer, aanbaden 

God, Die op de troon zit, en zeiden: Amen, 

Halleluja!

5  En er kwam een stem uit de troon, die zei: 

Loof onze God, al Zijn dienstknechten, en 

die Hem vrezen, kleinen en groten!

6  En ik hoorde zoiets als een geluid van 

een grote menigte en als een gedruis van 

vele wateren en een geluid als van zware 

donderslagen: Halleluja, want de Heere, 

de almachtige God, is Koning geworden.

OPENBARING 21:1     En ik zag een nieuwe 

hemel en een nieuwe aarde, want de 

eerste hemel en de eerste aarde waren 

voorbijgegaan. En de zee was er niet meer.

Zie: #1; #5; #6; Ezechiël 36:23; Ezechiël 37:28; 2 Petrus 3:10,11.
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E27 Een nieuw hart en een nieuwe geest geven.

G04 De Messias zal Zijn Geest uitstorten.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

H09 Profetie inzake de toekomst van Zijn volk.

EZECHIËL 39:6     Ik zal vuur zenden in 

Magog en onder hen die onbezorgd de 

kustlanden bewonen. Dan zullen zij weten 

dat Ik de HEERE ben.

7  Ik zal Mijn heilige Naam te midden van 

Mijn volk Israël bekendmaken en Mijn 

heilige Naam niet langer laten ontheiligen. 

Dan zullen de heidenvolken weten dat Ik 

de HEERE ben, de Heilige in Israël.

8  Zie, het komt en zal gebeuren, spreekt de 

Heere HEERE. Dit is de dag waarover Ik 

gesproken heb.

21 Ik zal Mijn heerlijkheid onder de 

heidenvolken laten blijken. Alle 

heidenvolken zullen Mijn oordeel zien dat 

Ik geveld heb, en Mijn hand, die Ik op hen 

gelegd heb.

22  Dan zullen zij die van het huis van Israël 

zijn, weten dat Ik, de HEERE, hun God 

ben, vanaf die dag en daarna.

23  Dan zullen de heidenvolken weten dat 

zij die van het huis van Israël zijn, om 

hun ongerechtigheid in ballingschap zijn 

gegaan. Omdat zij Mij ontrouw waren, 

verborg Ik Mijn aangezicht voor hen en gaf 

Ik hen in de hand van hun tegenstanders, 

zodat zij allen door het zwaard vielen.

24  Overeenkomstig hun onreinheid en 

overeenkomstig hun overtredingen heb 

Ik met hen gehandeld en Ik heb Mijn 

aangezicht voor hen verborgen.

25  Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Ik zal nu 

een omkeer brengen in de gevangenschap 

van Jakob, Ik zal Mij ontfermen over heel 

het huis van Israël en Ik zal het opnemen 

voor Mijn heilige Naam.

26  Zij zullen hun schande moeten dragen, 

en heel hun trouwbreuk, die zij tegenover 

Mij gepleegd hebben toen zij onbezorgd in 

hun land woonden en er niemand was die 

hun schrik aanjoeg.

27  Wanneer Ik hen uit de volken terugbreng 

en hen bijeenbreng uit de landen van hun 

vijanden, zal Ik door hen voor de ogen van 

veel heidenvolken geheiligd worden.

28  Dan zullen zij weten dat Ik, de HEERE, 

hun God ben, omdat Ik hen onder de 

heidenvolken in ballingschap voerde, 

maar hen ook weer verzamelde in hun land 

en niemand van hen daarginds nog liet 

achterblijven.

29  Ik zal Mijn aangezicht niet meer voor hen 

verbergen, wanneer Ik Mijn Geest over het 

huis van Israël heb uitgestort, spreekt de 

Heere HEERE.

JOËL 2:28     Daarna zal het geschieden dat Ik 

Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw 

zonen en uw dochters zullen profeteren, 

uw ouderen zullen dromen dromen, uw 

jongemannen zullen visioenen zien.

29  Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen 

zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten.

JOHANNES 17:3     En dit is het eeuwige 

leven, dat zij U kennen, de enige 

waarachtige God, en Jezus Christus, Die U 

gezonden hebt.

HANDELINGEN 2:33     Hij dan, Die door 

de rechterhand van God verhoogd is en de 

belofte van de Heilige Geest ontvangen 

heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat 

u nu ziet en hoort.
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ROMEINEN 9:6     Ik zeg dit niet alsof het 

Woord van God vervallen is, want niet 

allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn 

Israël.

7  Ook niet omdat zij Abrahams nageslacht 

zijn, zijn zij allen kinderen. Maar: Alleen 

dat van Izak zal uw nageslacht genoemd 

worden.

8  Dat is: niet de kinderen van het vlees zijn 

kinderen van God, maar de kinderen van 

de belofte worden als nageslacht gerekend.

ROMEINEN 11:1     Ik zeg dan: Heeft God 

Zijn volk verstoten? Volstrekt niet! Ik ben 

immers ook een Israëliet, uit het nageslacht 

van Abraham, van de stam Benjamin.

2  God heeft Zijn volk, dat Hij van tevoren 

kende, niet verstoten. Of weet u niet wat 

de Schrift zegt in de geschiedenis van Elia, 

hoe hij God aanspreekt over Israël en zegt:

3  Heere, Uw profeten hebben zij gedood en 

Uw altaren afgebroken, en ik ben alleen 

overgebleven. Ook staan zij mij naar het leven.

4  Maar wat zegt het Goddelijk antwoord tegen 

hem? Ik heb voor Mijzelf nog zevenduizend 

mannen overgelaten, die de knie voor het 

beeld van Baäl niet gebogen hebben.

5  Zo is er dan ook in deze tegenwoordige 

tijd een overblijfsel ontstaan, 

overeenkomstig de verkiezing van de 

genade.

6  Maar als het door genade is, is het niet 

meer uit de werken, anders is genade geen 

genade meer. En als het uit de werken is, 

is het geen genade meer, anders is het 

werk geen werk meer.

7  Wat dan? Wat Israël zoekt, dat heeft het 

niet verkregen, maar het uitverkoren deel 

heeft het verkregen en de anderen zijn 

verhard,

ROMEINEN 11:26     En zo zal heel Israël 

zalig worden, zoals geschreven staat: De 

Verlosser zal uit Sion komen en zal de 

goddeloosheden afwenden van Jakob.

27  En dit is het verbond van Mij met hen, 

wanneer Ik hun zonden zal wegnemen.

28  Zij zijn weliswaar wat het Evangelie 

betreft vijanden vanwege u, maar wat de 

verkiezing betreft geliefden vanwege de 

vaderen.

29  Want de genadegaven en de roeping van 

God zijn onberouwelijk.

30  Zoals ook u immers voorheen 

God ongehoorzaam was, maar nu 

ontferming verkregen hebt door hun 

ongehoorzaamheid,

31  zo zijn ook zij nu ongehoorzaam 

geworden, opdat ook zij door de 

ontferming die u bewezen is, ontferming 

zouden verkrijgen.

Zie: #1; #2; #3; #5; Ezechiël 40-48; 
Handelingen 2:14-18; 1 Johannes 3:24.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

EZECHIËL 47:6     Hij zei tegen mij: Hebt u 

het gezien, mensenkind? Toen leidde Hij 

mij en bracht mij terug naar de oever van 

de beek.

7  Toen ik teruggekeerd was, zie, bij de oever 

van de beek stonden zeer veel bomen, aan 

deze kant en aan de andere kant.

8  Hij zei tegen mij: Dit water stroomt weg 

naar het oostelijke gebied en stroomt in de 

Vlakte naar beneden en komt in de zee. In 

de zee uitgestort, wordt het water gezond.

9  Het zal gebeuren dat alle levende wezens 

die er wemelen, overal waar een van beide 
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beken naartoe komt, zullen leven. Daar 

zal zeer veel vis zijn, omdat dit water 

daarheen komt, en alles waarheen deze 

beek komt, zal gezond worden en leven.

10  Verder zal het gebeuren dat er vissers 

langs zullen staan vanaf Engedi tot En-

Eglaïm. Er zullen droogplaatsen voor 

sleepnetten zijn. Hun vis zal van elke soort 

zijn, zeer talrijk, zoals de vis in de Grote 

Zee.

11  Maar de moerassen ervan en de poelen 

ervan zullen niet gezond worden: ze zijn 

aan het zout prijsgegeven.

12  En langs de beek, langs de oever ervan, 

zullen aan deze kant en aan de andere kant 

allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan 

het blad niet zal verwelken en waarvan 

de vrucht niet zal opraken. Elke maand 

zullen ze nieuwe vruchten voortbrengen, 

want het water ervoor stroomt uit het 

heiligdom. De vrucht ervan zal tot voedsel 

dienen en het blad ervan tot genezing.

EZECHIËL 47:13-23

MATTHÉÜS 4:18     En Jezus liep langs 

de zee van Galilea en zag twee broers, 

namelijk Simon, die Petrus genoemd 

wordt, en zijn broer Andreas, het net in de 

zee werpen, want zij waren vissers.

19  En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij, en 

Ik zal u vissers van mensen maken.

20  Zij lieten meteen de netten achter en 

volgden Hem.

MATTHÉÜS 13:47     Het Koninkrijk der 

hemelen is ook gelijk aan een net, 

uitgeworpen in de zee, dat allerlei soorten 

vissen bijeenbrengt.

48  Als het vol geworden is, trekken de 

vissers het op de oever. Ze gaan zitten en 

verzamelen de goede vissen in vaten, maar 

de slechte gooien zij weg.

49  Zo zal het bij de voleinding van de 

wereld zijn: de engelen zullen uitgaan 

en de slechten uit het midden van de 

rechtvaardigen afzonderen,

OPENBARING 22:1     En hij liet mij een 

zuivere rivier zien, van het water des 

levens, helder als kristal, die uit de troon 

van God en van het Lam kwam.

2  In het midden van haar straat en aan 

de ene en de andere zijde van de rivier 

bevond zich de Boom des levens, die 

twaalf vruchten voortbrengt-van maand 

tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de 

bladeren van de boom zijn tot genezing 

van de heidenvolken.

Zie: 1#; #2; #5; Genesis 2:10; Numeri 34:1-12; 
Psalm 65:10; Jesaja 43:19,20.
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H03 het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

H10 Profetie van het eeuwig vrederijk.

DANIËL 2:34     Hier keek u naar, totdat er, 

niet door mensenhanden, een steen werd 

afgehouwen. Die trof dat beeld aan zijn 

voeten van ijzer en leem, en verbrijzelde 

die.

35  Toen werden het ijzer, het leem, het brons, 

het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. 

Ze werden als kaf op een zomerdorsvloer. 

De wind voerde ze weg, zodat er geen 

spoor van terug gevonden werd. Maar de 

steen die het beeld getroffen had, werd tot 

een grote berg en vulde de hele aarde.

44 In de dagen van die koningen zal de God 

van de hemel echter een Koninkrijk doen 

opkomen dat voor eeuwig niet te gronde 

zal gaan en waarvan de heerschappij niet 

op een ander volk zal overgaan. Het zal 

al die andere koninkrijken verbrijzelen en 

tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig 

standhouden.

45  Daarom hebt u gezien dat, niet door 

mensenhanden, uit de berg een steen werd 

afgehouwen, die het ijzer, brons, leem, 

zilver en goud verbrijzelde. De grote God 

heeft de koning laten weten wat er hierna 

geschieden zal. De droom is waar en de 

uitleg ervan betrouwbaar.

2 SAMUËL 7:16     Uw huis en uw 

koningschap zullen voor uw ogen voor 

eeuwig vaststaan, uw troon zal voor 

eeuwig zeker zijn.

JESAJA 9:5     Want een Kind is ons 

geboren, een Zoon is ons gegeven, en de 

heerschappij rust op Zijn schouder. En men 

noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, 

Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

6  Aan de uitbreiding van deze heerschappij 

en aan de vrede zal geen einde komen op de 

troon van David en over zijn koninkrijk,om 

het te grondvesten en het te ondersteunen 

door recht en gerechtigheid, van nu aan tot 

in eeuwigheid. De na-ijver van de HEERE 

van de legermachten zal dit doen.

MATTHÉÜS 26:29     Ik zeg u dat Ik van nu 

aan van de vrucht van de wijnstok niet zal 

drinken tot op de dag wanneer Ik die met 

u nieuw zal drinken in het Koninkrijk van 

Mijn Vader.

LUKAS 1:32     Hij zal groot zijn en de Zoon 

van de Allerhoogste genoemd worden, en 

God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn 

vader David geven,

33  en Hij zal over het huis van Jakob Koning 

zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn 

Koninkrijk zal geen einde komen.

JOHANNES 18:36     Jezus antwoordde: Mijn 

Koninkrijk is niet van deze wereld. Als 

Mijn Koninkrijk van deze wereld was, 

zouden Mijn dienaars gestreden hebben, 

opdat Ik niet aan de Joden overgeleverd 

zou worden, maar nu is Mijn Koninkrijk 

niet van hier.

OPENBARING 11:15     En de zevende engel 

blies op de bazuin, en er klonken luide 

stemmen in de hemel, die zeiden: De 

koninkrijken van de wereld zijn van onze 

Heere en van Zijn Christus geworden, en 

Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

OPENBARING 12:10     En ik hoorde een 
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luide stem in de hemel zeggen: Nu is 

gekomen de zaligheid, de kracht en het 

koninkrijk van onze God en de macht van 

Zijn Christus, want de aanklager van onze 

broeders, die hen dag en nacht aanklaagde 

voor onze God, is neergeworpen.

Zie: #1.

B03 De Messias is de Zoon des mensen.

H01 De wederkomst van de Messias voorzegd. 

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

H10 Profetie van het eeuwig vrederijk.

H11 De Messias zal worden verheerlijkt.

DANIËL 7:13     Ik keek toe in de nachtvisioenen, 

en zie, er kwam met de wolken van de hemel 

Iemand als een Mensenzoon. Hij kwam tot de 

Oude van dagen en men deed Hem voor Zijn 

aangezicht naderbijkomen.

14  Hem werd gegeven heerschappij, eer en 

koningschap, en alle volken, natiën en talen 

moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een 

eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen 

zal worden, en Zijn koningschap zal niet te 

gronde gaan.

18  De heiligen van de Allerhoogste zullen 

echter het koningschap ontvangen. Zij 

zullen het koningschap in bezit nemen tot in 

eeuwigheid, ja, tot in der eeuwen eeuwigheid.

22  totdat de Oude van dagen kwam, de 

heiligen van de Allerhoogste recht verschaft 

werd en het tijdstip was bereikt dat de 

heiligen het koningschap in bezit namen.

27  Maar het koningschap en de heerschappij 

en de grootheid van de koninkrijken onder 

heel de hemel zullen gegeven worden aan 

het volk van de heiligen van de Allerhoogste. 

Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk 

zijn, en alles wat heerschappij heeft, zal 

Hem eren en gehoorzamen.

MATTHÉÜS 11:27     Alle dingen zijn Mij 

overgegeven door Mijn Vader; en niemand 

kent de Zoon dan de Vader, en niemand 

kent de Vader dan de Zoon, en hij aan wie 

de Zoon het wil openbaren.

MATTHÉÜS 24:30     En dan zal aan de 

hemel het teken van de Zoon des mensen 

verschijnen; en dan zullen al de stammen 

van de aarde rouw bedrijven en zij zullen 

de Zoon des mensen zien, als Hij op de 

wolken van de hemel komt met grote 

kracht en heerlijkheid.

MATTHÉÜS 25:31     Wanneer de Zoon des 

mensen komen zal in Zijn heerlijkheid 

en al de heilige engelen met Hem, 

dan zal Hij zitten op de troon van Zijn 

heerlijkheid.

MATTHÉÜS 26:64     Jezus zei tegen hem: U 

hebt het gezegd. Maar Ik zeg u: Van  

nu aan zult u de Zoon des mensen zien 

zitten aan de rechterhand van de kracht 

van God en zien komen op de wolken van 

de hemel.

MATTHÉÜS 28:18     En Jezus kwam naar 

hen toe, sprak met hen en zei: Mij is 

gegeven alle macht in hemel en op aarde.

19  Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen 

dopend in de Naam van de Vader en van 

de Zoon en van de Heilige Geest, hun 

lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht 

te nemen.
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20  En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de 

voleinding van de wereld. Amen.

LUKAS 10:22     Alle dingen zijn Mij 

overgegeven door Mijn Vader; en niemand 

weet Wie de Zoon is dan de Vader, en Wie 

de Vader is dan de Zoon, en hij aan wie de 

Zoon het wil openbaren.

LUKAS 21:27     En dan zullen zij de Zoon 

des mensen zien komen in een wolk, met 

grote kracht en heerlijkheid.

JOHANNES 3:35     De Vader heeft de Zoon 

lief en heeft alle dingen in Zijn hand 

gegeven.

JOHANNES 5:22     Want ook de Vader 

oordeelt niemand, maar heeft heel het 

oordeel aan de Zoon gegeven,

23  opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader 

eren. Wie de Zoon niet eert, eert de Vader 

niet, Die Hem gezonden heeft.

JOHANNES 5:27     en Hij heeft Hem ook 

macht gegeven om oordeel te vellen, 

omdat Hij de Zoon des mensen is.

ÉFEZE 1:19     Een wat de allesovertreffende 

grootheid van Zijn kracht is aan ons die 

geloven, overeenkomstig de werking van 

de sterkte van Zijn macht,

20  die Hij gewerkt heeft in Christus, toen  

Hij Hem uit de doden opwekte en aan  

Zijn rechterhand zette in de hemelse 

gewesten,

21  ver boven alle overheid en macht en 

kracht en heerschappij en elke naam die 

genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, 

maar ook in de komende.

22  En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten 

onderworpen en heeft Hem als hoofd over 

alle dingen gegeven aan de gemeente,

2 TIMOTHEÜS 2:12     Als wij volharden, 

zullen wij ook met Hem regeren. Als 

wij Hem verloochenen, zal Hij ons ook 

verloochenen.

HEBREËN 12:28     Laten wij daarom, 

omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk 

ontvangen, aan de genade vasthouden 

en daardoor God dienen op een Hem 

welgevallige wijze, met ontzag en eerbied.

OPENBARING 1:7     Zie, Hij komt met de 

wolken, en elk oog zal Hem zien, ook 

zij die Hem doorstoken hebben. En alle 

stammen van de aarde zullen rouw over 

Hem bedrijven. Ja, amen.

OPENBARING 2:26     En wie overwint en 

wie Mijn werken tot het einde toe in acht 

neemt, hem zal Ik macht geven over de 

heidenvolken.

27  En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf-

zij zullen als kruiken van een pottenbakker 

verbrijzeld worden-zoals ook Ik die macht 

van Mijn Vader heb ontvangen.

OPENBARING 5:9     En zij zongen een 

nieuw lied en zeiden: U bent het waard 

om de boekrol te nemen en zijn zegels te 

openen, want U bent geslacht en hebt ons 

voor God gekocht met Uw bloed, uit elke 

stam, taal, volk en natie.

10  En U hebt ons voor onze God gemaakt tot 

koningen en priesters, en wij zullen als 

koningen regeren over de aarde.
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OPENBARING 20:6     Zalig en heilig is hij die 

deel heeft aan de eerste opstanding. Over 

hen heeft de tweede dood geen macht, maar 

zij zullen priesters van God en van Christus 

zijn, en zij zullen met Hem als koningen 

regeren, duizend jaar lang.

OPENBARING 22:5     En daar zal geen nacht 

zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen 

zonlicht nodig, want de Heere God verlicht 

hen. En zij zullen als koningen regeren in 

alle eeuwigheid.

Zie: #1; #5; Psalm 8:7; Ezechiël 1:26; Matthéüs 13:41; 
Markus 14:61,62; Johannes 3:13; Johannes 12:34; 
Handelingen 2:33-36; 1 Petrus 3:22; Openbaring 14:14.

E26 Het verlossingswerk van de Messias.

DANIËL 9:24     Zeventig weken zijn er 

bepaald over uw volk en uw heilige stad, om 

de overtreding te beëindigen, de zonden te 

verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, 

om een eeuwige gerechtigheid tot stand te 

brengen, om visioen en profeet te verzegelen, 

en om de Heiligheid van heiligheden te 

zalven.

MATTHÉÜS 1:21     en zij zal een Zoon 

baren, en u zult Hem de naam Jezus 

geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken 

van hun zonden.

MATTHÉÜS 11:13     Want al de profeten 

en de Wet hebben tot Johannes toe 

geprofeteerd.

LUKAS 4:18     De Geest van de Heere is 

op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij 

heeft Mij gezonden om aan armen het 

Evangelie te verkondigen, om te genezen 

die gebroken van hart zijn,

19  om aan gevangenen vrijlating te prediken 

en aan blinden het gezichtsvermogen, om 

verslagenen weg te zenden in vrijheid, om 

het jaar van het welbehagen van de Heere 

te prediken.

20  En toen Hij het boek dichtgedaan en aan 

de dienaar teruggegeven had, ging Hij 

zitten, en de ogen van allen in de synagoge 

waren op Hem gevestigd.

21  Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is 

deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.

LUKAS 24:25     En Hij zei tegen hen: O 

onverstandigen en tragen van hart! Dat u 

niet gelooft al wat de profeten gesproken 

hebben!

26  Moest de Christus dit niet lijden en zo in 

Zijn heerlijkheid ingaan?

27  En Hij begon bij Mozes en al de profeten 

en legde hun uit wat in al de Schriften 

over Hem geschreven was.

JOHANNES 1:41     Deze vond als eerste zijn 

eigen broer Simon en zei tegen hem: Wij 

hebben de Messias gevonden, wat vertaald 

wordt als de Christus.

HANDELINGEN 3:22     Want Mozes heeft 

tegen de vaderen gezegd: De Heere, uw 

God, zal voor u een Profeet laten opstaan 

uit uw broeders, zoals ik; naar Hem moet u 

luisteren in alles wat Hij tot u zal spreken.

ROMEINEN 5:10     Want als wij, toen wij 

vijanden waren, met God verzoend zijn 

door de dood van Zijn Zoon, hoeveel te 

meer zullen wij behouden worden door 

Zijn leven, omdat wij verzoend zijn.
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2 KORINTHE 5:18     En dit alles is uit God, 

Die ons met Zichzelf verzoend heeft door 

Jezus Christus, en ons de bediening van de 

verzoening gegeven heeft.

19  God was het namelijk Die in Christus de 

wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen 

hun overtredingen niet toerekende; en Hij 

heeft het woord van de verzoening in ons 

gelegd.

20  Wij zijn dan gezanten namens Christus, 

alsof God Zelf door ons smeekt. Namens 

Christus smeken wij: laat u met God 

verzoenen.

21  Want Hem Die geen zonde gekend heeft, 

heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, 

opdat wij zouden worden gerechtigheid 

van God in Hem.

FILIPPENZEN 3:9     en in Hem gevonden 

word, niet met mijn rechtvaardigheid, die 

uit de wet is, maar die door het geloof in 

Christus is, namelijk de rechtvaardigheid 

uit God door middel van het geloof;

KOLOSSENZEN 2:14     en het handschrift 

dat tegen ons getuigde, uit te wissen. 

Dit handschrift was met zijn bepalingen 

tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het 

midden weggenomen door het aan het 

kruis te nagelen.

HEBREËN 1:8     maar tegen de Zoon zegt 

Hij: Uw troon, o God, bestaat in alle 

eeuwigheid. De scepter van Uw koninkrijk 

is een scepter van het recht.

HEBREËN 7:26     Want zo’n Hogepriester 

hadden wij nodig: heilig, onschuldig, 

onbesmet, afgescheiden van de zondaars en 

boven de hemelen verheven.

HEBREËN 10:14     Want met één offer 

heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in 

eeuwigheid volmaakt.

1 JOHANNES 3:8     Wie de zonde doet, is uit 

de duivel; want de duivel zondigt vanaf 

het begin. Hiertoe is de Zoon van God 

geopenbaard, dat Hij de werken van de 

duivel verbreken zou.

Zie: Leviticus 25:8; Numeri 14:35; Psalm 45:8; Jesaja 53:10,11; 
Jesaja 56:1; Jesaja 61:1; Jeremía 23:5,6; Ezechiël 4:6; 

Lukas 24:44,45; 1 Korinthe 1:30; 2 Korinthe 5:21; 
Kolossenzen 1:20; Hebreën 2:17; Hebreën 9:11-14,26; 

Openbaring 14:6.

A07 Hij zal de Messias van Israël zijn.

F01 De dood van de Messias voorzegd.   

F04 De gevolgen van de verwerping van 

 de Messias.

DANIËL 9:25     U moet weten en begrijpen: 

vanaf de tijd dat het woord uitgaat om 

te laten terugkeren en om Jeruzalem 

te herbouwen tot op Messias, de Vorst, 

verstrijken er zeven weken en tweeënzestig 

weken. Plein en gracht zullen opnieuw 

gebouwd worden, maar wel in benauwde 

tijden.

JESAJA 55:4     Zie, Ik heb Hem gegeven 

als Getuige voor de volken, als Vorst en 

Gebieder voor de volken.

MARKUS 13:14     Wanneer u dan de gruwel 

van de verwoesting, waarover door de 

profeet Daniël gesproken is, zult zien 

staan waar het niet behoort-laat hij die het 

leest, daarop letten! -laten dan zij die in 

Judea zijn, vluchten naar de bergen.
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JOHANNES 1:41     Deze vond als eerste zijn 

eigen broer Simon en zei tegen hem: Wij 

hebben de Messias gevonden, wat vertaald 

wordt als de Christus.

HANDELINGEN 3:15     maar de Vorst van 

het leven hebt u gedood, Die God uit 

de doden opgewekt heeft, waarvan wij 

getuigen zijn.

HANDELINGEN 5:31     Deze Jezus heeft God 

door Zijn rechterhand verhoogd tot een 

Vorst en Zaligmaker, om Israël bekering te 

geven en vergeving van zonden.

Zie: Jesaja 9:5; Micha 5:1; Matthéüs 24:15; Johannes 4:25.

F01 De dood van de Messias voorzegd.   

DANIËL 9:26     Na de tweeënzestig weken zal  

de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet 

voor Hemzelf zijn. Een volk van een vorst,  

een volk dat komen zal, zal de stad en het 

heiligdom te gronde richten. Het einde ervan zal 

zijn in de overstromende vloed en tot het einde 

toe zal er oorlog zijn, verwoestingen waartoe 

vast besloten is.

JESAJA 53:8     Hij is uit de angst en uit het 

gericht weggenomen, en wie zal Zijn leeftijd 

uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het 

land van de levenden. Om de overtreding van 

mijn volk is de plaag op Hem geweest.

MATTHÉÜS 24:2     Jezus antwoordde en zei 

tegen hen: Ziet u dit alles? Voorwaar, Ik 

zeg u: hier zal niet één steen op de andere 

steen gelaten worden die niet afgebroken 

zal worden.

MARKUS 9:12     En Hij antwoordde hun: Elia 

zal wel eerst komen en alles herstellen; en 

het zal geschieden zoals geschreven is over 

de Zoon des mensen, dat Hij veel lijden 

zal en veracht worden.

MARKUS 13:2     En Jezus antwoordde 

hem: Ziet u deze grote gebouwen? Er zal 

niet één steen op de andere steen gelaten 

worden die niet afgebroken zal worden.

LUKAS 21:24     En zij zullen vallen door 

de scherpte van het zwaard en in 

gevangenschap weggevoerd worden onder 

alle heidenen. En Jeruzalem zal door de 

heidenen vertrapt worden, totdat de tijden 

van de heidenen vervuld zullen zijn.

LUKAS 24:26     Moest de Christus niet deze 

dingen lijden, en alzo in Zijn heerlijkheid 

ingaan?

LUKAS 24:46     En Hij zei tegen hen: Zo staat 

er geschreven en zo moest de Christus 

lijden en uit de doden opstaan op de derde 

dag.

JOHANNES 11:51     Dit zei hij echter niet uit 

zichzelf, maar als hogepriester van dat jaar 

profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor 

het volk,

52  en niet alleen voor het volk, maar ook om 

de kinderen van God, overal verspreid, 

bijeen te brengen.

JOHANNES 12:32     En Ik, als Ik van de 

aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe 

trekken.

33  (En dit zei Hij om aan te duiden welke 

dood Hij zou sterven.)
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34  De menigte antwoordde Hem: Wij hebben 

uit de wet gehoord dat de Christus tot 

in eeuwigheid blijft. En hoe kunt U dan 

zeggen dat de Zoon des mensen verhoogd 

moet worden? Wie is die Zoon des 

mensen?

Zie: Lukas 19:43,44; Lukas 21:6; 1 Petrus 2:24; 1 Petrus 3:18.

F04 De gevolgen van de verwerping van 

 de Messias.

H09 Profetie over de toekomst van Zijn volk.

DANIËL 9:27     Hij zal voor velen het  

verbond versterken, één week lang. 

Halverwege de week zal Hij slachtoffer 

en graanoffer doen ophouden.Over de 

gruwelijke vleugel zal een verwoester  

zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast 

besloten, uitgegoten zal worden over de 

verwoeste.

MATTHÉÜS 24:14     En dit Evangelie van het 

Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt 

worden tot een getuigenis voor alle volken; 

en dan zal het einde komen.

15  Wanneer u dan de gruwel van de 

verwoesting, waarvan gesproken is door 

de profeet Daniël, zult zien staan op de 

heilige plaats-laat hij die het leest, daarop 

letten! -

MARKUS 13:14     Wanneer u dan de gruwel 

van de verwoesting, waarover door de 

profeet Daniël gesproken is, zult zien 

staan waar het niet behoort-laat hij die het 

leest, daarop letten! -laten dan zij die in 

Judea zijn, vluchten naar de bergen.

LUKAS 21:20     Wanneer u zult zien dat 

Jeruzalem door legers omringd wordt, 

weet dan dat zijn verwoesting nabij is.

21  Laten dan wie in Judea zijn, vluchten 

naar de bergen en wie in het midden van 

Jeruzalem zijn, daaruit wegtrekken en wie 

op de velden zijn, er niet in gaan.

22  Want dit zijn dagen van wraak, opdat al 

wat geschreven staat, vervuld wordt.

23  Maar wee de zwangeren en de zogenden 

in die dagen, want er zal grote nood zijn in 

het land en toorn over dit volk.

24  En zij zullen vallen door de scherpte 

van het zwaard en in gevangenschap 

weggevoerd worden onder alle heidenen. 

En Jeruzalem zal door de heidenen 

vertrapt worden, totdat de tijden van de 

heidenen vervuld zullen zijn.

Zie: Deuteronomium 4:26-28; Deuteronomium 28:15; 
Deuteronomium 31:28-29; Jesaja 10:22,23; Jesaja 28:22; 

Daniël 8:13; Daniël 11:36; Daniël 12:11; 
1 Thessalonicenzen 2:14-16.
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B18 De heiligheid, schoonheid en heerlijkheid

 van de Messias.

DANIËL 10:5     Ik sloeg mijn ogen op en zag, 

en zie, er was een Man, gekleed in linnen, 

Zijn heupen omgord met het fijne goud 

uit Ufaz.

6  Zijn lichaam was als turkoois, Zijn gezicht 

als het uiterlijk van de bliksem, Zijn ogen 

als vuurfakkels, Zijn armen en Zijn voeten 

als de glans van gepolijst koper en het 

geluid van Zijn woorden als het geluid van 

een menigte.

OPENBARING 1:13     En te midden van de 

zeven kandelaren zag ik Iemand Die op 

de Zoon des mensen leek, gekleed in een 

gewaad tot op de voeten, en op de borst 

omgord met een gouden gordel;

14  en Zijn hoofd en haar waren wit, als witte 

wol, als sneeuw, en Zijn ogen waren als 

een vuurvlam,

15  en Zijn voeten waren als blinkend koper, 

gloeiend gemaakt in een oven, en Zijn 

stem klonk als het geluid van vele wateren.

16  En Hij had zeven sterren in Zijn 

rechterhand en uit Zijn mond kwam een 

tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn 

gezicht was zoals de zon schijnt in haar 

kracht.

17  En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan 

Zijn voeten, en Hij legde Zijn rechterhand 

op mij en zei tegen mij: Wees niet 

bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste,

Zie: Matthéüs 17:2; Lukas 9:29; Openbaring 19:12.

H02 Het toekomstig oordeel door de Messias.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

DANIËL 12:1     In die tijd zal Michaël 

opstaan, de grote vorst, hij die uw 

volksgenoten bijstaat. Het zal een 

benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is 

sinds er een volk is geweest tot op die tijd. 

In die tijd zal uw volk ontkomen: ieder 

die gevonden wordt, opgeschreven in het 

boek.

JESAJA 4:3     Dan zal het gebeuren dat wie in 

Sion overgebleven is, en wie in Jeruzalem 

overgelaten is, heilig genoemd zal worden, 

eenieder die in Jeruzalem ten leven 

opgeschreven is.

MATTHÉÜS 24:21     Want dan zal er een 

grote verdrukking zijn, zoals er niet 

geweest is vanaf het begin van de wereld, 

tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn 

zal.

LUKAS 10:20     Verblijd u echter niet daarover 

dat de geesten aan u onderworpen zijn, 

maar verblijd u erover dat uw namen 

opgeschreven zijn in de hemel.

OPENBARING 3:5     Wie overwint, zal 

bekleed worden met witte kleren en Ik zal 

zijn naam beslist niet uitwissen uit het 

boek des levens, maar Ik zal zijn naam 

belijden voor Mijn Vader en voor Zijn 

engelen.

OPENBARING 17:14     Zij zullen oorlog 

voeren tegen het Lam, maar het Lam-

want Heere der heren is Hij en Koning 

der koningen-zal hen overwinnen, en zij 
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die samen met Hem zijn, geroepenen, 

uitverkorenen en gelovigen.

Zie: #2; Psalm 69:29; Jesaja 9:6; Jesaja 26:20-21; Jeremía 30:7; 
Ezechiël 34:24; Daniël 9:25; Daniël 10:21; Markus 13:19; 

Lukas 21:23-24; Filippenzen 4:3; Openbaring 13:8; 
Openbaring 16:17-21; Openbaring 19:11-16.

H02 Het toekomstig oordeel door de Messias.

DANIËL 12:2      En velen van hen die slapen 

in het stof van de aarde, zullen ontwaken, 

sommigen tot eeuwig leven, anderen tot 

smaad, tot eeuwig afgrijzen.

MATTHÉÜS 25:31     Wanneer de Zoon des 

mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en 

al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij 

zitten op de troon van Zijn heerlijkheid.

32  En voor Hem zullen al de volken 

bijeengebracht worden, en Hij zal ze van 

elkaar scheiden zoals de herder de schapen 

van de bokken scheidt.

33  En Hij zal de schapen aan Zijn 

rechterhand zetten, maar de bokken aan 

Zijn linkerhand.

34  Dan zal de Koning zeggen tegen hen 

die aan Zijn rechterhand zijn: Kom, 

gezegenden van Mijn Vader, beërf het 

Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de 

grondlegging van de wereld.

HANDELINGEN 17:31     en wel omdat Hij 

een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de 

wereld rechtvaardig zal oordelen door 

een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. 

Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs 

geleverd door Hem uit de doden te doen 

opstaan.

ROMEINEN 2:16     Zo zal het gaan op de dag 

wanneer God de verborgen dingen van de 

mensen zal oordelen door Jezus Christus, 

overeenkomstig mijn Evangelie.

1 THESSALONICENSEN 4:14     Want als wij 

geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, 

zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus 

ontslapen zijn, terug brengen met Hem.

OPENBARING 20:12     En ik zag de doden, 

klein en groot, voor God staan. En de 

boeken werden geopend en nog een ander 

boek werd geopend, namelijk het boek des 

levens. En de doden werden geoordeeld 

overeenkomstig wat in de boeken 

geschreven stond, naar hun werken.

Zie: #5; #6; Job 19:25-27; Matthéüs 22:32; Romeinen 9:21.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

DANIËL 12:3     De verstandigen zullen 

blinken als de glans van het hemel gewelf, 

en zij die er velen rechtvaardigen, als de 

sterren, voor eeuwig en altijd.

MATTHÉÜS 13:43     Dan zullen de 

rechtvaardigen stralen als de zon, in het 

Koninkrijk van hun Vader. Wie oren heeft 

om te horen, laat hij horen.

MATTHÉÜS 19:28     En Jezus zei tegen hen: 

Voorwaar, Ik zeg u dat u die Mij gevolgd 

bent, in de wedergeboorte, als de Zoon 

des mensen zal zitten op de troon van 

Zijn heerlijkheid, ook zult zitten op twaalf 

tronen en de twaalf stammen van Israël 

zult oordelen.

DANIËL

daniël 12 daniël 12



355

FILIPPENZEN 2:16     door vast te houden 

aan het Woord van het leven, mij tot roem 

met het oog op de dag van Christus, dat 

ik niet tevergeefs heb hardgelopen en mij 

ook niet tevergeefs heb ingespannen.

17  Maar al word ik ook als een plengoffer 

uitgegoten over het offer en de bediening 

van uw geloof, ik verblijd mij en ik verblijd 

mij met u allen.

1 THESSALONICENSEN 2:19     Want wat is 

onze hoop of blijdschap of erekroon? Bent 

ook u dat niet voor het aangezicht van onze 

Heere Jezus Christus bij Zijn komst?

20  U bent immers onze heerlijkheid en 

blijdschap.

Zie: #1; Daniël 11:33,35; Lukas 1:16,17; 1 Korinthe 3:10;  
Éfeze 4:11.
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H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

H09 Profetie inzake de toekomst van het volk 

 van de Messias.

HOSÉA 1:10      Toch zal het aantal Israëlieten 

zijn als het zand van de zee, dat niet 

gemeten en niet geteld kan worden. En het 

zal gebeuren dat in de plaats waar tegen 

hen gezegd is: U bent niet Mijn volk, tegen 

hen gezegd zal worden: kinderen van de 

levende God.

11  Dan zullen de Judeeërs bijeengebracht 

worden samen met de Israëlieten. Zij 

zullen voor zich één Hoofd aanstellen en 

uit het land oprukken; want groot zal de 

dag van Jizreël zijn.

GENESIS 13:16     En Ik zal uw nageslacht 

maken als het stof van de aarde; als 

iemand het stof van de aarde zou kunnen 

tellen, dan zou ook uw nageslacht geteld 

kunnen worden.

JOHANNES 11:52        en niet alleen voor het 

volk, maar ook om de kinderen van God, 

overal verspreid, bijeen te brengen.

HANDELINGEN 2:47     en zij loofden God 

en vonden genade bij heel het volk. En de 

Heere voegde dagelijks mensen die zalig 

werden, aan de gemeente toe.

ROMEINEN 9:26  En het zal zijn dat op de 

plaats waar tegen hen gezegd was: U bent 

Niet-Mijn-volk, daar zullen zij kinderen 

van de levende God genoemd worden.

27  En Jesaja roept over Israël uit: Al zou het 

getal van de Israëlieten zijn als het zand 

van de zee, slechts het overblijfsel zal 

behouden worden.

GALATEN 3:27     Want u allen die in 

Christus gedoopt bent, hebt zich met 

Christus bekleed.

28  Daarbij is het niet van belang dat men Jood 

is of Griek; daarbij is het niet van belang 

dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet 

van belang dat men man is of vrouw; want 

allen bent u één in Christus Jezus.

29  En als u van Christus bent, dan bent u 

Abrahams nageslacht en overeenkomstig 

de belofte erfgenamen.

GALATEN 6:15     Want in Christus Jezus 

heeft niet het besneden zijn enige kracht, 

en ook niet het onbesneden zijn, maar wel 

dat we een nieuwe schepping zijn.

16  En allen die overeenkomstig deze regel 

wandelen: vrede en barmhartigheid zij 

over hen en over het Israël van God.

ÉFEZE 1:10     om in de bedeling van de 

volheid van de tijden alles weer in Christus 

bijeen te brengen, zowel wat in de hemel 

als wat op de aarde is.

HEBREËN 11:12     Daarom zijn er zelfs uit 

één man en dat uit iemand wiens kracht 

al gestorven was, zovelen geboren als de 

sterren van de hemel in menigte en als het 

zand op het strand van de zee, dat niet te 

tellen is.

13  Deze allen zijn in het geloof gestorven. 

Zij hebben de vervulling van de beloften 

niet verkregen, maar hebben die vanuit de 

verte gezien en geloofd en begroet, en zij 

hebben beleden dat zij vreemdelingen en 

bijwoners op de aarde waren.

OPENBARING 7:4     En ik hoorde het 
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aantal van hen die verzegeld waren: 

honderdvierenveertigduizend waren 

er verzegeld uit alle stammen van de 

Israëlieten.

Zie: #1; #2; #3; Genesis 32:12; Jesaja 43:5,6; Jesaja 49:17-26; 
Jesaja 54:1-3; Jesaja 60:4-22; Jesaja 66:20-22; Hosea 2:22.

B20 De liefde van de Koning tot Zijn volk. 

E20 De Messias zal een nieuw verbond maken. 

E23 De Messias zal Zijn volk bekeren.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

H09 Profetie inzake de toekomst van Zijn volk.

H10 Profetie van het eeuwig vrederijk.

HOSÉA 2:14     Ik zal haar daarvandaan haar 

wijngaarden geven, en het Dal van Achor 

tot een deur van hoop. Daar zal zij zingen 

als in de dagen van haar jeugd, als op de 

dag dat zij wegtrok uit het land Egypte.

15  Op die dag zal het gebeuren, spreekt de 

HEERE, dat u Mij zult noemen: mijn Man, 

en Mij niet meer zult noemen: mijn Baäl!

16  Dan zal Ik de namen van de Baäls uit haar 

mond wegdoen en aan hun namen zal niet 

meer gedacht worden.

17  Ik zal voor hen een verbond sluiten op die 

dag met de dieren van het veld, met de 

vogels in de lucht en de kruipende dieren 

op de aarde. En boog, zwaard en strijd zal 

Ik van de aarde doen verdwijnen, en Ik zal 

hen onbezorgd doen neerliggen.

18  Ik zal u voor eeuwig tot Mijn bruid 

nemen: ja, Ik zal u tot Mijn bruid 

nemen in gerechtigheid en in recht, in 

goedertierenheid en in barmhartigheid.

19  In trouw zal Ik u voor Mij als bruid 

nemen; en u zult de HEERE kennen.

20   Op die dag zal het geschieden, spreekt 

de HEERE, dat Ik zal verhoren. Ik zal 

de hemel verhoren en die zal de aarde 

verhoren.

21  Dan zal de aarde het koren, de nieuwe 

wijn en de olie verhoren, en die zullen 

Jizreël verhoren.

22  En Ik zal haar voor Mij in de aarde zaaien 

en Mij ontfermen over Lo-Ruchama. Ik zal 

zeggen tegen Lo-Ammi: U bent Mijn volk, 

en hij zal zeggen: Mijn God!

JESAJA 11:6     Een wolf zal bij een lam 

verblijven, een luipaard bij een geitenbok 

neerliggen, een kalf, een jonge leeuw 

en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een 

kleine jongen zal ze drijven.

7  Koe en berin zullen samen weiden, hun 

jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een 

leeuw zal stro eten als het rund.

8  Een zuigeling zal zich vermaken bij  

het hol van een adder, en in het nest van 

een gifslang zal een peuter zijn hand 

steken.

JESAJA 54:5     Want uw Maker is uw Man, 

HEERE van de legermachten is Zijn Naam, 

en uw Verlosser is de Heilige van Israël, 

de God van heel de aarde zal Hij genoemd 

worden.

HÁBAKUK 2:4     Zie, zijn ziel is 

hoogmoedig, niet oprecht in hem, maar de 

rechtvaardige zal door zijn geloof leven.

MATTHÉÜS 11:27     Alle dingen zijn Mij 

overgegeven door Mijn Vader; en niemand 

kent de Zoon dan de Vader, en niemand 
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kent de Vader dan de Zoon, en hij aan wie 

de Zoon het wil openbaren.

JOHANNES 17:3     En dit is het eeuwige leven, 

dat zij U kennen, de enige waarachtige God, 

en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.

ROMEINEN 1:17     Want de gerechtigheid van 

God wordt daarin geopenbaard uit geloof 

tot geloof, zoals geschreven is: Maar de 

rechtvaardige zal uit het geloof leven.

ROMEINEN 9:24     Hen heeft Hij ook 

geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de 

Joden, maar ook uit de heidenen.

25  Zoals Hij ook in Hosea zegt: Ik zal Niet-

Mijn-volk noemen: Mijn volk, en de Niet-

geliefde: Geliefde.

26  En het zal zijn dat op de plaats waar tegen 

hen gezegd was: U bent Niet-Mijn-volk, 

daar zullen zij kinderen van de levende 

God genoemd worden.

ROMEINEN 11:26     En zo zal heel Israël 

zalig worden, zoals geschreven staat: De 

Verlosser zal uit Sion komen en zal de 

goddeloosheden afwenden van Jakob.

27  En dit is het verbond van Mij met hen, 

wanneer Ik hun zonden zal wegnemen.

2 KORINTHE 11:2     Want ik beijver mij voor 

u met een ijver van God. Ik heb u immers 

ten huwelijk gegeven aan één Man om u 

als een reine maagd aan Christus voor te 

stellen.

HEBREËN 8:11     En zij zullen beslist niet 

ieder zijn naaste en ieder zijn broeder 

onderwijzen en zeggen: Ken de Heere. 

Want zij allen zullen Mij kennen, van klein 

tot groot onder hen.

1 JOHANNES 5:20     Maar wij weten dat 

de Zoon van God gekomen is en ons het 

verstand heeft gegeven om de Waarachtige te 

mogen kennen; en wij zijn in de Waarachtige, 

namelijk in Zijn Zoon, Jezus Christus. Die is 

de waarachtige God en het eeuwige leven.

OPENBARING 12:6     En de vrouw vluchtte 

naar de woestijn, waar zij een plaats had, 

die door God voor haar gereedgemaakt 

was, opdat men haar daar zou voeden 

twaalfhonderdzestig dagen.

OPENBARING 12:14     En aan de vrouw 

werden twee vleugels van een grote arend 

gegeven, opdat zij naar de woestijn zou 

vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed 

wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, 

buiten het gezicht van de slang.

OPENBARING 21:3     En ik hoorde een luide 

stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van 

God is bij de mensen en Hij zal bij hen 

wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God 

Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.

Zie: #1; #2; #5; Leviticus 26:40-45;  
Deuteronomium 26:17-19; Deuteronomium 30:3-5;  

Jesaja 49:13-26; Jesaja 51:3; Jeremia 2:2; Jeremia 3:12-24; 
Jeremia 24:7; Jeremia 30:18-22; Jeremia31:1-37;  

Jeremia 32:36-41; Jeremia33:6-26; Ezechiël 34:22-31;  
Ezechiël 36:8-15; Ezechiël 37:11-28; Ezechiël 39:25-29;  

Hosea 1:11; Amos 9:11-15; Micha 7:14-20;  
Zefanja 3:12-20; Zacharía 1:16,17; Zacharía 8: 12-15;  

Zacharía 10:9-12. Zacharía. 13:9.
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H09 Profetie inzake de toekomst van Zijn volk.

HOSÉA 3:4     Want de Israëlieten moeten 

veel dagen zonder koning en zonder vorst 

blijven, zonder offer en zonder gewijde 

steen, zonder efod en afgodsbeelden.

MATTHÉÜS 24:1     En Jezus ging weg en 

vertrok uit de tempel; en Zijn discipelen 

kwamen naar Hem toe om Hem op de 

gebouwen van de tempel te wijzen.

2  Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ziet 

u dit alles? Voorwaar, Ik zeg u: hier zal 

niet één steen op de andere steen gelaten 

worden die niet afgebroken zal worden.

LUKAS 21:24     En zij zullen vallen door 

de scherpte van het zwaard en in 

gevangenschap weggevoerd worden onder 

alle heidenen. En Jeruzalem zal door de 

heidenen vertrapt worden, totdat de tijden 

van de heidenen vervuld zullen zijn.

JOHANNES 19:15     Maar zij schreeuwden: 

Weg met Hem, weg met Hem, kruisig 

Hem! Pilatus zei tegen hen: Moet ik 

uw Koning kruisigen? De overpriesters 

antwoordden: Wij hebben geen koning 

dan de keizer.

Zie: Genesis 49:10; Ezechiël 34:23,24; Daniël 8:11-13; Daniël 
9:27; Daniël 12:11; Micha 5:1-4; Zacharía 13:2; Hebreën 10:26.

E23 De Messias zal Zijn volk bekeren.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias

HOSÉA 3:5     Daarna zullen de Israëlieten zich 

bekeren, en de HEERE, hun God, zoeken 

en David, hun koning. Zij zullen zich in 

diep ontzag tot de HEERE en Zijn goedheid 

wenden, in later tijd.

HANDELINGEN 15:16     Hierna zal Ik terug-

keren en de vervallen hut van David weer op-

bouwen, en wat daarvan is afgebroken, weer 

opbouwen en Ik zal hem weer oprichten,

17  opdat de mensen die overgebleven zijn, de 

Heere zouden zoeken, en alle heidenen over 

wie Mijn Naam uitgeroepen is, spreekt de 

Heere, Die dit alles doet.

18  Aan God zijn al Zijn werken van eeuwigheid 

bekend.

ROMEINEN 11:25     Want ik wil niet, 

broeders, dat u geen weet hebt van dit 

geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in 

eigen oog), dat er voor een deel verharding 

over Israël is gekomen, totdat de volheid 

van de heidenen is binnengegaan.

26  En zo zal heel Israël zalig worden, zoals 

geschreven staat: De Verlosser zal uit 

Sion komen en zal de goddeloosheden 

afwenden van Jakob.

HEBREËN 1:1     Nadat God voorheen vele ma-

len en op vele wijzen tot de vaderen gespro-

ken had door de profeten, heeft Hij in deze 

laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon,

2  Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, 

door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft.

Zie: #2; Jeremía 3:22,23; Hoséa 5:15; Hoséa 10:3.
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E23 De Messias zal Zijn volk bekeren.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

HOSÉA 6:1     Kom, laten wij terugkeren  

naar de HEERE, want Hij heeft 

verscheurd, maar Hij zal ons genezen; 

Hij heeft geslagen, maar Hij zal ons 

verbinden.

2  Na twee dagen zal Hij ons levend maken, 

op de derde dag zal Hij ons doen opstaan. 

Dan zullen wij voor Zijn aangezicht leven.

ROMEINEN 11:15     Want als hun 

verwerping verzoening voor de wereld 

betekent, wat betekent dan hun aanneming 

anders dan leven uit de doden?

ROMEINEN 11:26     En zo zal heel Israël 

zalig worden, zoals geschreven staat: De 

Verlosser zal uit Sion komen en zal de 

goddeloosheden afwenden van Jakob.

1 KORINTHE 15:4     en dat Hij begraven is, 

en dat Hij opgewekt is op de derde dag, 

overeenkomstig de Schriften,

Zie: #1; #2; Genesis 1:9-13; Numeri 17:8; Jesaja 26:19; Jesaja 55:7; 
Jeremía 3:22; Klaagliederen 3:22,40-41; Hoséa 5:15; Hoséa 14:1; 

Lukas 24:21; Johannes 2:1; Romeinen 14:8; Openbaring 11:14,15.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van 

 de Messias.

HOSÉA 6:3     Dan zullen wij kennen, 

wij zullen ernaar jagen de HEERE te 

kennen! Zijn verschijning staat vast als 

de dageraad. Ja, Hij komt naar ons toe 

als de regen, als late regen, die het land 

natmaakt.

2 SAMUËL 23:3     De God van Israël heeft 

gezegd, de rots van Israël heeft tot mij 

gesproken: Er komt een Heerser over de 

mensen, een Rechtvaardige, een Heerser 

in de vreze Gods.

4  Hij is als het licht van de morgen, wanneer 

de zon opgaat, een morgen zonder wolken;  

als de glans na de regen, die groen laat 

opkomen uit de aarde.

LUKAS 1:78     door de innige gevoelens van 

barmhartigheid van onze God, waarmee de 

Opgang uit de hoogte naar ons omgezien 

heeft,

JOHANNES 17:3     En dit is het eeuwige 

leven, dat zij U kennen, de enige 

waarachtige God, en Jezus Christus,  

Die U gezonden hebt.

OPENBARING 22:16     Ik, Jezus, heb Mijn 

engel gezonden om bij u in de gemeenten 

van deze dingen te getuigen. Ik ben de 

Wortel en het Nageslacht van David, de 

blinkende Morgenster.

Zie: #1; #2; Hoséa 10:12; 2 Petrus 1:19.

E02 De plaats van de bediening van de Messias.

HOSÉA 11:1     Toen Israël een kind was, 

had Ik hem lief, en uit Egypte heb Ik Mijn 

zoon geroepen.

MATTHÉÜS 2:13     Nadat zij vertrokken 

waren, zie, een engel van de Heere 

verschijnt Jozef in een droom en zegt: 

Sta op, en neem het Kind en Zijn moeder 
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met u mee, en vlucht naar Egypte, en 

blijf daar totdat ik het u zal zeggen, want 

Herodes zal het Kind zoeken om Het om 

te brengen.

14  Hij stond dan op, nam het Kind en Zijn 

moeder in de nacht met zich mee en 

vertrok naar Egypte.

15  En hij bleef daar tot de dood van Herodes, 

opdat vervuld werd wat door de Heere 

gesproken is door de profeet: Uit Egypte 

heb Ik Mijn Zoon geroepen.

E04 De overwinning van de Messias over 

 de zonde.

E 11 De Messias zal eeuwig leven geven.

E14 De Messias zal de dood en duisternis

 overwinnen.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

HOSÉA 13:14     Ik zal hen verlossen 

uit de macht van het graf. Ik zal hen 

vrijkopen uit de dood. Dood, waar zijn 

uw pestziekten? Graf, waar is uw verderf? 

Berouw verbergt zich voor Mijn ogen!

1 KORINTHE 15:52     in een ondeelbaar 

ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste 

bazuin. Immers, de bazuin zal klinken 

en de doden zullen als onvergankelijke 

mensen opgewekt worden, en ook wij 

zullen veranderd worden.

53  Want dit vergankelijke moet zich met 

onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke 

moet zich met onsterfelijkheid bekleden.

54  En wanneer dit vergankelijke zich met 

onvergankelijkheid bekleed zal hebben, 

en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid 

bekleed zal hebben, dan zal het woord 

geschieden dat geschreven staat: De dood 

is verslonden tot overwinning.

55  Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw 

overwinning?

56  De prikkel nu van de dood is de zonde, en 

de kracht van de zonde is de wet.

57  Maar God zij dank, Die ons de overwinning 

geeft door onze Heere Jezus Christus.

Zie: Jesaja 26:19; 1 Korinthe 15:21-22; 2 Korinthe 5:4; 
Openbaring 20:13; Openbaring 21:14.

G05 De Messias zal veel vrucht zien.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

HOSÉA 14:5     Ik zal hun afkerigheid 

genezen, Ik zal hen vrijwillig liefhebben, 

want Mijn toorn heeft zich van hem 

afgewend.

6  Ik zal voor Israël zijn als de dauw. Hij zal 

in bloei staan als de lelie, wortel schieten 

als de Libanon.

7  Zijn jonge loten zullen uitlopen, zodat zijn 

pracht zal zijn als die van de olijfboom, en 

hij zal een geur hebben als de Libanon.

8  Zij zullen opnieuw in zijn schaduw zitten, 

koren verbouwen en in bloei staan als de 

wijnstok; zijn gedachtenis zal zijn als de 

wijn van Libanon.

9  Efraïm, wat heb Ik nog met de afgoden 

te maken? Ík heb hem verhoord en zal 

naar hem omzien. Ik zal zijn als een altijd 

groene cipres. Door Mij is bij u vrucht te 

vinden.

JESAJA 44:3     Want Ik zal water gieten op 

het dorstige en stromen op het droge. Ik 

zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en 

Mijn zegen op uw nakomelingen.
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4  Zij zullen opkomen tussen het gras, als 

wilgen aan de waterstromen.

HOOGLIED 2:3     Als een appelboom tussen de 

bomen van het woud, zo is  

mijn Liefste tussen de jongemannen. Ik 

verlang er sterk naar in Zijn schaduw te zitten, 

en Zijn vrucht is zoet voor mijn gehemelte.

MICHA 4:4     Maar zij zullen zitten, 

ieder onder zijn wijnstok en onder zijn 

vijgenboom, niemand zal ze schrik 

aanjagen, want de mond van de HEERE 

van de legermachten heeft het gesproken.

MICHA 5:6     Het overblijfsel van Jakob zal 

zijn te midden van vele volken als dauw 

van de HEERE, als regendruppels op het 

gewas, dat niet uitziet naar iemand en niet 

hoopt op mensenkinderen.

7 Ja, het overblijfsel van Jakob zal onder 

de heidenvolken zijn, te midden van veel 

volken, als een leeuw onder de dieren 

van het woud, als een jonge leeuw onder 

de schaapskudden, die, wanneer hij 

erdoorheen trekt, vertrapt en verscheurt, 

en er is niemand die redt.

ZACHARÍA 3:10     Op die dag, spreekt de 

HEERE van de legermachten, zal ieder 

zijn naaste uitnodigen onder de wijnstok 

en onder de vijgenboom.

LUKAS 3:8     Breng dan vruchten voort in 

overeenstemming met de bekering, en 

begin niet bij uzelf te zeggen: Wij hebben 

Abraham als vader; want ik zeg u dat 

God zelfs uit deze stenen voor Abraham 

kinderen kan verwekken.

9  De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de 

bomen; elke boom dan die geen goede 

vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in 

het vuur geworpen.

LUKAS 6:43     Want er is geen goede 

boom die slechte vrucht voortbrengt, 

en geen slechte boom die goede vrucht 

voortbrengt.

44  Want iedere boom wordt aan zijn eigen 

vrucht gekend. Men plukt immers geen 

vijgen van dorens en men oogst geen druif 

van doornstruiken.

JOHANNES 15:2     Elke rank die in Mij geen 

vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank 

die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij 

meer vrucht draagt.

3  U bent al rein vanwege het woord dat Ik 

tot u gesproken heb.

4  Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen 

vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet 

in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u 

niet in Mij blijft.

5  Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in 

Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel 

vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.

6  Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij 

buitengeworpen zoals de rank, en verdort, 

en men verzamelt ze en werpt ze in het 

vuur, en zij worden verbrand.

7  Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u 

blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u 

ten deel vallen.

8  Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u 

veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent.

Zie: #1; #2; #3. Psalm 72:16; Jesaja27:6; Jesaja35:2;  
Jesaja 57:18; Jeremía 2:21; Jeremia 3:22; Jeremia 33:6;  

Ezechiël 17:8; Ezechiël 17:22-24; Hoséa 2:11; Hoséa 10:1;  
Joël 2:22; Hábakuk 3:17,18.
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H02 Het toekomstig oordeel door de Messias.

JOËL 2:1     Blaas de bazuin in Sion, sla alarm 

op Mijn heilige berg, laat alle inwoners 

van het land sidderen, want de dag van de 

HEERE komt, ja, is nabij!

JOËL 2:2-12

JOËL 2:13     En scheur uw hart en niet uw 

kleren. Bekeer u tot de HEERE,  

uw God, want Hij is genadig en 

barmhartig, geduldig en rijk aan 

goedertierenheid, en Hij heeft  

berouw over het kwaad.

14  Wie weet zal Hij Zich omkeren en berouw 

hebben, zodat Hij een zegen achter Zich 

overlaat: een graanoffer en een plengoffer 

JOËL 2:15-17

ROMEINEN 2:4     Of veracht u de rijkdom van 

Zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid 

en geduld, zonder te weten dat de 

goedertierenheid van God u tot bekering leidt?

1 THESSALONICENSEN 5:2     Want u weet 

zelf heel goed dat de dag van de Heere 

komt als een dief in de nacht.

1 PETRUS 4:7     En het einde van alle dingen 

is nabij; wees daarom bezonnen en 

nuchter in de gebeden.

Zie: #5; #6. Psalm 103:8; Jesaja 57:15; 66:2; Amos 3:6;  
Micha 7:18; Zefanja 2:3 en 3:11; Zacharia 8:3; Maleachi 4:2

E16 De Messias zal zijn volk zegenen.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

JOËL 2:18     Toen nam de HEERE het op voor 

Zijn land, en Hij spaarde Zijn volk.

19  De HEERE antwoordde en zei tegen Zijn 

volk: Zie, Ik zend u het koren, de nieuwe 

wijn en de olie, zodat u ermee verzadigd 

wordt. Ik zal u niet meer overgeven als 

voorwerp van smaad onder de heidenvolken.

JOËL 2:20-22

23  En u, kinderen van Sion, verheug u en wees 

blij in de HEERE, uw God, want Hij zal u 

geven de Leraar tot gerechtigheid. Die zal 

regen op u doen neerdalen, vroege regen en 

late regen in de eerste maand.

JOËL 2:24-25

JOËL 2:26     Dan zult u overvloedig en tot 

verzadiging eten, en de Naam van de 

HEERE, uw God, prijzen, Die wonderlijk 

met u heeft gehandeld. Mijn volk zal voor 

eeuwig niet beschaamd worden.

27  Dan zult u weten dat Ik te midden van Israël 

ben, dat Ik, de HEERE, uw God ben, en 

niemand anders: Mijn volk zal voor eeuwig 

niet beschaamd worden!

ROMEINEN 9:23     En dat met het doel om 

de rijkdom van Zijn heerlijkheid bekend 

te maken over de voorwerpen van Zijn 

ontferming, die Hij van tevoren bereid 

heeft tot heerlijkheid?

JAKOBUS 5:11     Zie, wij prijzen hen 

gelukzalig die volharden. U hebt gehoord 

van de volharding van Job, en u hebt de 

uitkomst van de Heere gezien, dat de 

Heere vol ontferming is en barmhartig.

OPENBARING 21:3     En ik hoorde een luide 

stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van 

God is bij de mensen en Hij zal bij hen 

wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God 

Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.

Zie: #1; #2; #3; Psalm 72:6,7.
Vers 23 wordt in de King James Bijbel anders vertaald.
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E27 Een nieuw hart en een nieuwe geest geven.

G04 De Messias zal Zijn Geest uitstorten.

JOËL 2:28     Daarna zal het geschieden dat  

Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle 

vlees: uw zonen en uw dochters zullen 

profeteren, uw ouderen zullen dromen 

dromen, uw jongemannen zullen 

visioenen zien.

29  Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen 

zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten.

JESAJA 44:3     Want Ik zal water gieten op 

het dorstige en stromen op het droge. Ik 

zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en 

Mijn zegen op uw nakomelingen.

MATTHÉÜS 28:19     Ga dan heen, onderwijs 

al de volken, hen dopend in de Naam van 

de Vader en van de Zoon en van de Heilige 

Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden 

heb, in acht te nemen.

LUKAS 11:13     Als u die slecht bent, uw 

kinderen dus goede gaven weet te geven, 

hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige 

Geest geven aan hen die tot Hem bidden?

JOHANNES 3:5     Jezus antwoordde: 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand 

niet geboren wordt uit water en Geest, kan 

hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.

JOHANNES 7:38     Wie in Mij gelooft, zoals de 

Schrift zegt: Stromen van levend water zullen 

uit zijn binnenste vloeien.

39  (En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in 

Hem geloven, ontvangen zouden; want de 

Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus 

nog niet verheerlijkt was.)

JOHANNES 14:16     En Ik zal de Vader 

bidden, en Hij zal u een andere Trooster 

geven, opdat Hij bij u blijft tot in 

eeuwigheid,

17  namelijk de Geest van de waarheid, Die de 

wereld niet kan ontvangen, want zij ziet 

Hem niet en kent Hem niet, maar u kent 

Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.

JOHANNES 15:26     Maar wanneer de Trooster 

is gekomen, Die Ik u zenden zal van de 

Vader, de Geest van de waarheid, Die van de 

Vader uitgaat, zal Die van Mij getuigen.

JOHANNES 16:7     Maar Ik zeg u de 

waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik 

wegga, want als Ik niet wegga, zal de 

Trooster niet naar u toe komen; maar als 

Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden.

8  En als Die gekomen is, zal Hij de wereld 

overtuigen van zonde, van gerechtigheid 

en van oordeel:

9  van zonde, omdat zij niet in Mij geloven;

10  van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar 

Mijn Vader en u Mij niet meer zult zien;

11  en van oordeel, omdat de vorst van deze 

wereld veroordeeld is.

12  Nog veel heb Ik tegen u te zeggen, maar u 

kunt het nu niet dragen.

13  Maar wanneer Die komt, de Geest van 

de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in 

heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit 

Zichzelf spreken, maar wat  

Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, 

en de toekomstige dingen zal Hij u 

verkondigen.

14  Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het 

uit het Mijne nemen en het u verkondigen.

HANDELINGEN 2:16     Maar dit is wat 
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gesproken is door de profeet Joël:

17  En het zal zijn in de laatste dagen, zegt 

God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest 

op alle vlees; en uw zonen en uw dochters 

zullen profeteren, uw jongemannen zullen 

visioenen zien en uw ouderen zullen 

dromen dromen.

18  En ook op Mijn dienaren en op Mijn 

dienaressen zal Ik in die dagen van  

Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren.

HANDELINGEN 10:44     Terwijl Petrus deze 

woorden nog sprak, viel de Heilige Geest 

op allen die het Woord hoorden.

45  En de gelovigen die van de besnijdenis 

waren, zovelen als er met Petrus waren 

meegekomen, waren buiten zichzelf dat 

de gave van de Heilige Geest ook op de 

heidenen uitgestort werd,

HANDELINGEN 13:2     En terwijl zij de 

Heere dienden en vastten, zei de Heilige 

Geest: Zonder voor Mij zowel Barnabas 

als Saulus af voor het werk waartoe Ik hen 

geroepen heb.

ROMEINEN 5:5     En de hoop beschaamt 

niet, omdat de liefde van God in onze 

harten uitgestort is door de Heilige Geest, 

Die ons gegeven is.

ROMEINEN 8:13     Want als u naar het vlees 

leeft, zult u sterven. Als u echter door de 

Geest de daden van het lichaam doodt, zult 

u leven.

14  Immers, zovelen als er door de Geest van God 

geleid worden, die zijn kinderen van God.

15  Want u hebt niet de Geest van slavernij 

ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, 

maar u hebt de Geest van aanneming tot 

kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: 

Abba, Vader!

16  De Geest Zelf getuigt met onze geest dat 

wij kinderen van God zijn.

1 KORINTHE 2:12     En wij hebben niet 

ontvangen de geest van de wereld, maar 

de Geest Die uit God is, opdat wij zouden 

weten de dingen die ons door God genadig 

geschonken zijn.

13  Van die dingen spreken wij ook, niet met 

woorden die de menselijke wijsheid ons 

leert, maar met woorden die de Heilige 

Geest ons leert, om geestelijke dingen met 

geestelijke dingen te vergelijken.

1 KORINTHE 6:19     Of weet u niet, dat 

uw lichaam een tempel is van de Heilige 

Geest, Die in u is en Die u van God hebt 

ontvangen, en dat u niet van uzelf bent?

Zie: Spreuken 1:23; Matthéüs 12:32; Romeinen 8:9-12; 
1 Korinthe 12:4,8,11,13; 1 Korinthe 15:45; 2 Korinthe 3:6; 

Galaten 4:6; 2 Thessalonicensen 2:13; 1 Petrus 1:11,12.

H02 Het toekomstig oordeel door de Messias.

JOËL 2:30     Ik zal wondertekenen geven aan 

de hemel en op de aarde: bloed en vuur en 

rookzuilen.

31  De zon zal veranderd worden in 

duisternis en de maan in bloed, voor die 

dag van de HEERE komt, die grote en 

ontzagwekkende.

32  Het zal geschieden dat ieder die de Naam 

van de HEERE zal aanroepen, behouden 

zal worden. Want op de berg Sion en in 

Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de 

HEERE gezegd heeft, namelijk bij hen die 

ontkomen zijn, die de HEERE roepen zal.
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MATTHÉÜS 24:29     En meteen na de 

verdrukking van die dagen zal de zon 

verduisterd worden en de maan zal zijn 

schijnsel niet geven en de sterren zullen 

van de hemel vallen en de krachten van de 

hemelen zullen heftig bewogen worden.

30  En dan zal aan de hemel het teken van 

de Zoon des mensen verschijnen; en dan 

zullen al de stammen van de aarde rouw 

bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen 

zien, als Hij op de wolken van de hemel 

komt met grote kracht en heerlijkheid.

31  En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder 

luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn 

uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier 

windstreken, van het ene uiterste van de 

hemelen tot het andere uiterste ervan.

MATTHÉÜS 27:45     En vanaf het zesde uur 

kwam er duisternis over heel de aarde, tot 

het negende uur toe.

MARKUS 13:24     Maar in die dagen, na die 

verdrukking, zal de zon verduisterd worden 

en de maan zal zijn schijnsel niet geven.

25 En de sterren van de hemel zullen daaruit 

vallen en de krachten in de hemelen zullen 

heftig bewogen worden.

LUKAS 21:11     en er zullen grote 

aardbevingen zijn in verschillende plaatsen, 

hongersnoden en besmettelijke ziekten. Er 

zullen ook verschrikkelijke dingen en grote 

tekenen vanuit de hemel plaatsvinden.

LUKAS 21:25     En er zullen tekenen zijn in zon, 

maan en sterren, en op de aarde benauwdheid 

onder de volken, in radeloosheid vanwege het 

bulderen van zee en golven.

26 En het hart van de mensen zal bezwijken van 

vrees en verwachting van de dingen die de 

wereld zullen overkomen, want de krachten van 

de hemelen zullen heftig bewogen worden.

HANDELINGEN 2:19     En Ik zal wonderen 

geven in de hemel boven en tekenen op  

de aarde beneden: bloed, vuur en rookwalm.

20  De zon zal veranderd worden in duisternis 

en de maan in bloed, voordat de grote  

en ontzagwekkende dag van de Heere komt.

21  En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van 

de Heere zal aanroepen, zalig zal worden.

OPENBARING 6:12     En ik zag toen het 

Lam het zesde zegel geopend had, en zie, 

er kwam een grote aardbeving, en de zon 

werd zwart als een haren zak, en de maan 

werd als bloed,

13  en de sterren van de hemel vielen op de 

aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe 

vijgen afwerpt als hij door een harde wind 

wordt geschud.

Zie: #5; #6; #7; Psalm 50:15; Jesaja 13:9,10; 
Jesaja 34:4,5; Joël 2:10; Joël 3:15; Zacharía 13:9; 

Romeinen 10:11-14; 1 Korinthe 1:2.

E21 De Messias zal de zonden vergeven. 

H02 Het toekomstig oordeel door de Messias.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

H10 Profetie van het eeuwig vrederijk.   

     

JOËL 3:1     Want zie, in die dagen en in die 

tijd, als Ik een omkeer zal brengen in de 

gevangenschap van Juda en Jeruzalem,

JOËL 3:2-16

JOËL 3:17      Dan zult u weten dat Ik, de 

HEERE, uw God ben, Die op Sion, Mijn 

heilige berg, woont. Jeruzalem zal een 
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heiligdom zijn en vreemden zullen er niet 

meer doorheen trekken.

18  Op die dag zal het gebeuren dat de bergen 

van jonge wijn zullen druipen, de heuvels van 

melk zullen stromen, en alle water stromen 

van Juda zullen overlopen van water. Een bron 

zal uit het huis van de HEERE ontspringen, 

die het dal van Sittim zal bevochtigen.

19  Egypte zal worden tot een woestenij, Edom 

zal worden tot een woeste wildernis vanwege 

het geweld tegen de Judeeërs: in hun land 

hebben zij onschuldig bloed vergoten.

20 Maar Juda zal voor eeuwig blijven, 

Jeruzalem van generatie op generatie.

21  Ik zal hun bloed voor onschuldig houden,  

dat Ik niet voor onschuldig gehouden had. 

En de HEERE zal wonen in Sion.

DANIËL 12:1     In die tijd zal Michaël 

opstaan, de grote vorst, hij die uw 

volksgenoten bijstaat. Het zal een 

benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is 

sinds er een volk is geweest tot op die tijd. 

In die tijd zal uw volk ontkomen: ieder die 

gevonden wordt, opgeschreven in het boek.

MICHA 4:7     Ik zal wie mank gaat, stellen 

tot een overblijfsel en wie verdreven was 

tot een machtig volk, en de HEERE zal 

over hen Koning zijn op de berg Sion, van 

nu aan tot in eeuwigheid.

ZACHARÍA 13:1     Op die dag zal er een 

bron geopend worden voor het huis van 

David en voor de inwoners van Jeruzalem 

tegen de zonde en tegen de onreinheid.

JOHANNES 4:13     Jezus antwoordde en zei 

tegen haar: Ieder die van dit water drinkt, 

zal weer dorst krijgen,

14  maar wie drinkt van het water dat Ik hem 

zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst 

meer krijgen. Maar het water dat Ik hem 

zal geven, zal in hem een bron worden van 

water dat opwelt tot in het eeuwige leven.

OPENBARING 21:3     En ik hoorde een luide 

stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van 

God is bij de mensen en Hij zal bij hen 

wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God 

Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.

OPENBARING 21:6     En Hij zei tegen mij: 

Het is geschied. Ik ben de Alfa en de 

Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst 

heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit 

de bron van het water des levens.

OPENBARING 21:27     Al wat onrein is, zal 

er niet inkomen, en ook niemand die zich 

bezighoudt met gruwelen en leugens, 

maar alleen zij die geschreven zijn in het 

boek des levens van het Lam.

OPENBARING 22:1     En hij liet mij een 

zuivere rivier zien, van het water des 

levens, helder als kristal, die uit de troon 

van God en van het Lam kwam.

2  In het midden van haar straat en aan 

de ene en de andere zijde van de rivier 

bevond zich de Boom des levens, die 

twaalf vruchten voortbrengt-van maand 

tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de 

bladeren van de boom zijn tot genezing 

van de heidenvolken.

3  En geen enkele vervloeking zal er meer 

zijn. En de troon van God en van het Lam 

zal daar zijn, en Zijn dienstknechten 

zullen Hem dienen,
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Zie: #1; #2; #3; #5. Deuteronomium 30:3; 2Kronieken 6:36-39; 
Jesaja 4:3-6; Jes.11:11-16; Jesaja 19:1-15; Jesaja 33:20-22;  

Jesaja 41:17-20; Jesaja 52:1; Jesaja 55:12,13; Jeremia 16:15,16; 
Jeremia 23:3-8; Jeremia 30:3,18; Jeremia 31:23-25;  

Jeremia 49:17; Klaagliederen 4:21,22; Ezechiël 35:1-15;  
Ezechiël 36:25-38; Ezechiël 37:21-28; Ezechiël 39:25-29;  

Ezechiël 43:12; Ezechiël 47:1-12; Joël 2:27; Amos 9:13-15; 
Zefanja 3:14-20; Zacharia 8:3; Zacharia 10:10-12;  

Zacharia 14:8,9, 18-21; Maleachi 1:3,4.

F08 Details van de dood van de Messias.

AMOS 8:9     Op die dag zal het gebeuren, 

spreekt de Heere HEERE, dat Ik de zon 

midden op de dag zal laten ondergaan; op 

klaarlichte dag zal Ik het land duister maken.

MATTHÉÜS 27:45     En vanaf het zesde uur 

kwam er duisternis over heel de aarde, tot 

het negende uur toe.

Zie: Amos 4:13; Amos 5:8.

E22 Het werk van de Messias zal gezegend

  worden.

AMOS 8:11     Zie, er komen dagen, spreekt 

de Heere HEERE, dat Ik honger in het 

land zal zenden; geen honger naar brood, 

geen dorst naar water, maar om de 

woorden van de HEERE te horen.

MATTHÉÜS 4:25     En grote menigten 

volgden Hem, uit Galilea en Dekapolis, 

uit Jeruzalem en Judea, en van over de 

Jordaan.

MATTHÉÜS 7:28     Toen Jezus deze woorden 

had geëindigd, gebeurde het dat de menigte 

versteld stond van Zijn onderricht,

MATTHÉÜS 8:1     Toen Hij van de berg 

afgedaald was, volgde een grote menigte 

Hem.

MATTHÉÜS 9:36     Toen Hij de menigte zag, 

was Hij innerlijk met ontferming bewogen 

over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid 

waren, zoals schapen die geen herder 

hebben.

MATTHÉÜS 12:23     En heel de menigte was 

buiten zichzelf en zei: Is dit niet de Zoon 

van David?

MATTHÉÜS 13:34     Al deze dingen sprak 

Jezus tot de menigte door gelijkenissen, en 

zonder gelijkenis sprak Hij tot hen niet,

MATTHÉÜS 21:11     De menigte zei:  

Dat is Jezus, de Profeet uit Nazareth in 

Galilea.

MATTHÉÜS 22:33     En toen de menigte 

dit hoorde, stonden ze versteld van Zijn 

onderricht.

Zie: Matthéüs 9:33; Matthéüs 12:15; Matthéüs 13:2; 
Matthéüs 14:13; Matthéüs 15:30,31; Markus 10:1; 

Lukas 4:42; Lukas 5:15; Lukas 9:11.

E10 De Messias zal ook de Messias zijn voor 

 de heidenen.

E20 De Messias zal een nieuw verbond maken.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

H09 Profetie inzake de toekomst van Zijn volk.

AMOS 9:11     Op die dag zal Ik oprichten de 

vervallen hut van David. Zijn scheuren 

zal Ik dichtmaken, en wat aan hem is 
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afgebroken, zal Ik oprichten, Ik zal hem 

opbouwen als in de dagen van oude tijden 

af;

12  zodat zij de rest van Edom in bezit zullen 

nemen, en alle heidenvolken waarover 

Mijn Naam is uitgeroepen, spreekt de 

HEERE, Die dit doet.

13  Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, 

dat de ploeger de maaier zal ontmoeten 

en de druiventreder de zaaier, en dat de 

bergen zullen druipen van jonge wijn en al 

de heuvels doordrenkt zullen worden.

14  Ik zal een omkeer brengen in de 

gevangenschap van Mijn volk Israël. Zij 

zullen de verwoeste steden herbouwen en 

bewonen, zij zullen wijngaarden planten 

en de wijn ervan drinken, zij zullen tuinen 

aanleggen en de vrucht ervan eten.

15  Ik zal hen in hun land planten, en zij 

zullen nooit meer weggerukt worden uit 

hun land, dat Ik aan hen gegeven heb, zegt 

de HEERE, uw God.

HANDELINGEN 15:14     Simeon heeft 

verteld hoe God voorheen naar de 

heidenen omgezien heeft om voor Zijn 

Naam uit hen een volk aan te nemen.

15  En hiermee stemmen de woorden van de 

profeten overeen, zoals geschreven staat:

16  Hierna zal Ik terugkeren en de vervallen 

hut van David weer opbouwen, en wat 

daarvan is afgebroken, weer opbouwen en 

Ik zal hem weer oprichten,

17  opdat de mensen die overgebleven zijn, 

de Heere zouden zoeken, en alle heidenen 

over wie Mijn Naam uitgeroepen is, 

spreekt de Heere, Die dit alles doet.

Zie: #1;#2; #3; #4; Jesaja 11:14; Jesaja 14:1,2; Obadja 1:8. 
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H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

H09 Profetie inzake de toekomst van Zijn volk.

OBADJA 1:17     Maar op de berg Sion zal 

ontkoming zijn: die zal een heilige plaats 

zijn; zij die van het huis van Jakob zijn, 

zullen hun bezittingen weer in bezit 

nemen.

18  Dan zal het huis van Jakob een vuur 

zijn, het huis van Jozef een vlam, en het 

huis van Ezau zal tot stoppels worden; 

zij zullen tegen hen ontbranden en hen 

verslinden, zodat er geen ontkomene zal 

zijn voor het huis van Ezau! Ja, de HEERE 

heeft gesproken!

19  Het Zuiderland zal het gebergte van Ezau 

in bezit nemen, en het Laagland het gebied 

van de Filistijnen; ja, zij zullen het gebied 

van Efraïm en het gebied van Samaria in 

bezit nemen; en Benjamin dat van Gilead.

20  En de ballingen van dit leger van 

de Israëlieten zullen dat wat van de 

Kanaänieten was, tot aan Zarfath in bezit 

nemen; de ballingen van Jeruzalem die 

in Sefarad zijn, zullen de steden van het 

Zuiderland in bezit nemen.

21  Verlossers zullen de berg Sion opgaan om 

het bergland van Ezau te oordelen, en het 

koningschap zal van de HEERE zijn.

PSALM 2:6     Ik heb Mijn Koning toch 

gezalfd over Sion, Mijn heilige berg.

PSALM 102:16     De heidenvolken zullen 

de Naam van de HEERE vrezen, alle 

koningen van de aarde Uw heerlijkheid,

JESAJA 24:23     De volle maan zal rood 

worden van schaamte, de gloeiende zon 

zal beschaamd worden, als de HEERE 

van de legermachten zal regeren op de 

berg Sion, en in Jeruzalem; en voor Zijn 

oudsten zal er heerlijkheid zijn.

LUKAS 1:32    Hij zal groot zijn en de Zoon 

van de Allerhoogste genoemd worden, en 

God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn 

vader David geven,

33  en Hij zal over het huis van Jakob Koning 

zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn 

Koninkrijk zal geen einde komen.

HEBREËN 12:22     Maar u bent genaderd tot 

de berg Sion en tot de stad van de levende 

God, tot het hemelse Jeruzalem en tot 

tienduizendtallen van engelen,

OPENBARING 11:15     En de zevende engel 

blies op de bazuin, en er klonken luide 

stemmen in de hemel, die zeiden: De 

koninkrijken van de wereld zijn van onze 

Heere en van Zijn Christus geworden, en 

Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

OPENBARING 14:1     En ik zag, en zie, het 

Lam stond op de berg Sion, en bij Hem 

honderdvierenveertigduizend mensen met 

op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader 

geschreven.

OPENBARING 21:27     Al wat onrein is, zal 

er niet inkomen, en ook niemand die zich 

bezighoudt met gruwelen en leugens, 

maar alleen zij die geschreven zijn in het 

boek des levens van het Lam.

Zie: #1; #2; #3; #4; #5.
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G01 De opstanding van de Messias voorzegd.

JONA 1:17     En de HEERE beschikte een 

grote vis om Jona op te slokken. Jona 

was drie dagen en drie nachten in het 

binnenste van de vis.

JONA 2:2     Hij zei: Ik riep uit mijn 

benauwdheid tot de HEERE en Hij 

antwoordde mij. Uit de schoot van het graf 

riep ik om hulp, U hoorde mijn stem.

3  Want U wierp mij de diepte in, in het hart 

van de zeeën, een watervloed omringde 

mij; al Uw baren en Uw golven sloegen 

over mij heen.

4  En ík zei: Verstoten ben ik van voor Uw 

ogen; toch zal ik opnieuw aanschouwen 

Uw heilige tempel.

5  Water omving mij, bedreigde mijn leven, 

de watervloed omving mij. Zeewier was 

om mijn hoofd gebonden.

6  Naar de diepste gronden van de bergen 

daalde ik af in de aarde; haar grendels 

sloten zich voor eeuwig achter mij. Maar 

uit het verderf trok U mijn leven omhoog, 

HEERE, mijn God!

7  Toen mijn ziel in mij bezweek, dacht ik 

aan de HEERE; mijn gebed kwam tot U, in 

Uw heilige tempel.

MATTHÉÜS 12:39     Maar Hij antwoordde en 

zei tegen hen: Een verdorven en overspelig 

geslacht verlangt een teken, maar het zal 

geen teken gegeven worden dan het teken 

van Jona, de profeet.

40  Want zoals Jona drie dagen en drie 

nachten in de buik van de grote vis was,  

zo zal de Zoon des mensen drie dagen  

en drie nachten in het hart van de aarde 

zijn.

41  De mannen van Nineve zullen opstaan 

in het oordeel samen met dit geslacht en 

zullen het veroordelen, want zij hebben 

zich bekeerd op de prediking van Jona; en 

zie, meer dan Jona is hier!

MATTHÉÜS 16:4     Het verdorven en 

overspelig geslacht verlangt een teken; 

maar hun zal geen teken gegeven worden 

dan het teken van Jona, de profeet. En Hij 

verliet hen en ging weg.

Zie: Genesis 22:4; 2 Koningen 20:8; Psalm 27:13; Psalm 42:8; 
Psalm 66:11,12; Psalm 68:21; Psalm 69:1-3.

JONA

jona 1 & 2jona 1 & 2



372

B06 De Messias is de goede Herder.     

B16 De kracht en sterkte van de Messias.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

H09 Profetie inzake de toekomst van Zijn volk.   

MICHA 2:12     Ik zal u, Jakob, zeker 

verzamelen, geheel en al. Ik zal het 

overblijfsel van Israël zeker bijeenbrengen. 

Ik zal het samenbrengen als schapen 

van Bozra, als een kudde midden in zijn 

weide. Het zal er gonzen van de mensen.

13  De Doorbreker trekt vóór hen op. Zij 

zullen doorbreken, door de poort trekken 

en daardoor naar buiten gaan. Hun 

Koning gaat vóór hen uit, de HEERE gaat 

aan de spits.

JESAJA 42:13     De HEERE zal uittrekken als 

een held. Hij zal de strijdlust opwekken 

als een strijdbare man, Hij zal juichen, 

ja, Hij zal het uitschreeuwen, Hij zal Zijn 

vijanden overweldigen.

JESAJA 55:4     Zie, Ik heb Hem gegeven 

als Getuige voor de volken, als Vorst en 

Gebieder voor de volken.

1 KORINTHE 15:25     Want Hij moet Koning 

zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn 

voeten heeft gelegd.

HEBREËN 2:9     maar wij zien Jezus 

met heerlijkheid en eer gekroond, Die 

voor korte tijd minder dan de engelen 

geworden was, vanwege het lijden van de 

dood, opdat Hij door de genade van God 

voor allen de dood zou proeven.

10  Want het paste Hem, om Wie alle dingen 

zijn en door Wie alle dingen zijn, dat 

Hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te 

brengen, de Leidsman van hun zaligheid 

door lijden zou heiligen.

HEBREËN 2:14     Omdat nu die kinderen 

van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens 

daaraan deel gehad om door de dood hem 

die de macht over de dood had-dat is de 

duivel-teniet te doen,

15  en allen te verlossen die door angst voor 

de dood gedurende heel hun leven aan 

slavernij onderworpen waren.

HEBREËN 6:20     Daar is de Voorloper voor 

ons binnengegaan, namelijk Jezus, Die naar 

de ordening van Melchizedek Hogepriester 

geworden is tot in eeuwigheid.

OPENBARING 6:2     En ik zag en zie, een 

wit paard, en Hij Die erop zat, had een 

boog. En Hem was een kroon gegeven 

en Hij trok uit, overwinnend en om te 

overwinnen.

OPENBARING 7:17     Want het Lam, Dat 

in het midden van de troon is, zal hen 

weiden en zal hen geleiden naar de levende 

waterbronnen. En God zal alle tranen van 

hun ogen afwissen.

OPENBARING 17:14     Zij zullen oorlog 

voeren tegen het Lam, maar het Lam-

want Heere der heren is Hij en Koning 

der koningen-zal hen overwinnen, en zij 

die samen met Hem zijn, geroepenen, 

uitverkorenen en gelovigen.

Zie: #1; #2; #3; #4; #5: Johannes 10:27-30; Openbaring 19:13-
17.
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E10 De Messias zal ook de Messias zijn voor

 de heidenen.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

H09 Profetie inzake de toekomst van Zijn volk. 

MICHA 4:1     Het zal echter in het laatste 

der dagen geschieden dat de berg van het 

huis van de HEERE vast zal staan als de 

hoogste van de bergen, en dat hij verheven 

zal worden boven de heuvels, en dat de 

volken ernaartoe zullen stromen.

2  Vele heidenvolken zullen op weg gaan 

en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar 

de berg van de HEERE, naar het huis 

van de God van Jakob; dan zal Hij ons 

onderwijzen aangaande Zijn wegen, en 

zullen wij Zijn paden bewandelen. Want 

uit Sion zal de wet uitgaan en het woord 

van de HEERE uit Jeruzalem.

3  Hij zal oordelen tussen vele volken en 

machtige heidenvolken vonnissen, tot ver 

weg. Zij zullen hun zwaarden omsmeden 

tot ploegscharen en hun speren tot 

snoeimessen. Geen volk zal tegen een 

ander volk het zwaard opheffen. Oorlog 

voeren zullen zij niet meer leren.

4  Maar zij zullen zitten, ieder onder zijn 

wijnstok en onder zijn vijgenboom, 

niemand zal ze schrik aanjagen, want de 

mond van de HEERE van de legermachten 

heeft het gesproken.

7  Ik zal wie mank gaat, stellen tot een 

overblijfsel en wie verdreven was tot een 

machtig volk, en de HEERE zal over hen 

Koning zijn op de berg Sion, van nu aan 

tot in eeuwigheid.

JESAJA 2:2     Het zal in het laatste der dagen 

geschieden dat de berg van het huis van de 

HEERE vast zal staan als de hoogste van de 

bergen, en dat hij verheven zal worden boven 

de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe 

zullen stromen.

3  Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, 

laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, 

naar het huis van de God van Jakob; dan zal 

Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, 

en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want 

uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van 

de HEERE uit Jeruzalem.

4  Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en 

veel volken vonnissen. En zij zullen hun 

zwaarden omsmeden tot ploegscharen en 

hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal 

tegen een ander volk het zwaard opheffen. 

Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.

5  Huis van Jakob, kom, laten wij wandelen 

in het licht van de HEERE.

LUKAS 1:33     en Hij zal over het huis van 

Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en 

aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.

HANDELINGEN 17:31     en wel omdat Hij een 

dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld 

rechtvaardig zal oordelen door een Man Die 

Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft 

Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem 

uit de doden te doen opstaan.

ROMEINEN 11:5     Zo is er dan ook in 

deze tegenwoordige tijd een overblijfsel 

ontstaan, overeenkomstig de verkiezing 

van de genade.

6  Maar als het door genade is, is het niet 

meer uit de werken, anders is genade geen 

genade meer. En als het uit de werken is, 
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is het geen genade meer, anders is het 

werk geen werk meer.

ROMEINEN 11:25     Want ik wil niet, 

broeders, dat u geen weet hebt van dit 

geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in 

eigen oog), dat er voor een deel verharding 

over Israël is gekomen, totdat de volheid 

van de heidenen is binnengegaan.

26  En zo zal heel Israël zalig worden, zoals 

geschreven staat: De Verlosser zal uit 

Sion komen en zal de goddeloosheden 

afwenden van Jakob.

27  En dit is het verbond van Mij met hen, 

wanneer Ik hun zonden zal wegnemen.

OPENBARING 11:15     En de zevende engel 

blies op de bazuin, en er klonken luide 

stemmen in de hemel, die zeiden: De 

koninkrijken van de wereld zijn van onze 

Heere en van Zijn Christus geworden, en 

Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

Zie: #1; #2; #3; #4; #5; Matthéüs 25:31,32; Johannes 5:22-29; 
Handelingen 4:32-35.

F13 Details van het lijden van de Messias.

MICHA 4:14     Nu, groepeer u, dochter van de 

strijdbende! Zij gaan een belegering tegen 

ons opzetten. Zij zullen met een stok de rech-

ter van Israël op de kaak slaan.

MATTHÉÜS 26:67     Toen spuwden zij in 

Zijn gezicht en sloegen Hem met vuisten.

68  En anderen sloegen Hem in het gezicht en 

zeiden: Profeteer ons, Christus: wie is het 

die U geslagen heeft?

Zie: Jesaja 33:22; Klaagliederen 3:30; Matthéüs 27:30; 
Johannes 18:22; Johannes 19:3.

A04 De Messias bestaat van eeuwigheid. 

C03 De plaats van de geboorte van de   

 Messias. 

MICHA 5:1    En u, Bethlehem-Efratha, al  

bent u klein onder de duizenden van  

Juda, uit u zal Mij voortkomen Die  

een Heerser zal zijn in Israël. Zijn 

oorsprongen zijn van oudsher, van  

eeuwige dagen af.

MATTHÉÜS 2:4     En nadat hij alle 

overpriesters en schriftgeleerden van het 

volk bijeen had laten komen, wilde hij van 

hen weten waar de Christus geboren zou 

worden.

5  Zij zeiden tegen hem: In Bethlehem, in 

Judea, want zo staat het geschreven door de 

profeet:

6  En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist 

niet de minste onder de vorsten van Juda, 

want uit u zal de Leidsman voortkomen Die 

Mijn volk Israël weiden zal.

LUKAS 1:31     En zie, u zult zwanger worden 

en een Zoon baren en u zult Hem de 

naam Jezus geven.

32  Hij zal groot zijn en de Zoon van de 

Allerhoogste genoemd worden, en God, de 

Heere, zal Hem de troon van Zijn vader 

David geven,

33  en Hij zal over het huis van Jakob Koning 

zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn 

Koninkrijk zal geen einde komen.

LUKAS 2:4     Ook Jozef ging op weg, van 

Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, 

naar de stad van David, die Bethlehem 

heet, omdat hij uit het huis en het geslacht 

van David was,
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5  om ingeschreven te worden met Maria, 

zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger 

was.

6  En het geschiedde, toen zij daar waren, dat 

de dagen vervuld werden dat zij baren zou,

7  en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, 

wikkelde Hem in doeken en legde Hem in 

de kribbe, omdat er voor hen geen plaats 

was in de herberg.

JOHANNES 1:1     In het begin was het 

Woord en het Woord was bij God en het 

Woord was God.

JOHANNES 7:41     Anderen zeiden: Híj is 

de Christus. En weer anderen zeiden: De 

Christus komt toch niet uit Galilea?

42  Zegt de Schrift niet dat de Christus komt 

uit het geslacht van David en uit het dorp 

Bethlehem, waar David was?

1 PETRUS 1:20     Hij is wel van tevoren 

gekend, vóór de grondlegging van 

de wereld, maar in de laatste tijden 

geopenbaard omwille van u.

21  Door Hem gelooft u in God, Die Hem 

opgewekt heeft uit de doden en Hem 

heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw 

geloof en hoop op God gericht zijn.

Zie: Ruth 4:11; 1 Kronieken 4:4; Psalm 102:26-28; Psalm 132:6; 
Spreuken 8:22-31; Jesaja 9:5,6; Jesaja 11:1; Jesaja 53:2; 
Ezechiël 17:22-24; Ezechiël 34:23,24; Ezechiël 37:22-25; 
Amos 9:11; Zacharía 9:9; Lukas 23:38; Johannes 1:1-3;

Johannes 19:14-22; Hebreën 13:8; 1 Johannes 1:1; 
Openbaring 1:11-18; Openbaring 19:16; Openbaring 21:6.

B12 De volmaaktheid van de Messias.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de 

 Messias.

MICHA 5:2     Daarom zal Hij hen  

overgeven tot de tijd dat zij die baren zal, 

gebaard heeft. Dan zal de rest van  

Zijn broeders zich bekeren, met de 

Israëlieten.

3  Hij zal staan en hen weiden in de kracht 

van de HEERE, in de majesteit van de 

Naam van de HEERE, Zijn God. Zij zullen 

veilig wonen, want nu zal Hij groot zijn tot 

aan de einden van de aarde.

MATTHÉÜS 1:21     en zij zal een Zoon 

baren, en u zult Hem de naam Jezus 

geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken 

van hun zonden.

LUKAS 1:32     Hij zal groot zijn en de Zoon 

van de Allerhoogste genoemd worden, en 

God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn 

vader David geven,

JOHANNES 10:16     Ik heb nog andere 

schapen, die niet van deze schaapskooi 

zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, 

en zij zullen Mijn stem horen en het zal 

worden één kudde en één Herder.

JOHANNES 10:27     Mijn schapen horen Mijn 

stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.

28  En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen 

beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en 

niemand zal ze uit Mijn hand rukken.

29  Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, 

is meer dan allen, en niemand kan hen uit 

de hand van Mijn Vader rukken.
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OPENBARING 11:15     En de zevende engel 

blies op de bazuin, en er klonken luide 

stemmen in de hemel, die zeiden: De 

koninkrijken van de wereld zijn van onze 

Heere en van Zijn Christus geworden, en 

Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

Zie: #1; #2; #3; Matthéüs 25:31; Johannes 14:9-11; 
2 Korinthe 6:16; Openbaring 1:13-18; Openbaring 12:1,2.

B04 Goddelijke kenmerken van de Messias.

E24 De Messias zal vrede brengen.

MICHA 5:4     Hij zal Vrede zijn. 

JOHANNES 14:27     Vrede laat Ik u, Mijn 

vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die 

geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in 

beroering raken en niet bevreesd worden.

ROMEINEN 16:20     En de God van de vrede 

zal de satan spoedig onder uw voeten 

verpletteren. De genade van onze Heere 

Jezus Christus zij met u. Amen.

ÉFEZE 2:14     Want Hij is onze vrede, Die 

beiden één gemaakt heeft. En door de 

tussenmuur, die scheiding maakte, af te 

breken,

KOLOSSENZEN 1:20     en dat Hij door Hem 

alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, 

door vrede te maken door het bloed van 

Zijn kruis, ja door Hem, zowel de dingen 

die op de aarde zijn als de dingen die in de 

hemelen zijn.

HEBREËN 13:20     De God nu van de vrede, 

Die de grote Herder van de schapen, onze 

Heere Jezus Christus, uit de doden heeft 

teruggebracht, op grond van het bloed van 

het eeuwige verbond,

Zie: Psalm 72:7; Jesaja 9:5,6; Lukas 2:14; Johannes 14:27; 
Johannes 16:33; Romeinen 3:17; 2 Korinthe 13:11; Éfeze 2:14-17; 

Filippenzen 4:9; 1 Thessalonicensen 5:23; 
2 Thessalonicensen 3:16; Hebreën 7:2. 

E21 De Messias zal de zonden vergeven.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

H09 Profetie van de toekomst van Zijn volk.

MICHA 7:15     Als in de dagen toen u uit het 

land Egypte trok, zal Ik het wonderen doen 

zien.

16  De heidenvolken zullen het zien en 

beschaamd worden, ondanks al hun 

macht. Zij zullen de hand op de mond 

leggen, hun oren zullen doof worden.

17  Zij zullen stof likken als de slang; als 

kruipende dieren van de aarde zullen zij 

sidderend uit hun burchten komen, naar 

de HEERE, onze God. Zij zullen angstig 

zijn en voor U bevreesd zijn.

18  Wie is een God als U, Die de 

ongerechtigheid vergeeft, Die voorbijgaat 

aan de overtreding van het overblijfsel van 

Zijn eigendom? Hij zal niet voor eeuwig 

vasthouden aan Zijn toorn, want Hij vindt 

vreugde in goedertierenheid.

19  Hij zal Zich weer over ons ontfermen, Hij 

zal onze ongerechtigheden vertrappen, ja, 

U zult al hun zonden werpen in de diepten 

van de zee.

20  U zult Jakob de trouw bewijzen en 

Abraham de goedertierenheid, die U aan 

onze vaderen gezworen hebt vanaf de 

dagen van weleer.
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2 KRONIEKEN 7:14     en Mijn volk, waarover 

Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed 

buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht 

zoeken, en zij zich bekeren van hun 

slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel 

horen, hun zonden vergeven en hun land 

genezen.

JESAJA 55:7     Laat de goddeloze zijn weg 

verlaten, de man van ongerechtigheid 

zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot 

de HEERE, dan zal Hij Zich over hem 

ontfermen, tot onze God, want Hij vergeeft 

veelvuldig.

KLAAGLIEDEREN 3:32     Want wanneer Hij 

bedroefd heeft, zal Hij Zich ontfermen 

kaph naar de grootheid van Zijn 

goedertierenheid.

HOSÉA 3:5     Daarna zullen de Israëlieten 

zich bekeren, en de HEERE, hun God, 

zoeken en David, hun koning. Zij zullen 

zich in diep ontzag tot de HEERE en Zijn 

goedheid wenden, in later tijd.

ZACHARÍA 10:6     Ik zal het huis van Juda 

versterken, en het huis van Jozef zal Ik 

verlossen. Ik zal hen terugbrengen, want Ik 

heb Mij over hen ontfermd. Zij zullen zijn 

alsof Ik hen niet verstoten had. Ik ben immers 

de HEERE, hun God: Ik zal hen verhoren!

MATTHÉÜS 18:21     Toen kwam Petrus naar 

Hem toe en zei: Heere, hoeveel keer zal 

mijn broeder tegen mij zondigen en ik 

hem vergeven? Tot zevenmaal toe?

22  Jezus zei tegen hem: Ik zeg u: niet tot 

zevenmaal, maar tot zeventig maal zeven 

maal.

LUKAS 7:49     En zij die mee aanlagen, 

begonnen bij zichzelf te zeggen: Wie is 

Deze Die ook zonden vergeeft?

HEBREËN 10:16     Want na eerst gezegd te 

hebben: Dit is het verbond, dat Ik met hen 

na die dagen zal sluiten, zegt de Heere: Ik 

zal Mijn wetten in hun hart geven en Ik 

zal die in hun verstand schrijven,

17  en aan hun zonden en hun wetteloze 

daden zal Ik beslist niet meer denken.

1 PETRUS 2:10     u, die voorheen geen 

volk was, maar nu Gods volk bent; u, 

die zonder ontferming was, maar nu in 

ontferming aangenomen bent.

Zie: #1; #2; #3; #5 ; Psalm 103:3.
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C01 De komst van de Messias voorzegd.

H01 De wederkomst van de Messias voorzegd.

HÁBAKUK 2:3     Voorzeker, het visioen 

wacht nog op de vastgestelde tijd, aan het 

einde zal Hij het werkelijkheid maken. 

Hij liegt niet. Als Hij uitblijft, verwacht 

Hem, want Hij komt zeker, Hij zal niet 

wegblijven.

PSALM 130:5     Ik verwacht de HEERE, mijn 

ziel verwacht Hem en ik hoop op Zijn 

woord.

6  Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan 

wachters op de morgen, wachters op de 

morgen.

JESAJA 8:17     Ik zal de HEERE verwachten, 

Die Zijn aangezicht verbergt voor het huis 

van Jakob; op Hem zal ik hopen.

JESAJA 46:13     Ik breng Mijn gerechtigheid 

nabij, zij zal niet ver zijn, en Mijn heil zal 

niet uitblijven, maar Ik zal heil geven in 

Sion, aan Israël Mijn luister.

LUKAS 18:7     Zal God dan geen recht doen 

aan Zijn uitverkorenen, die nacht en dag 

tot Hem roepen, hoewel Hij hen soms lang 

laat wachten?

8  Ik zeg u dat Hij hun met spoed recht 

zal doen. Maar zal de Zoon des mensen, 

als Hij komt, wel het geloof op de aarde 

vinden?

HEBREËN 10:37     Want: Nog een heel korte 

tijd en Hij Die komt, zal komen en niet 

uitblijven.

2 PETRUS 3:9     De Heere vertraagt de belofte 

niet (zoals sommigen dat als traagheid 

beschouwen), maar Hij heeft geduld met 

ons en wil niet dat enigen verloren gaan, 

maar dat allen tot bekering komen.

Zie: Psalm 27:14; Jesaja 30:18; Klaagliederen 3:25-26; Micha 7:7; 
Lukas 2:25; 2 Thessalonicensen 2:6-8; Jakobus 5:7,8.

E25 De Messias zal worden geloofd. 

HÁBAKUK 2:4     Zie, zijn ziel is 

hoogmoedig, niet oprecht in hem, maar de 

rechtvaardige zal door zijn geloof leven.

ROMEINEN 1:17     Want de gerechtigheid 

van God wordt daarin geopenbaard uit 

geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar 

de rechtvaardige zal uit het geloof leven.

GALATEN 2:16     weten dat een mens niet 

gerechtvaardigd wordt uit werken van 

de wet, maar door het geloof in Jezus 

Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus 

gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd 

zouden worden uit het geloof van Christus 

en niet uit werken van de wet. Immers, 

uit werken van de wet wordt geen vlees 

gerechtvaardigd.

GALATEN 3:11     En dat door de wet 

niemand gerechtvaardigd wordt voor God, 

is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit 

het geloof leven.

12  Maar voor de wet is het niet: uit geloof, 

maar: De mens die deze dingen doet, zal 

daardoor leven.
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HEBREËN 10:38     Maar de rechtvaardige 

zal uit het geloof leven, en als iemand 

zich onttrekt, Mijn ziel heeft in hem geen 

behagen.

Zie: Jesaja 53:11; Jeremía 23:5; Matthéüs 27:19; Handelingen 
3:14; Handelingen 22:14; 1 Johannes 2:1;  1 Johannes 5:10-12.

H03 Het toekomstige Koninkrijk van de Messias.

HÁBAKUK 2:14     Want de aarde zal vol 

worden met de kennis van de heerlijkheid 

van de HEERE, zoals het water de bodem 

van de zee bedekt.

JESAJA 11:9     Men zal nergens kwaad doen 

of verderf aanrichten op heel Mijn heilige 

berg, want de aarde zal vol zijn van de 

kennis van de HEERE, zoals het water de 

bodem van de zee bedekt.

OPENBARING 11:15     En de zevende engel 

blies op de bazuin, en er klonken luide 

stemmen in de hemel, die zeiden: De 

koninkrijken van de wereld zijn van onze 

Heere en van Zijn Christus geworden, en 

Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

OPENBARING 15:4     Wie zou U niet vrezen, 

Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? 

Immers, U alleen bent heilig. Want alle 

volken zullen komen en U aanbidden, 

want Uw oordelen zijn openbaar 

geworden.

Zie: #1; Psalm 67:1-8; Psalm 72:19; Psalm 86:9; 
Psalm 98:1-8; Jesaja 6:3.
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D05 De Messias zal de Verlosser zijn.

E18 God zal onder Zijn volk wonen. 

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

H09 Profetie inzake de toekomst van Zijn volk.

ZEFÁNJA 3:9     Voorzeker, dan zal Ik bij 

de volken de lippen veranderen in reine 

lippen, zodat zij allen de Naam van de 

HEERE zullen aanroepen, 

om Hem schouder aan schouder te dienen.

ZEFÁNJA 3:10-11

ZEFÁNJA 3:12     Maar Ik zal in uw midden 

doen overblijven een ellendig en arm volk.

Zij zullen op de Naam van de HEERE 

vertrouwen.

13  Het overblijfsel van Israël zal geen onrecht 

doen en geen leugen spreken, en in hun 

mond zal niet gevonden worden een tong 

die bedriegt. Ja, zij zullen weiden en 

neerliggen, en niemand zal hun schrik 

aanjagen.

14  Zing vrolijk, dochter van Sion! Juich, 

Israël! Wees blij en spring op van  

vreugde met heel uw hart, dochter van 

Jeruzalem!

15  De HEERE heeft uw oordelen 

weggenomen, Hij heeft uw vijand 

weggevaagd. De Koning van Israël, de 

HEERE, is in uw midden: u zult geen 

kwaad meer zien.

16  Op die dag zal tegen Jeruzalem gezegd 

worden: Wees niet bevreesd, Sion! Verlies 

de moed niet.

17  De HEERE, uw God, is in uw midden, 

een Held, Die verlossen zal. Hij zal Zich 

over u verheugen met blijdschap. Hij zal 

zwijgen in Zijn liefde. Hij zal Zich over u 

verblijden met gejuich.

ZEFÁNJA 3:18-19

ZEFÁNJA 3:20     In die tijd zal Ik u hierheen 

brengen, namelijk in de tijd dat Ik u zal 

bijeenbrengen. Voorzeker, Ik zal u maken 

tot een naam en tot lof onder alle volken 

van de aarde, wanneer Ik voor uw ogen 

een omkeer in uw gevangenschap breng, 

zegt de HEERE.

EZECHIËL 37:24     En Mijn Knecht David 

zal Koning over hen zijn. Voor hen 

allen zal er één Herder zijn. Zij zullen 

in Mijn bepalingen wandelen en Mijn 

verordeningen in acht nemen en die 

houden.

25  Zij zullen wonen in het land dat Ik aan 

Mijn knecht, aan Jakob, gegeven heb, 

waarin uw vaderen gewoond hebben. 

Zij zullen daarin wonen, zij met hun 

kinderen en hun kleinkinderen, tot in 

eeuwigheid, en Mijn Knecht David zal tot 

in eeuwigheid hun Vorst zijn.

MATTHÉÜS 21:9     De menigte die 

vooropliep en die volgde, riep: Hosanna, 

de Zoon van David! Gezegend Hij Die 

komt in de Naam van de Heere! Hosanna, 

in de hoogste hemelen!

MATTHÉÜS 26:61     Maar ten slotte  

kwamen er twee valse getuigen, die 

zeiden: Deze heeft gezegd: Ik kan de 

tempel van God afbreken en hem in drie 

dagen opbouwen.

62  En de hogepriester stond op en zei tegen 

Hem: Antwoordt U niets? Wat getuigen 

dezen tegen U?

63  Maar Jezus zweeg. En de hogepriester 

antwoordde Hem: Ik bezweer U bij de 

levende God, dat U ons zegt of U de 

Christus bent, de Zoon van God.

ZEFÁNJA
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MATTHÉÜS 27:12     En toen Hij door de 

overpriesters en de oudsten beschuldigd 

werd, antwoordde Hij niets.

13  Toen zei Pilatus tegen Hem: Hoort U niet 

hoeveel zij tegen U getuigen?

14  Maar Hij antwoordde hem op geen enkel 

woord, zodat de stadhouder zich zeer 

verwonderde.

LUKAS 4:18     De Geest van de Heere is 

op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij 

heeft Mij gezonden om aan armen het 

Evangelie te verkondigen, om te genezen 

die gebroken van hart zijn,

19  om aan gevangenen vrijlating te prediken 

en aan blinden het gezichtsvermogen, om 

verslagenen weg te zenden in vrijheid, om 

het jaar van het welbehagen van de Heere 

te prediken.

LUKAS 24:47     En in Zijn Naam moet onder 

alle volken bekering en vergeving van 

zonden gepredikt worden, te beginnen bij 

Jeruzalem.

JOHANNES 13:1     En vóór het feest van 

het Pascha, toen Jezus wist dat Zijn uur 

gekomen was dat Hij uit deze wereld 

zou overgaan naar de Vader, heeft Hij de 

Zijnen, die in de wereld waren en die Hij 

liefgehad had, liefgehad tot het einde.

JOHANNES 15:11     Deze dingen heb Ik tot 

u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal 

blijven en uw blijdschap volkomen zal worden.

12  Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, 

zoals Ik u liefgehad heb.

13  Niemand heeft een grotere liefde dan 

deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft 

voor zijn vrienden.

ROMEINEN 8:37     Maar in dit alles zijn wij 

meer dan overwinnaars door Hem Die ons 

heeft liefgehad.

OPENBARING 15:4     Wie zou U niet vrezen, 

Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? 

Immers, U alleen bent heilig. Want alle 

volken zullen komen en U aanbidden, 

want Uw oordelen zijn openbaar 

geworden.

OPENBARING 19:1     En hierna hoorde ik 

een luide stem van een grote menigte in 

de hemel zeggen: Halleluja, de zaligheid, 

de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan 

de Heere, onze God.

Zie: #1; #2; #3; #4; #5; Jesaja 62:1-7; Jesaja 65:19; 
Jeremía 32:41; Matthéüs 28:18,19; Handelingen 6:7; 

Handelingen 9:15; Openbaring 19:7.
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E10 De Messias zal ook de Messias voor de

 heidenen zijn. 

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

H09 Profetie inzake de toekomst van Zijn volk.

HAGGAÏ 2:7     Want zo zegt de HEERE van de 

legermachten: Nog één ogenblik, en dat is 

een korte tijd, dan zal Ik de hemel, de aarde, 

de zee en het droge doen beven.

8  Ik zal alle heidenvolken doen beven. Zij 

zullen komen naar het verlangen van alle 

heidenvolken en Ik zal dit huis vullen 

met heerlijkheid, zegt de HEERE van de 

legermachten.

9  Van Mij is het zilver en van Mij is het goud, 

spreekt de HEERE van de legermachten.

10  De heerlijkheid van dit toekomstige huis zal 

groter zijn dan die van het eerste, zegt de 

HEERE van de legermachten. In deze plaats 

zal Ik vrede geven, spreekt de HEERE van de 

legermachten.

GENESIS 49:10     De scepter zal van Juda 

niet wijken en evenmin de heersersstaf 

van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, 

en Hem zullen de volken gehoorzamen.

JOHANNES 1:14     En het Woord is vlees 

geworden en heeft onder ons gewoond (en 

wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een 

heerlijkheid als van de Eniggeborene van 

de Vader), vol van genade en waarheid.

ROMEINEN 14:17     Want het Koninkrijk van 

God bestaat niet uit eten en drinken, maar 

uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in 

de Heilige Geest.

2 KORINTHE 3:9     Want als de bediening 

van de verdoemenis al heerlijkheid 

geweest is, veel meer is de bediening 

van de gerechtigheid overvloedig in 

heerlijkheid.

10  Immers, zelfs dat wat verheerlijkt was, is in 

dit opzicht niet heerlijk geweest, vergeleken 

met de allesovertreffende heerlijkheid.

OPENBARING 21:2     En ik, Johannes, zag 

de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, 

neerdalen van God uit de hemel, 

gereedgemaakt als een bruid die voor haar 

man sierlijk gemaakt is.

3  En ik hoorde een luide stem uit de hemel 

zeggen: Zie, de tent van God is bij de 

mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij 

zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij 

hen zijn en hun God zijn.

Zie: #1; #2; #3; #4; #5; Lukas 21:10,11.

C01 De Komst van de Messias voorzegd.

HAGGAÏ 2:24     Op die dag, spreekt de 

HEERE van de legermachten, zal Ik u, 

Zerubbabel, zoon van Sealthiël, Mijn 

dienaar, nemen, spreekt de HEERE. Ik 

zal u maken tot een zegelring, want u heb 

Ik verkozen, spreekt de HEERE van de 

legermachten.

LUKAS 3:23     En Hij, Jezus, was ongeveer 

dertig jaar toen Hij Zijn dienstwerk begon. 

Hij was, naar men dacht, de Zoon van 

Jozef, de zoon van Heli,

24  de zoon van Matthat, de zoon van Levi, de 

zoon van Melchi, de zoon van Janna, de 

zoon van Jozef,

25  de zoon van Mattathias, de zoon van Amos, 

de zoon van Naüm, de zoon van Esli, de 

HAGGAÏ
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zoon van Naggai,

26  de zoon van Maäth, de zoon van Mattathias, 

de zoon van Semeï, de zoon van Jozef, de 

zoon van Juda,

27  de zoon van Joannas, de zoon van Rhesa, 

de zoon van Zerubbabel, de zoon van 

Sealthiël, de zoon van Neri,

HAGGAÏ
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E17 De Messias zal een tempel voor God 

 bouwen. 

E19 De Messias zal troosten.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

H09 Profetie inzake de toekomst van Zijn volk. 

      .

ZACHARÍA 1:16     Daarom, zo zegt de 

HEERE: Ik ben naar Jeruzalem teruggekeerd 

met barmhartigheid; Mijn huis zal erin 

herbouwd worden, spreekt de HEERE van 

de legermachten, en het meetlint zal over 

Jeruzalem uitgespannen worden.

17  Predik verder: Zo zegt de HEERE van de 

legermachten: Mijn steden zullen nog 

uitbreiden vanwege het goede, de HEERE 

zal Sion nog troosten en Jeruzalem nog 

verkiezen.

JESAJA 40:1     Troost, troost Mijn volk, zal 

uw God zeggen,

2  spreek naar het hart van Jeruzalem en 

roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat 

haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij 

uit de hand van de HEERE het dubbele 

ontvangen heeft voor al haar zonden.

JESAJA 40:9     Klim op een hoge berg, Sion, 

verkondigster van een goede boodschap; 

verhef uw stem met kracht, Jeruzalem, 

verkondigster van een goede boodschap. 

Verhef die, wees niet bevreesd. Zeg tegen 

de steden van Juda: Zie, uw God!

JESAJA 66:13     Zoals iemands moeder 

hem troost, zo zal Ík u troosten; ja, in 

Jeruzalem zult u getroost worden!

MATTHÉÜS 9:35     En Jezus trok rond in 

al de steden en dorpen en gaf onderwijs 

in hun synagogen, en Hij predikte het 

Evangelie van het Koninkrijk en genas 

iedere ziekte en elke kwaal onder het volk.

LUKAS 4:43     Maar Hij zei tegen hen: Ik 

moet ook andere steden het Evangelie van 

het Koninkrijk van God verkondigen, want 

daarvoor ben Ik uitgezonden.

HANDELINGEN 1:8     maar u zult de kracht 

van de Heilige Geest ontvangen, Die over 

u komen zal; en u zult Mijn getuigen 

zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea 

en Samaria en tot aan het uiterste van de 

aarde.

HANDELINGEN 5:16     En ook de menigte 

uit de steden in de omgeving kwam 

gezamenlijk naar Jeruzalem. Men bracht 

zieken en hen die door onreine geesten 

gekweld werden, en zij werden allen 

genezen.

Zie: #1; #2; #3; #4; #5.

E10 De Messias zal ook de Messias zijn voor 

 de heidenen.

E18  God zal onder Zijn volk wonen.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

H09 Profetie inzake de toekomst van Zijn volk.

       

ZACHARÍA 2:1-2

ZACHARÍA 2:3     En zie, de Engel Die met 

mij sprak, trad naar voren en een andere 

engel trad Hem tegemoet.

4  En Hij zei tegen hem: Loop snel,  

spreek tot die jongeman en zeg:  

Jeruzalem zal niet ommuurd blijven, 

vanwege de veelheid aan mensen en 

ZACHARÍA
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dieren in haar midden.

5  En Ík zal voor haar zijn, spreekt de 

HEERE, een muur van vuur rondom,  

en Ik zal in haar midden tot heerlijkheid 

zijn.

ZACHARÍA 2:6-9

ZACHARÍA 2:10     Juich en verblijd u, 

dochter van Sion, want, zie, Ik kom,  

en zal in uw midden wonen, spreekt de 

HEERE.

11  Veel heidenvolken zullen op die dag bij de 

HEERE gevoegd worden en zij zullen Mij 

tot een volk zijn, en Ik zal in uw midden 

wonen. Dan zult u weten dat de HEERE 

van de legermachten Mij tot u gezonden 

heeft.

12  De HEERE zal Juda in eigendom nemen 

als Zijn deel in het heilige land. Hij zal 

Jeruzalem nog verkiezen.

13  Wees stil voor het aangezicht van de 

HEERE, alle vlees, want Hij is ontwaakt uit 

Zijn heilige woning.

PSALM 40:8     Toen zei Ik: Zie, Ik kom, in de 

boekrol is over Mij geschreven.

LUKAS 2:32     een licht om de heidenen 

te verlichten en om Uw volk Israël te 

verheerlijken.

JOHANNES 8:14     Jezus antwoordde en zei 

tegen hen: Hoewel Ik van Mijzelf getuig, is 

Mijn getuigenis waar, want Ik weet waar Ik 

vandaan gekomen ben en waar Ik heen ga, 

maar u weet niet waar Ik vandaan kom en 

waar Ik heen ga.

JOHANNES 8:42     Jezus dan zei tegen 

hen: Als God uw Vader was, zou u Mij 

liefhebben; want Ik ben van God uitgegaan 

en gekomen. Want Ik ben ook niet uit 

Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij 

gezonden.

JOHANNES 14:28     U hebt gehoord dat Ik 

tegen u gezegd heb: Ik ga heen maar kom 

weer naar u toe. Als u Mij liefhad, zou u 

zich verblijden, omdat Ik gezegd heb: Ik 

ga heen naar de Vader; want Mijn Vader is 

meer dan Ik.

HANDELINGEN 9:15     Maar de Heere zei 

tegen hem: Ga, want deze is voor Mij een 

uitverkoren instrument om Mijn Naam te 

brengen naar de heidenen en de koningen 

en de Israëlieten.

ROMEINEN 3:29     Of is God alleen de God 

van Joden? En niet ook van heidenen? Ja, 

ook van heidenen.

ROMEINEN 11:25     Want ik wil niet, 

broeders, dat u geen weet hebt van dit 

geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in 

eigen oog), dat er voor een deel verharding 

over Israël is gekomen, totdat de volheid 

van de heidenen is binnengegaan.

ROMEINEN 15:8     En ik zeg dat Jezus Chris-

tus een Dienaar van de besnijdenis is gewor-

den ter wille van de waarheid van God om de 

beloften aan de vaderen te bevestigen,

9  en opdat de heidenen God zouden verheer-

lijken vanwege de barmhartigheid, zoals 

geschreven staat: Daarom zal ik U belijden 

onder de heidenen, en Uw Naam lofzingen.

10  En verder zegt Hij: Wees vrolijk, heidenen, 

zacharía 2
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met Zijn volk!

11  En verder: Loof de Heere, alle heidenvolken, 

en prijs Hem, alle volken!

12  En verder zegt Jesaja: De wortel van Isaï zal 

er zijn en Hij Die opstaat om heerschappij te 

voeren over de heidenen, op Hem zullen de 

heidenen hopen.

HEBREËN 9:27     En zoals het voor de mensen 

beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en 

dat daarna het oordeel volgt,

28  zo zal ook Christus, Die eenmaal geofferd is 

om de zonden van velen weg te dragen, voor de 

tweede keer zonder zonde gezien worden door 

hen die Hem verwachten tot zaligheid.

HEBREËN 10:7     Toen zei Ik: Zie, Ik kom-in 

de boekrol is over Mij geschreven-om Uw 

wil te doen, o God.

OPENBARING 3:11     Zie, Ik kom spoedig. 

Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw 

kroon zal wegnemen.

OPENBARING 11:15     En de zevende engel 

blies op de bazuin, en er klonken luide 

stemmen in de hemel, die zeiden: De 

koninkrijken van de wereld zijn van onze 

Heere en van Zijn Christus geworden, en 

Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

OPENBARING 16:15     Zie, Ik kom als een 

dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn 

kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal 

rondlopen en men zijn schaamte niet zal 

zien.

OPENBARING 22:7     En zie, Ik kom 

spoedig. Zalig is hij die de woorden van de 

profetie van dit boek in acht neemt.

OPENBARING 22:12     En zie, Ik kom spoedig 

en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te 

vergelden zoals zijn werk zal zijn.

OPENBARING 22:17     En de Geest en de 

bruid zeggen: Kom! En laat hij die het 

hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst 

heeft, komen; en laat hij die wil, het water 

des levens nemen, voor niets.

OPENBARING 22:20     Hij Die van deze 

dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. 

Amen. Ja, kom, Heere Jezus!

Zie: #1; #2; #3; #4; #5; Johannes 17:13; Handelingen 10:45; 
Handelingen 11:1,18; Hebreën 10:9; 1 Petrus 5:4.

C01 De komst van de Messias voorzegd.

D05  De Messias zal de Verlosser zijn.

D10  De Messias zal de Rechter zijn.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

H09 Profetie inzake de toekomst van Zijn volk.

ZACHARÍA 3:1     Daarna liet Hij mij 

de hogepriester Jozua zien, die voor 

het aangezicht van de Engel van de 

HEERE stond, terwijl de satan aan zijn 

rechterhand stond om hem aan te klagen.

2  De HEERE zei echter tegen de satan: De 

HEERE zal u bestraffen, satan! De HEERE, 

Die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. 

Is deze Jozua niet een stuk brandhout dat 

aan het vuur ontrukt is?

3  Nu was Jozua in vuile kleren gekleed, 

terwijl hij voor het aangezicht van de 

Engel stond.

4  Toen nam Hij het woord en zei tegen hen 

die voor Zijn aangezicht stonden: Trek hem 

de vuile kleren uit! Daarop zei Hij tegen 

hem: Zie, Ik heb uw ongerechtigheid van u 

weggenomen en zal u feestkleren aantrekken.

ZACHARÍA
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5  Vervolgens zei Ik: Laat hen een reine 

tulband op zijn hoofd zetten. Daarop 

zetten zij de reine tulband op zijn hoofd 

en trokken hem feestkleren aan, terwijl de 

Engel van de HEERE erbij stond.

ZACHARÍA 3:6-7

ZACHARÍA 3:8     Luister toch, hogepriester 

Jozua, u en uw vrienden die vóór u zitten, - 

zij zijn immers een wonderteken - want zie, 

Ik ga Mijn Knecht, de SPRUIT,  

doen komen.

9  Want zie, wat betreft de steen die Ik voor 

Jozua neergelegd heb, op die ene steen 

zullen zeven ogen zijn. Zie, Ik zal er 

Zijn gravering in aanbrengen, spreekt de 

HEERE van de legermachten. Ik zal de 

ongerechtigheid van dit land op één dag 

wegnemen.

10  Op die dag, spreekt de HEERE van de 

legermachten, zal ieder zijn naaste 

uitnodigen onder de wijnstok en onder de 

vijgenboom.

MATTHÉÜS 22:11     Toen de koning naar 

binnen was gegaan om de gasten te 

overzien, zag hij daar iemand die niet 

gekleed was in bruiloftskleding.

12  En hij zei tegen hem: Vriend, hoe bent 

u hier binnengekomen terwijl u geen 

bruiloftskleding aan hebt? En hij zweeg.

LUKAS 1:32     Hij zal groot zijn en de Zoon 

van de Allerhoogste genoemd worden, en 

God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn 

vader David geven,

33  en Hij zal over het huis van Jakob Koning 

zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn 

Koninkrijk zal geen einde komen.

ROMEINEN 16:20     En de God van de vrede 

zal de satan spoedig onder uw voeten 

verpletteren. De genade van onze Heere 

Jezus Christus zij met u. Amen.

ÉFEZE 6:11     Bekleed u met de hele 

wapenrusting van God, opdat u stand kunt 

houden tegen de listige verleidingen van 

de duivel.

12  Want wij hebben de strijd niet tegen vlees 

en bloed, maar tegen de overheden, tegen 

de machten, tegen de wereldbeheersers 

van de duisternis van dit tijdperk, tegen 

de geestelijke machten van het kwaad in de 

hemelse gewesten.

13  Neem daarom de hele wapenrusting van 

God aan, opdat u weerstand kunt bieden 

op de dag van het kwaad, en na alles 

gedaan te hebben, stand kunt houden.

1 JOHANNES 3:8     Wie de zonde doet, is uit de 

duivel; want de duivel zondigt vanaf het begin. 

Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat 

Hij de werken van de duivel verbreken zou.

OPENBARING 4:4     En rondom de troon 

stonden vierentwintig tronen. En op de 

tronen zag ik de vierentwintig ouderlingen 

zitten, bekleed met witte kleren, en met 

gouden kronen op hun hoofd.

OPENBARING 4:10     wierpen de 

vierentwintig ouderlingen zich neer voor 

Hem Die op de troon zat, aanbaden Hem 

Die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen 

hun kronen neer vóór de troon en zeiden:

11  U bent het waard, Heere, te ontvangen de 

heerlijkheid, de eer en de kracht, want U 

hebt alle dingen geschapen, en door Uw 

wil bestaan zij en zijn zij geschapen.
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OPENBARING 7:9     Hierna zag ik en zie, 

een grote menigte, die niemand tellen 

kon, uit alle naties, stammen, volken en 

talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, 

bekleed met witte gewaden en palmtakken 

in hun hand.

10  En zij riepen met een luide stem: De 

zaligheid is van onze God, Die op de troon 

zit, en van het Lam!

11  En alle engelen stonden rondom de troon, 

de ouderlingen en de vier dieren. Zij 

wierpen zich vóór de troon neer met hun 

gezicht ter aarde en aanbaden God,

12  en zeiden: Amen. De lofprijzing, de 

heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, 

de eer, de kracht en de sterkte is aan onze 

God tot in alle eeuwigheid. Amen.

13  En een van de ouderlingen antwoordde en 

zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met 

witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij 

vandaan gekomen?

14  En ik zei tegen hem: U weet het, mijn 

heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het 

die uit de grote verdrukking komen; en 

zij hebben hun gewaden gewassen en ze 

hebben hun gewaden wit gemaakt in het 

bloed van het Lam.

OPENBARING 19:8     En het is haar gegeven 

zich met smetteloos en blinkend fijn 

linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn 

de gerechtigheden van de heiligen.

Zie: #1; #2; #3; #4; #5; Jesaja 6:2,3; 
Jesaja 64:6; Zacharía 6:11-13.

D03 Het priesterlijk ambt van de Messias.

E17 De Messias zal een tempel voor God 

 bouwen.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

  

ZACHARÍA 6:12     en zeg tegen hem: Zo zegt 

de HEERE van de legermachten: Zie, een 

Man-Zijn Naam is SPRUIT-zal uit Zijn 

plaats opkomen, en Hij zal de tempel van de 

HEERE bouwen.

13  Ja, Híj zal de tempel van de HEERE bouwen, 

Híj zal met majesteit bekleed zijn, Hij zal 

zitten en heersen op Zijn troon. Hij zal 

Priester zijn op Zijn troon; tussen die Beiden 

zal vredesberaad plaatsvinden.

15  Men zal van verre komen en bouwen  

aan de tempel van de HEERE. Dan zult  

u weten dat de HEERE van de 

legermachten mij tot u gezonden heeft. 

Dit zal gebeuren als u aandachtig zult 

luisteren naar de stem van de HEERE,  

uw God.

MATTHÉÜS 12:6     Ik zeg u echter dat hier 

Iemand is Die meer is dan de tempel.

MATTHÉÜS 26:61     Maar ten slotte kwamen 

er twee valse getuigen, die zeiden: Deze 

heeft gezegd: Ik kan de tempel van God 

afbreken en hem in drie dagen  

opbouwen.

LUKAS 1:31     En zie, u zult zwanger worden 

en een Zoon baren en u zult Hem de 

naam Jezus geven.

32  Hij zal groot zijn en de Zoon van de 

Allerhoogste genoemd worden, en God, de 

Heere, zal Hem de troon van Zijn vader 

David geven,
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33  en Hij zal over het huis van Jakob Koning 

zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn 

Koninkrijk zal geen einde komen.

JOHANNES 2:19     Jezus antwoordde en zei 

tegen hen: Breek deze tempel af en in drie 

dagen zal Ik hem laten herrijzen.

20  De Joden zeiden dan: Zesenveertig jaar is 

aan deze tempel gebouwd, en Ú zult hem 

in drie dagen laten herrijzen?

21  Maar Hij sprak over de tempel van Zijn 

lichaam.

JOHANNES 17:1     Dit sprak Jezus, en Hij 

sloeg Zijn ogen op naar de hemel en zei: 

Vader, het uur is gekomen, verheerlijk  

Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U 

verheerlijkt,

2  zoals U Hem macht gegeven hebt over alle 

vlees, opdat Hij eeuwig leven geeft aan 

allen die U Hem gegeven hebt.

3  En dit is het eeuwige leven, dat zij U 

kennen, de enige waarachtige God, en 

Jezus Christus, Die U gezonden hebt.

HANDELINGEN 2:39     Want voor u is de 

belofte en voor uw kinderen en voor allen 

die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze 

God, ertoe roepen zal.

HANDELINGEN 15:14     Simeon heeft 

verteld hoe God voorheen naar de 

heidenen omgezien heeft om voor Zijn 

Naam uit hen een volk aan te nemen.

15  En hiermee stemmen de woorden van de 

profeten overeen, zoals geschreven staat:

16  Hierna zal Ik terugkeren en de vervallen 

hut van David weer opbouwen, en wat 

daarvan is afgebroken, weer opbouwen en 

Ik zal hem weer oprichten,

17  opdat de mensen die overgebleven zijn, 

de Heere zouden zoeken, en alle heidenen 

over wie Mijn Naam uitgeroepen is, 

spreekt de Heere, Die dit alles doet.

2 KORINTHE 6:16     Of welk verband is er 

tussen de tempel van God en de afgoden? 

Want u bent de tempel van de levende God, 

zoals God gezegd heeft: Ik zal in hun midden 

wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun 

God zijn en zij zullen Mijn volk zijn.

ÉFEZE 2:19     Zo bent u dan niet meer 

vreemdelingen en bijwoners, maar 

medeburgers van de heiligen en 

huisgenoten van God,

20  gebouwd op het fundament van de apostelen 

en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de 

hoeksteen is,

21  en op Wie het hele gebouw, goed 

samengevoegd, verrijst tot een heilige 

tempel in de Heere;

22  op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een 

woning van God, in de Geest.

HEBREËN 3:3     Want Christus is zoveel 

meer heerlijkheid waard geacht dan 

Mozes, evenals hij die het huis gebouwd 

heeft, meer eer ontvangt dan het huis zelf.

4  Immers, elk huis wordt door iemand 

gebouwd, maar Hij Die dit alles gebouwd 

heeft, is God.

5  En Mozes is wel trouw geweest in heel 

Zijn huis, maar als dienaar, om te getuigen 

van wat later gesproken zou worden;

6  Christus echter is getrouw over Zijn 

huis als Zoon. Zijn huis zijn wij, als wij 

tenminste de vrijmoedigheid en de roem 

van de hoop tot het einde toe onwrikbaar 

vasthouden.
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HEBREËN 7:24     maar Hij, omdat Hij blijft 

tot in eeuwigheid, heeft een Priesterschap 

dat niet op anderen overgaat.

HEBREËN 10:12     maar deze Priester is, 

nadat Hij één slachtoffer voor de zonden 

geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten 

aan de rechterhand van God.

1 PETRUS 3:22     Die aan de rechterhand van 

God is, opgevaren naar de hemel, terwijl 

de engelen, machten en krachten Hem 

onderworpen zijn.

OPENBARING 21:3     En ik hoorde een luide 

stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van 

God is bij de mensen en Hij zal bij hen 

wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God 

Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.

OPENBARING 21:22     Ik zag geen tempel in 

haar, want de Heere, de almachtige God, is 

haar tempel, en het Lam.

Zie: #1; #3; Jesaja 9:6; Zacharia 4:1-6; 
Handelingen 2:1-4, 16-18, 37-42; 17:31; 19:4-6; 

Éfeze 1:20-23; Filippenzen 2:7-11; Hebreën 2:7-9. 

E10 De Messias zal ook de Messias zijn voor 

 de heidenen. 

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de

 Messias.

H09 Profetie inzake de toekomst van Zijn volk.

ZACHARÍA 8:1-2

ZACHARÍA 8:3     Zo zegt de HEERE: Ik ben 

naar Sion teruggekeerd en Ik zal midden 

in Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal ‘stad 

van de waarheid’ genoemd worden, de 

berg van de HEERE van de legermachten 

‘de heilige berg’.

4  Zo zegt de HEERE van de legermachten: 

Er zullen weer oude mannen en oude 

vrouwen zitten op de pleinen van 

Jeruzalem, ieder met zijn stok in zijn hand 

vanwege de hoge leeftijd.

5  De pleinen van de stad zullen vol worden 

met jongens en meisjes die spelen op haar 

pleinen.

6  Zo zegt de HEERE van de legermachten: 

Al zou het in die dagen wonderlijk zijn  

in de ogen van het overblijfsel van  

dit volk, zou het ook in Mijn ogen 

wonderlijk zijn? spreekt de HEERE van de 

legermachten.

7  Zo zegt de HEERE van de legermachten: 

Zie, Ik ga Mijn volk verlossen uit het land 

waar de zon opkomt en uit het land waar 

de zon ondergaat.

8  Ik zal hen hierheen brengen, zij zullen 

midden in Jeruzalem wonen. Zij zullen 

Mij tot een volk zijn, en Ík zal hun tot een 

God zijn, in waarheid en in gerechtigheid.

ZACHARÍA 8:9-11

ZACHARÍA 8:12     Want het zaad zal 

voorspoedig zijn, de wijnstok zal zijn 

vrucht geven, het land zal zijn opbrengst 

geven, de hemel zal zijn dauw geven. Ik 
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zal het overblijfsel van dit volk dit alles in 

erfelijk bezit doen nemen.

13  Het zal gebeuren, zoals u, huis van Juda 

en huis van Israël, een vloek onder de 

heidenvolken geweest bent, zo zal Ik u 

verlossen en zult u een zegen worden. 

Wees niet bevreesd, grijp moed.

ZACHARÍA 8:14-19

ZACHARÍA 8:20     Zo zegt de HEERE van 

de legermachten: Er zullen weer volken 

komen en inwoners van veel steden.

21  De inwoners van de ene stad zullen gaan 

naar die van de andere en zeggen: Laten 

we meteen gaan om het aangezicht van 

de HEERE gunstig te stemmen, om de 

HEERE van de legermachten te zoeken; ík 

zal ook gaan.

22  Dan zullen veel volken komen en machtige 

heidenvolken, om de HEERE van de 

legermachten in Jeruzalem te zoeken en 

om het aangezicht van de HEERE gunstig 

te stemmen.

23  Zo zegt de HEERE van de legermachten: 

In die dagen zal het gebeuren dat tien 

mannen uit alle talen van de heidenvolken, 

vastgrijpen, ja, de punt van de mantel van 

een Joodse man zullen zij vastgrijpen, en 

zeggen: Wij gaan met u mee, want wij 

hebben gehoord dat God met u is.

LUKAS 24:45     Toen opende Hij hun 

verstand zodat zij de Schriften begrepen.

46  En Hij zei tegen hen: Zo staat er 

geschreven en zo moest de Christus lijden 

en uit de doden opstaan op de derde dag.

47  En in Zijn Naam moet onder alle volken 

bekering en vergeving van zonden 

gepredikt worden, te beginnen bij 

Jeruzalem.

ROMEINEN 11:25     Want ik wil niet, 

broeders, dat u geen weet hebt van dit 

geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in 

eigen oog), dat er voor een deel verharding 

over Israël is gekomen, totdat de volheid 

van de heidenen is binnengegaan.

26  En zo zal heel Israël zalig worden, zoals 

geschreven staat: De Verlosser zal uit 

Sion komen en zal de goddeloosheden 

afwenden van Jakob.

27  En dit is het verbond van Mij met hen, 

wanneer Ik hun zonden zal wegnemen.

28  Zij zijn weliswaar wat het Evangelie 

betreft vijanden vanwege u, maar wat de 

verkiezing betreft geliefden vanwege de 

vaderen.

29  Want de genadegaven en de roeping van 

God zijn onberouwelijk.

30  Zoals ook u immers voorheen 

God ongehoorzaam was, maar nu 

ontferming verkregen hebt door hun 

ongehoorzaamheid,

31  zo zijn ook zij nu ongehoorzaam 

geworden, opdat ook zij door de 

ontferming die u bewezen is, ontferming 

zouden verkrijgen.

32  Want God heeft hen allen in 

ongehoorzaamheid opgesloten om Zich 

over allen te ontfermen.

ROMEINEN 15:8     En ik zeg dat Jezus 

Christus een Dienaar van de besnijdenis 

is geworden ter wille van de waarheid van 

God om de beloften aan de vaderen te 

bevestigen,

9  en opdat de heidenen God zouden 

verheerlijken vanwege de barmhartigheid, 

zoals geschreven staat: Daarom zal ik U 

belijden onder de heidenen, en Uw Naam 

lofzingen.
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10  En verder zegt Hij: Wees vrolijk, heidenen, 

met Zijn volk!

11  En verder: Loof de Heere, alle 

heidenvolken, en prijs Hem, alle volken!

12  En verder zegt Jesaja: De wortel van 

Isaï zal er zijn en Hij Die opstaat om 

heerschappij te voeren over de heidenen, 

op Hem zullen de heidenen hopen.

ROMEINEN 16:25     Hem nu Die in staat 

is u vast te doen staan, overeenkomstig 

mijn Evangelie en de prediking van Jezus 

Christus, overeenkomstig de openbaring 

van het geheimenis dat door de tijden der 

eeuwen heen verzwegen was,

26  maar dat nu geopenbaard is en door de 

profetische Schriften onder alle heidenen 

bekendgemaakt is, overeenkomstig het 

bevel van de eeuwige God, om hen tot 

geloofsgehoorzaamheid te brengen,

2 KORINTHE 6:16     Of welk verband is er 

tussen de tempel van God en de afgoden? 

Want u bent de tempel van de levende God, 

zoals God gezegd heeft: Ik zal in hun midden 

wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun 

God zijn en zij zullen Mijn volk zijn.

GALATEN 3:8     En de Schrift, die voorzag 

dat God uit het geloof de heidenen zou 

rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan 

Abraham het Evangelie: In u zullen al de 

volken gezegend worden.

OPENBARING 11:15     En de zevende engel 

blies op de bazuin, en er klonken luide 

stemmen in de hemel, die zeiden: De 

koninkrijken van de wereld zijn van onze 

Heere en van Zijn Christus geworden, en 

Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

OPENBARING 15:4     Wie zou U niet vrezen, 

Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? 

Immers, U alleen bent heilig. Want alle 

volken zullen komen en U aanbidden, want 

Uw oordelen zijn openbaar geworden.

OPENBARING 21:3     En ik hoorde een luide 

stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van 

God is bij de mensen en Hij zal bij hen 

wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God 

Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.

OPENBARING 21:24     En God zal alle 

tranen van hun ogen afwissen, en de 

dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, 

jammerklacht of moeite zal er meer zijn. 

Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.

Zie: #1; #2; #3; #4; #5; Lukas 8:43,44; 
Johannes 12:20,21; Openbaring 7:9.

D04 Het koninklijk ambt van de Messias.

F02  De intocht van de Messias in Jeruzalem 

 voorzegd.

ZACHARÍA 9:9    Verheug u zeer, dochter van 

Sion! Juich, dochter van Jeruzalem! Zie, uw 

Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en 

Hij is een Heiland, arm, en rijdend op een 

ezel, op een ezelsveulen, het jong van een 

ezelin.

GENESIS 49:10     De scepter zal van  

Juda niet wijken en evenmin de 

heersersstaf van tussen zijn voeten, totdat 

Silo komt, en Hem zullen de volken 

gehoorzamen.

11  Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok 

en het veulen van zijn ezelin aan de 

edelste wijnstok; hij wast zijn kleren in 
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wijn en zijn gewaad in druivenbloed.

JESAJA  62:11     Zie, de HEERE heeft het 

doen horen tot aan het einde der aarde: 

Zeg tegen de dochter van Sion: Zie, uw 

heil komt, zie, Zijn loon heeft Hij bij Zich 

en Zijn arbeidsloon gaat voor Hem uit.

MATTHÉÜS 21:4     Dit alles is gebeurd opdat 

vervuld zou worden wat gesproken is door 

de profeet, toen hij zei:

5  Zeg tegen de dochter van Sion: Zie, 

uw Koning komt tot u, zachtmoedig en 

gezeten op een ezelin en een veulen dat 

een jong van een jukdragende ezelin is.

JOHANNES 12:12     Toen de volgende dag 

een grote menigte die naar het feest 

gekomen was, hoorde dat Jezus naar 

Jeruzalem kwam,

13  namen zij de takken van de palmbomen 

en gingen de stad uit Hem tegemoet en 

riepen: Hosanna! Gezegend is Hij Die 

komt in de Naam van de Heere, de Koning 

van Israël!

14  En toen Jezus een jonge ezel gevonden 

had, ging Hij daarop zitten, zoals 

geschreven is:

15  Wees niet bevreesd, dochter van Sion, zie, 

uw Koning komt, zittend op het veulen van 

een ezelin.

16  Dit nu begrepen Zijn discipelen eerst 

niet, maar toen Jezus verheerlijkt was, 

herinnerden zij zich dat dit over Hem 

geschreven was en dat zij dit met Hem 

gedaan hadden.

Zie: Jesaja 12:6; Jesaja 40:9; Jesaja 52:9-10; Zefánja 3:14,15; 
Zacharía 2:10; Markus 11:7-10; Lukas 19:29-38.

B13 Het gezag van de Messias.

E24 De Messias zal vrede brengen.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

H09 Profetie inzake de toekomst van Zijn volk. 

ZACHARÍA 9:10     Ik zal de strijdwagens 

uit Efraïm wegnemen, en de paarden uit 

Jeruzalem. De strijdboog zal weggenomen 

worden. Hij zal vrede verkondigen aan de 

heidenvolken. Zijn heerschappij zal zijn van 

zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot aan 

de einden der aarde.

ZACHARÍA 9:11-12

PSALM 72:7     In zijn dagen zal de 

rechtvaardige tot bloei komen; er zal grote 

vrede zijn, tot de maan er niet meer is.

JESAJA 9:5     Want een Kind is ons 

geboren, een Zoon is ons gegeven, en 

de heerschappij rust op Zijn schouder. 

En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, 

Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, 

Vredevorst.

6   Aan de uitbreiding van deze heerschappij 

en aan de vrede zal geen einde komen op de 

troon van David en over zijn koninkrijk, om 

het te grondvesten en het te ondersteunen 

door recht en gerechtigheid, van nu aan tot 

in eeuwigheid. De na-ijver van de HEERE 

van de legermachten zal dit doen.

MATTHÉÜS 8:27     De mensen 

verwonderden zich en zeiden: Wat voor 

Iemand is Dit, dat zelfs de winden en de 

zee Hem gehoorzaam zijn?

MATTHÉÜS 9:6     Maar opdat u zult weten 

dat de Zoon des mensen macht heeft op 

de aarde zonden te vergeven (toen zei Hij 
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tegen de verlamde): Sta op, neem uw bed 

op en ga naar uw huis.

MATTHÉÜS 28:18     En Jezus kwam naar 

hen toe, sprak met hen en zei: Mij is 

gegeven alle macht in hemel en op aarde.

MARKUS 1:27     En zij waren allen verbaasd, 

zodat zij elkaar vroegen: Wat is dit? Wat 

voor een nieuwe leer is dit, dat Hij ook de 

onreine geesten met gezag bevel geeft en 

zij Hem gehoorzaam zijn?

LUKAS 2:14     Eer zij aan God in de hoogste 

hemelen, en vrede op aarde, in mensen 

een welbehagen.

LUKAS 4:32     En zij stonden versteld van Zijn 

onderricht, want Zijn woord was met gezag.

JOHANNES 5:22     Want ook de Vader 

oordeelt niemand, maar heeft al het 

oordeel den Zoon gegeven;

JOHANNES 5:27     en Hij heeft Hem ook 

macht gegeven om oordeel te vellen, 

omdat Hij de Zoon des mensen is.

JOHANNES 10:17     Daarom heeft mij de 

Vader lief, overmits Ik Mijn leven afleg, 

opdat Ik hetzelve wederom neme. 

18 Niemand neemt hetzelve van Mij, maar 

Ik leg het van Mijzelven af; Ik heb macht 

hetzelve af te leggen, en heb macht 

hetzelve wederom te nemen. Dit gebod 

heb Ik van Mijn Vader ontvangen.

JOHANNES 14:27     Vrede laat Ik u, Mijn 

vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die 

geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in 

beroering raken en niet bevreesd worden.

JOHANNES 16:33     Deze dingen heb Ik tot 

u gesproken, opdat u in Mij vrede zult 

hebben. In de wereld zult u verdrukking 

hebben, maar heb goede moed: Ik heb de 

wereld overwonnen.

JOHANNES 17:1     Dit sprak Jezus, en Hij 

sloeg Zijn ogen op naar de hemel en zei: 

Vader, het uur is gekomen, verheerlijk Uw 

Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijkt,

2  zoals U Hem macht gegeven hebt over alle 

vlees, opdat Hij eeuwig leven geeft aan 

allen die U Hem gegeven hebt.

HANDELINGEN 9:31     De gemeenten 

dan in heel Judea, Galilea en Samaria 

hadden vrede en werden opgebouwd; en 

zij wandelden in de vreze des Heeren en 

de vertroosting door de Heilige Geest en 

namen in aantal toe.

HANDELINGEN 10:36     Dit is het woord 

dat Hij gezonden heeft tot de Israëlieten, 

waardoor Hij vrede verkondigt door Jezus 

Christus; Deze is de Heere van allen.

ROMEINEN 5:1     Wij dan, gerechtvaardigd 

uit het geloof, hebben vrede bij God door 

onze Heere Jezus Christus.

ÉFEZE 2:17     En bij Zijn komst heeft Hij 

door het Evangelie vrede verkondigd aan 

u die veraf was, en aan hen die dichtbij 

waren.

2 THESSALONICENSEN 3:16     Moge de 

Heere van de vrede Zelf u voortdurend vrede 

geven op allerlei wijze. De Heere zij met u allen.
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Zie: #1; #2; #3; #4; #5; 1 Samuël 2:10; Psalm 2:8; Psalm 22:28; 
Psalm 37:11; Psalm 67:8; Psalm 72:8; Psalm 85:9-11; 
Psalm 98:3; Psalm 122:6-8; Psalm 147:14; Jesaja 26:12; 

Jesaja 45:22; Jesaja 48:18; Jesaja 52:7; Jesaja 53:5; Jesaja 55:12; 
Jesaja 57:19; Jesaja 62:11; Jesaja 66:12; Jeremía 8:11; 

Jeremía 16:19-21; Jeremía 28:9; Jeremía 33:9; Hoséa 1:7; 
Hoséa 2:18; Micha 5:3,9,10; Haggaï 2:32; Daniël 4:17; 

Daniël 7:13,14,27; Markus 1:27; Lukas 4:32; Lukas 10:19; 
Lukas 11:31; Lukas 12:15; Johannes 10:17,18; 
Johannes 20:19,21,26; Romeinen 10:15,17,18; 

Romeinen 14:17; 1 Korinthe 15:24; 2 Korinthe 10:4,5; 
Éfeze 2:14,15; Kolossenzen 1:20; 
Kolossenzen 3:15; 2 Petrus 3:14.

D05 De Messias zal de Verlosser zijn.

H03 Het toekomstige Koninkrijk van de Messias. 

H09 Profetie inzake de toekomst van Zijn volk.

ZACHARÍA 10:3-5 

ZACHARÍA 10:6      Ik zal het huis van Juda 

versterken, en het huis van Jozef zal Ik 

verlossen. Ik zal hen terugbrengen, want 

Ik heb Mij over hen ontfermd. Zij zullen 

zijn alsof Ik hen niet verstoten had. Ik ben 

immers de HEERE, hun God: Ik zal hen 

verhoren!

7  Zij zullen zijn als een held van Efraïm, 

hun hart zal zich verblijden als door de 

wijn; en hun kinderen zullen het zien 

en zich verblijden, hun hart zal zich 

verheugen in de HEERE.

8  Ik zal hen naar Mij toe fluiten en hen 

bijeenbrengen, omdat Ik hen verlost heb, 

zodat zij talrijk worden, zo talrijk als zij 

waren.

9  Ik zal hen onder de volken uitzaaien en 

zij zullen in verre streken aan Mij denken, 

zij zullen leven met hun kinderen, en 

terugkeren.

10  Ik zal hen terugbrengen uit het land 

Egypte, en Ik zal hen uit Assyrië 

bijeenbrengen. Ik zal hen in het land van 

Gilead en van de Libanon brengen, maar 

dat zal voor hen niet toereikend zijn.

11  Hij zal door de zee van benauwdheid gaan, 

en Hij zal de golven van de zee slaan, 

alle diepten van de Nijl zullen opdrogen. 

Dan zal de trots van Assyrië neergehaald 

worden, en de scepter van Egypte zal 

weggaan.

12  Ik zal hen versterken in de HEERE, en in 

Zijn Naam zullen zij wandelen, spreekt de 

HEERE.

MATTHÉÜS 24:14     En dit Evangelie van het 

Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt 

worden tot een getuigenis voor alle volken; 

en dan zal het einde komen.

MATTHÉÜS 28:19     Ga dan heen, onderwijs 

al de volken, hen dopend in de Naam van 

de Vader en van de Zoon en van de Heilige 

Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden 

heb, in acht te nemen.

20  En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de 

voleinding van de wereld. Amen.

LUKAS 21:24     En zij zullen vallen door 

de scherpte van het zwaard en in 

gevangenschap weggevoerd worden onder 

alle heidenen. En Jeruzalem zal door de 

heidenen vertrapt worden, totdat de tijden 

van de heidenen vervuld zullen zijn.

ROMEINEN 11:11     Ik zeg dan: Zijn zij 

soms gestruikeld met de bedoeling dat 

zij vallen zouden? Volstrekt niet! Door 

hun val echter is de zaligheid tot de 

heidenen gekomen om hen tot jaloersheid 

te verwekken.

12  Als dan hun val voor de wereld rijkdom 

betekent en het feit dat zij achteropkomen 

rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer 

hun volheid!
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13  Want tegen u, de heidenen, zeg ik: Voor 

zover ik de apostel van de heidenen ben, 

maak ik mijn bediening heerlijk,

14  om daardoor zo mogelijk mijn verwanten 

wat betreft het vlees tot jaloersheid te 

verwekken en enigen uit hen te behouden.

15  Want als hun verwerping verzoening  

voor de wereld betekent, wat betekent dan 

hun aanneming anders dan leven uit de 

doden?

Zie: #1; #2; #3; #4; #5; Handelingen 2:5-11; 
1 Petrus 1:1,2; Openbaring 8:7-11.

F04 De gevolgen van de verwerping van 

 de Messias.

H02 Het toekomstig oordeel door de Messias. 

ZACHARÍA 11:4     Zo zegt de HEERE, mijn 

God: Weid die slachtschapen.

5  Hun kopers doden hen maar voelen zich 

schuldig; hun verkopers zeggen: Geloofd 

zij de HEERE, dat ik rijk geworden ben; en 

hun herders sparen hen niet.

6  Voorzeker, Ik zal de bewoners van het 

land niet meer sparen, spreekt de HEERE. 

Zie, Ik lever de mensen over, ieder in de 

hand van zijn naaste en in de hand van 

zijn koning. Zij zullen dit land te gronde 

richten en Ik zal hen uit hun hand niet 

redden.

EZECHIËL 34:23     Ik zal over hen één 

Herder doen opstaan en Die zal ze weiden: 

Mijn Knecht David. Híj zal ze weiden en 

Híj zal een Herder voor ze zijn.

MICHA 5:3     Hij zal staan en hen weiden in 

de kracht van de HEERE, in de majesteit 

van de Naam van de HEERE, Zijn God. Zij 

zullen veilig wonen, want nu zal Hij groot 

zijn tot aan de einden van de aarde.

MATTHÉÜS 15:24     Hij antwoordde en 

zei: Ik ben alleen maar gezonden naar de 

verloren schapen van het huis van Israël.

MATTHÉÜS 23:1     Toen sprak Jezus tot de 

menigte en tot Zijn discipelen:

2  De schriftgeleerden en de Farizeeën zijn 

gaan zitten op de stoel van Mozes;

3  daarom, al wat zij u zeggen dat u in acht 

moet nemen, neem dat in acht en doe het; 

maar doe niet naar hun werken, want zij 

zeggen het, maar doen het zelf niet.

4  Want zij binden lasten samen die zwaar 

zijn en moeilijk om te dragen, en zij 

leggen ze op de schouders van de mensen; 

maar zij willen die zelf met geen vinger 

verroeren.

LUKAS 19:41     En toen Hij dichtbij kwam en 

de stad zag, weende Hij over haar.

42  Hij zei: Och, dat u ook nog op deze uw dag 

zou onderkennen wat tot uw vrede dient! 

Nu echter is het verborgen voor uw ogen.

43  Want er zullen dagen over u komen dat 

uw vijanden een wal rondom u zullen 

opwerpen, u zullen omsingelen en u van 

alle kanten in het nauw zullen brengen.

44  En zij zullen u met de grond gelijkmaken 

en uw kinderen in u verpletteren. Ook 

zullen zij in u geen steen op de andere 

steen laten, omdat u het tijdstip waarop 

er naar u omgezien werd, niet hebt 

onderkend.
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JOHANNES 19:13     Aoen Pilatus dan deze 

woorden gehoord had, bracht hij Jezus 

naar buiten en ging op de rechterstoel 

zitten, op de plaats die Lithostrotos 

genoemd wordt, en in het Hebreeuws 

Gabbatha.

14  En het was de voorbereiding van het 

Pascha, ongeveer het zesde uur; en hij zei 

tegen de Joden: Zie, uw Koning!

15  Maar zij schreeuwden: Weg met Hem, weg 

met Hem, kruisig Hem! Pilatus zei tegen 

hen: Moet ik uw Koning kruisigen? De 

overpriesters antwoordden: Wij hebben 

geen koning dan de keizer.

JOHANNES 21:15     Toen zij dan de 

middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus 

tegen Simon Petrus: Simon, zoon van 

Jona, hebt u Mij meer lief dan dezen? Hij 

zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik 

van U houd. Hij zei tegen hem: Weid Mijn 

lammeren.

16  Hij zei opnieuw tegen hem, voor de 

tweede keer: Simon, zoon van Jona, hebt u 

Mij lief? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U 

weet dat ik van U houd. Hij zei tegen hem: 

Hoed Mijn schapen.

17  Hij zei voor de derde keer tegen hem: 

Simon, zoon van Jona, houdt u van Mij? 

Petrus werd bedroefd, omdat Hij voor de 

derde keer tegen hem zei: Houdt u van 

Mij? En hij zei tegen Hem: Heere, U weet 

alle dingen, U weet dat ik van U houd. 

Jezus zei tegen hem: Weid Mijn schapen.

Zie: Jesaja 40:9-11; Matthéüs 23:14,37; Matthéüs 24:10; 
Lukas 12:52,53; Lukas 21:16,17; Johannes 12:13;

Hebreën 2:3; Hebreën 10:26,27.

B06 De Messias is de Goede Herder.

B15  De Messias zal vol zijn van ontferming 

 en medelijden.

ZACHARÍA 11:7     Daarom weidde Ik de 

slachtschapen, omdat zij ellendige  

schapen zijn. Ik nam voor Mijzelf twee 

stokken-de ene noemde Ik LIEFLIJKHEID, 

de andere SAMENBINDING-en Ik weidde 

die schapen.

MATTHÉÜS 9:35     En Jezus trok rond in 

al de steden en dorpen en gaf onderwijs 

in hun synagogen, en Hij predikte het 

Evangelie van het Koninkrijk en genas 

iedere ziekte en elke kwaal onder het volk.

36  Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk 

met ontferming bewogen over hen, omdat 

zij vermoeid en verstrooid waren, zoals 

schapen die geen herder hebben.

MATTHÉÜS 11:5     blinden worden ziende 

en kreupelen kunnen lopen; melaatsen 

worden gereinigd en doven kunnen horen; 

doden worden opgewekt en aan armen 

wordt het Evangelie verkondigd;

JOHANNES 10:16     Ik heb nog andere 

schapen, die niet van deze schaapskooi 

zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, 

en zij zullen Mijn stem horen en het zal 

worden één kudde en één Herder.

JOHANNES 17:21     opdat zij allen één zullen 

zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat 

ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de 

wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.

22  En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven 

die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, 

zoals Wij Eén zijn;
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23  Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt 

één zijn en opdat de wereld erkent dat U 

Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, 

zoals U Mij hebt liefgehad.

Zie: Jesaja 61:1; Jeremía 5:4; Ezechiël 37:16-23; 
Zefánja 3:12; Zacharía 11:4,10,11,14.

F03 De Messias zal worden verworpen.

F11 Het lijden van de Messias.

ZACHARÍA 11:8     Ik roeide binnen één 

maand drie herders uit, omdat Mijn ziel 

hen niet langer kon verdragen, en ook had 

hun ziel een afkeer van Mij.

MATTHÉÜS 23:34     Daarom zie, Ik zend 

profeten, wijzen en schriftgeleerden naar 

u toe, en sommigen van hen zult u doden 

en kruisigen, en sommigen van hen zult u 

geselen in uw synagogen, en u zult hen 

vervolgen van stad tot stad,

35  opdat over u al het rechtvaardige bloed zal 

komen dat vergoten is op de aarde, vanaf het 

bloed van de rechtvaardige Abel tot het bloed 

van Zacharia, de zoon van Berechja, die u 

gedood hebt tussen de tempel en het altaar.

36  Voorwaar, Ik zeg u: Al deze dingen zullen 

komen over dit geslacht.

MATTHÉÜS 27:20     Maar de overpriesters 

en de oudsten haalden de menigte over dat 

zij om Barabbas zouden vragen en Jezus 

zouden ombrengen.

LUKAS 12:50     Maar Ik moet met een doop 

gedoopt worden, en hoe beklemt het Mij, 

totdat het volbracht is.

LUKAS 19:14     En zijn burgers haatten hem 

en stuurden hem een gezantschap na om te 

zeggen: Wij willen niet dat deze man koning 

over ons zal zijn.

JOHANNES 7:7     De wereld kan u niet 

haten, maar Mij haat zij, omdat Ik van 

haar getuig dat haar werken slecht zijn.

JOHANNES 15:18     Als de wereld u haat, 

weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft.

JOHANNES 15:23     Wie Mij haat, haat ook 

Mijn Vader.

24  Als Ik onder hen niet de werken gedaan 

had die niemand anders gedaan heeft, 

hadden zij geen zonde, maar nu hebben 

zij ze gezien en Mij en Mijn Vader gehaat.

25  Maar het woord moet vervuld worden dat 

in hun wet geschreven is: Zij hebben mij 

zonder reden gehaat.

Zie: Psalm 106:40; Jesaja 49:7; Jeremía 12:8; Hoséa 9:15.

H02 Het toekomstig oordeel van de Messias.

ZACHARÍA 11:9     Toen zei Ik: Ik zal u niet 

meer weiden. Laat sterven wat sterft, laat 

uitgeroeid worden wat dreigt uitgeroeid te 

worden en laten zij die overblijven elkaars 

vlees verslinden.

 JEREMÍA 23:33     Wanneer dit volk of een 

profeet of een priester u zal vragen: Wat is 

de last van de HEERE? dan moet u tegen 

hen zeggen: Wat last? Ik zal u verlaten, 

spreekt de HEERE.
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JEREMÍA 23:39     daarom, zie, Ik zal u 

helemaal vergeten, en u, en de stad die Ik 

u en uw vaderen gegeven heb, van voor 

Mijn aangezicht verlaten.

MATTHÉÜS 15:14     Laat hen gaan; het zijn 

blinde geleiders van blinden. Als nu een 

blinde een blinde geleidt, zullen zij beiden 

in een kuil vallen.

MATTHÉÜS 21:19     En toen Hij een 

vijgenboom langs de weg zag, ging  

Hij ernaartoe en vond er niets aan dan 

alleen bladeren. Hij zei tegen hem: Laat 

er aan u geen vrucht meer groeien in 

eeuwigheid! En de vijgenboom verdorde 

onmiddellijk.

MATTHÉÜS 21:43     Daarom zeg Ik u dat het 

Koninkrijk van God van u weggenomen 

zal worden en aan een volk gegeven dat de 

vruchten ervan voortbrengt.

MATTHÉÜS 23:38     Zie, uw huis wordt als 

een woestenij voor u achtergelaten.

39  Want Ik zeg u: U zult Mij van nu af aan 

niet zien, totdat u zegt: Gezegend is Hij 

Die komt in de Naam van de Heere!

JOHANNES 8:21     Jezus dan zei opnieuw 

tegen hen: Ik ga heen en u zult Mij 

zoeken, en in uw zonde zult u sterven; 

waar Ik heen ga, kunt u niet komen.

JOHANNES 8:24     Ik heb u dan gezegd dat u 

in uw zonden zult sterven, want als u niet 

gelooft dat Ik het ben, zult u in uw zonden 

sterven.

HANDELINGEN 13:46     Maar Paulus en 

Barnabas zeiden vrijmoedig: Het was 

nodig dat het Woord van God eerst tot u 

gesproken zou worden, maar aangezien 

u het verwerpt en uzelf het eeuwige leven 

niet waard oordeelt, zie, wij wenden ons 

tot de heidenen.

47  Zo immers heeft de Heere ons geboden: 

Ik heb u tot een licht voor de heidenen 

gesteld, opdat u tot zaligheid zou zijn tot 

aan het uiterste van de aarde.

HANDELINGEN 28:26     Ga naar dit volk toe 

en zeg: Met het gehoor zult u horen, maar 

beslist niet begrijpen, en ziende zult u 

zien, maar beslist niet opmerken,

27  want het hart van dit volk is vet geworden 

en zij hebben met de oren slecht gehoord, 

en hun ogen hebben zij dichtgedaan, 

opdat zij niet op enig moment met de 

ogen zouden zien en met de oren horen en 

met het hart begrijpen, en zij zich zouden 

bekeren en Ik hen zou genezen.

28  Laat het u dan bekend zijn dat de zaligheid 

van God aan de heidenen gezonden is, en 

die zullen luisteren.

OPENBARING 22:11     Wie onrecht doet, 

laat hij nog meer onrecht doen. En wie 

vuil is, laat hij nog vuiler worden. En 

wie rechtvaardig is, laat hij nog meer 

gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, 

laat hij nog meer geheiligd worden.

Zie: Jesaja 9:19-21; Jeremía 19:9; Ezechiël 5:10.
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E25 De Messias zal worden geloofd 

 en geprezen.

F04 De gevolgen van de verwerping 

 van de Messias.

ZACHARÍA 11:10     Daarop nam Ik Mijn 

stok LIEFLIJKHEID en brak hem stuk, om 

zo Mijn verbond te verbreken dat Ik met al 

die volken gesloten had.

11  Op die dag werd het verbroken en zo 

hebben de ellendigen onder de schapen, 

die Mij verwachtten, erkend dat het een 

woord van de HEERE was.

LUKAS 2:25     En zie, er was een man in 

Jeruzalem, van wie de naam Simeon 

was, en die man was rechtvaardig en 

godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting 

van Israël en de Heilige Geest was op hem.

LUKAS 2:38     En zij kwam er op dat moment 

bij staan en beleed eveneens de Heere, 

en zij sprak over Hem tot allen die de 

verlossing in Jeruzalem verwachtten.

LUKAS 21:5     En toen sommigen over de 

tempel zeiden dat hij met prachtige stenen 

en aan God gewijde geschenken versierd 

was, zei Hij:

6  Wat betreft deze dingen waarnaar u kijkt: 

Er zullen dagen komen waarin niet één 

steen op de andere steen gelaten zal 

worden die niet afgebroken zal worden.

LUKAS 21:32     Voorwaar, Ik zeg u dat dit 

geslacht zeker niet voorbij zal gaan, totdat 

alles geschied is.

LUKAS 23:51     Deze had niet ingestemd met 

hun voornemen en handelwijze. Hij kwam 

uit Arimathea, een stad van de Joden, en 

verwachtte ook zelf het Koninkrijk van 

God.

LUKAS 24:49     En zie, Ik zend de belofte 

van Mijn Vader op u; maar blijft u in de 

stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de 

hoogte bekleed zult worden.

ROMEINEN 9:3     Want ik zou zelf wel 

wensen vervloekt te zijn, weg van 

Christus, ten gunste van mijn broeders, 

mijn familieleden wat het vlees betreft.

4  Zij zijn immers Israëlieten; voor hen 

geldt de aanneming tot kinderen en 

de heerlijkheid en de verbonden en de 

wetgeving en de ere dienst en de beloften.

5  Tot hen behoren de vaderen, en uit hen 

is, wat het vlees betreft, de Christus 

voortgekomen, Die God is, boven alles, te 

prijzen tot in eeuwigheid. Amen!

ROMEINEN 11:7     Wat dan? Wat Israël 

zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar 

het uitverkoren deel heeft het verkregen en 

de anderen zijn verhard,

8  zoals geschreven staat: God heeft hun een 

geest van diepe slaap gegeven, ogen om 

niet te zien en oren om niet te horen, tot 

op de dag van heden.

9  En David zegt: Laat hun tafel voor hen 

worden tot een strik, tot een valkuil, tot 

een struikelblok en tot vergelding.

10  Laat hun ogen verduisterd worden, zodat zij 

niet zien en maak hun rug voor altijd krom.

11  Ik zeg dan: Zijn zij soms gestruikeld 

met de bedoeling dat zij vallen zouden? 

Volstrekt niet! Door hun val echter is de 
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zaligheid tot de heidenen gekomen om hen 

tot jaloersheid te verwekken.

12  Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent 

en het feit dat zij achteropkomen rijkdom voor 

de heidenen, hoeveel te meer hun volheid!

GALATEN 3:16     Welnu, zo zijn de beloften 

aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. 

Hij zegt niet: En aan de nageslachten, alsof 

er sprake zou zijn van velen; maar van één: En 

aan uw Nageslacht; dat is Christus.

17  Dit nu zeg ik: Het verbond, dat eertijds 

door God rechtsgeldig was gemaakt met 

het oog op Christus, wordt door de wet, die 

na vierhonderddertig jaar gekomen is, niet 

krachteloos gemaakt om de belofte teniet te 

doen.

18  Want als de erfenis uit de wet is, is zij niet 

meer uit de belofte; maar aan Abraham heeft 

God die door de belofte genadig geschonken.

HEBREËN 7:22     in zoverre is Jezus Borg 

geworden van een zoveel beter verbond.

HEBREËN 8:8     Want hen berispend zegt Hij 

tegen hen: Zie, de dagen komen, spreekt de 

Heere, dat Ik met het huis van Israël en met het 

huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten,

9  niet overeenkomstig het verbond dat Ik met 

hun vaderen gesloten heb, op de dag toen 

Ik hen bij de hand nam om hen uit het land 

Egypte uit te leiden. Want zij bleven niet in 

Mijn verbond en Ik heb geen acht meer op 

hen geslagen, zegt de Heere.

10  Want dit is het verbond dat Ik met het huis 

van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de 

Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand 

geven en Ik zal die in hun hart schrijven. 

Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen 

Mij tot een volk zijn.

11  En zij zullen beslist niet ieder zijn naaste 

en ieder zijn broeder onderwijzen en 

zeggen: Ken de Heere. Want zij allen zullen 

Mij kennen, van klein tot groot onder hen.

12  Want Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft 

genadig zijn en aan hun zonden en hun 

wetteloos gedrag beslist niet meer denken.

13  Als Hij spreekt van een nieuw verbond, 

heeft Hij daarmee het eerste voor 

verouderd verklaard. En wat oud is 

verklaard en wat veroudert, staat op het 

punt te verdwijnen.

Zie: Psalm 89:40; Jesaja 8:17; Jesaja 26:8,9; Jeremía 14:21; 
Jeremía 31:31-32; Ezechiël 7:20-22; Ezechiël 16:59-61; 
Ezechiël 24:21; Daniël 9:26; Micha 7:7; Lukas 24:49-53.

F05 De Messias zal worden verraden.

ZACHARÍA 11:12     Want Ik had tegen hen 

gezegd: Als het goed is in uw ogen, geef 

Mij Mijn loon; zo niet, laat het na. Toen 

hebben zij Mijn loon afgewogen: dertig 

zilverstukken.

13  Maar de HEERE zei tegen Mij: Werp  

dat de pottenbakker toe-een mooie prijs 

waarop Ik door hen geschat ben! Daarop 

nam Ik de dertig zilverstukken en wierp ze 

in het huis van de HEERE de pottenbakker 

toe.

MATTHÉÜS 26:14     Toen ging een van de 

twaalf, die Judas Iskariot heette, naar de 

overpriesters

15  en zei: Wat wilt u mij geven, als ik Hem 

aan u overlever? En zij kenden hem dertig 

zilveren penningen toe.

16  En van toen af zocht hij een geschikte 

gelegenheid om Hem over te leveren.
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MATTHÉÜS 27:3     Toen Judas, die Hem 

verraden had, zag dat Hij veroordeeld was, 

kreeg hij berouw en hij bracht de dertig 

zilveren penningen bij de overpriesters en de 

oudsten terug

4  en zei: Ik heb gezondigd, want ik heb 

onschuldig bloed verraden! Maar zij zeiden: 

Wat gaat ons dat aan? U moet maar zien.

5  En nadat hij de zilveren penningen de tempel 

in gegooid had, vertrok hij. Hij ging heen en 

hing zich op.

6  De overpriesters pakten de zilveren penningen 

en zeiden: Het is niet geoorloofd die in de 

offerkist te leggen, omdat het bloedgeld is.

7  En nadat zij beraadslaagd hadden, kochten 

zij daarvan de akker van de pottenbakker als 

begraafplaats voor de vreemdelingen.

8  Daarom wordt die akker tot op de dag van 

vandaag bloedakker genoemd.

9  Toen is vervuld wat gesproken is door de 

profeet Jeremia: En zij hebben de dertig 

zilveren penningen genomen, de waarde van 

de Geschatte, Die zij geschat hadden uit de 

Israëlieten,1)

10  en zij hebben die gegeven voor de akker van 

de pottenbakker, zoals de Heere mij bevolen 

heeft.

1) De hier vermelde woorden worden in Jeremia 

niet gevonden, maar in Zacharia. Een verschei-

denheid aan veronderstellingen  zijn aangevoerd 

om deze tegenstrijdigheid te verklaren. De meest 

waarschijnlijke mening schijnt te zijn, dat de naam 

van de profeet oorspronkelijk door de Evangelist is 

weggelaten en dat de naam van Jeremia later is toe-

gevoegd door iemand die de tekst heeft gekopieerd. 

De vroegere Joodse rabbijnen  waren gewoon te 

zeggen: “De geest van Jeremia woont in Zacharia”.

F03  De Messias zal worden verworpen.

F08  Details van de dood van de Messias.

G04 De Messias zal Zijn Geest uitstorten.

H01 De wederkomst van de Messias voorzegd.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

H09 Profetie inzake de toekomst van Zijn volk. 

ZACHARÍA 12:1-2

ZACHARÍA 12:3     Op die dag zal het gebeuren 

dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die 

moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen 

die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe 

sneden toebrengen, en al de volken van de 

aarde zullen zich tegen haar verzamelen.

ZACHARÍA 12:4-7

ZACHARÍA 12:8    Op die dag zal de HEERE 

de inwoners van Jeruzalem beschermen. 

Wie onder hen wankelt, zal op die dag als 

David zijn, en het huis van David zal zijn 

als goden, als de Engel van de HEERE voor 

hun ogen.

9  Op die dag zal het gebeuren dat Ik 

alle heidenvolken die tegen Jeruzalem 

oprukken, zal willen wegvagen.

10  Maar over het huis van David en over de 

inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest 

van de genade en van de gebeden uitstorten. 

Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij 

doorstoken hebben. Zij zullen over Hem 

rouw bedrijven, als met de rouwklacht over 

een enig kind; en zij zullen over Hem bitter 

klagen, zoals men bitter klaagt over een 

eerstgeborene.

ZACHARÍA 12:11-14

JOHANNES 19:34     Maar een van de 

soldaten stak met een speer in Zijn zij en 

meteen kwam er bloed en water uit.

ZACHARÍA
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35   En die het gezien heeft, die getuigt ervan, en 

zijn getuigenis is waar, en hij weet dat hij de 

waarheid spreekt, opdat ook u gelooft.

36  Want deze dingen zijn geschied, opdat het 

Schriftwoord vervuld wordt: Geen been van 

Hem zal gebroken worden.

37  En verder zegt een ander Schriftwoord: Zij 

zullen zien op Hem Die zij doorstoken hebben.

HANDELINGEN 2:17     En het zal zijn in 

de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal 

uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; 

en uw zonen en uw dochters zullen 

profeteren, uw jongemannen zullen 

visioenen zien en uw ouderen zullen 

dromen dromen.

18  En ook op Mijn dienaren en op Mijn 

dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn 

Geest uitstorten en zij zullen profeteren.

HANDELINGEN 2:23     deze Jezus, 

Die overeenkomstig het vastgestelde 

raadsbesluit en de voorkennis van God 

overgegeven is, hebt u gevangen genomen 

en door de handen van onrechtvaardigen 

aan het kruis gespijkerd en gedood.

24  God heeft Hem echter doen opstaan door 

de weeën van de dood te ontbinden, omdat 

het niet mogelijk was dat Hij daardoor 

vastgehouden zou worden.

HANDELINGEN 2:33     Hij dan, Die door 

de rechterhand van God verhoogd is en de 

belofte van de Heilige Geest ontvangen 

heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat 

u nu ziet en hoort.

HANDELINGEN 2:36     Laat dan heel het 

huis van Israël zeker weten dat God  

Hem tot een Heere en Christus gemaakt 

heeft, namelijk deze Jezus, Die u 

gekruisigd hebt.

37  En toen zij dit hoorden, werden zij diep in 

het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en 

de andere apostelen: Wat moeten wij doen, 

mannenbroeders?

38  En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat 

ieder van u gedoopt worden in de Naam 

van Jezus Christus, tot vergeving van de 

zonden; en u zult de gave van de Heilige 

Geest ontvangen.

OPENBARING 1:7     Zie, Hij komt met de 

wolken, en elk oog zal Hem zien, ook 

zij die Hem doorstoken hebben. En alle 

stammen van de aarde zullen rouw over 

Hem bedrijven. Ja, amen.

Zie: #1; #2; #3; #4; #5; Handelingen 10:45; 
Handelingen 11:15; Titus 3:5,6.

E04 De overwinning van de Messias over 

 de zonde.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

ZACHARÍA 13:1     Op die dag zal er een 

bron geopend worden voor het huis van 

David en voor de inwoners van Jeruzalem 

tegen de zonde en tegen de onreinheid.

2  Op die dag zal het gebeuren, spreekt de 

HEERE van de legermachten, dat Ik uit 

het land de namen van de afgoden zal 

uitroeien, zodat aan hen niet meer gedacht 

zal worden. Ja, ook de profeten en de 

onreine geest zal Ik uit het land wegdoen.

EZECHIËL 36:25     Ik zal rein water op u 

sprenkelen en u zult rein worden. Van al 

uw onreinheden en van al uw stinkgoden 

zal Ik u reinigen.

ZACHARÍA
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JOHANNES 1:29     De volgende dag zag 

Johannes Jezus naar zich toe komen en 

hij zei: Zie het Lam van God, dat de zonde 

van de wereld wegneemt!

1 KORINTHE 6:11     Sommigen van 

u zijn dat wel geweest, maar u bent 

schoongewassen, maar u bent geheiligd, 

maar u bent gerechtvaardigd, in de naam 

van de Heere Jezus en door de Geest van 

onze God.

TITUS 3:5     maakte Hij ons zalig, niet op 

grond van de werken van rechtvaardigheid 

die wij gedaan zouden hebben, maar 

vanwege Zijn barmhartigheid, door 

het bad van de wedergeboorte en de 

vernieuwing door de Heilige Geest.

6  Die heeft Hij in rijke mate over ons 

uitgegoten door Jezus Christus, onze 

Zaligmaker,

1 JOHANNES 1:7     Maar als wij in het licht 

wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben 

wij gemeenschap met elkaar, en het bloed 

van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons 

van alle zonde.

OPENBARING 1:5     en van Jezus 

Christus, Die de getrouwe Getuige is, de 

Eerstgeborene uit de doden en de Vorst 

van de koningen der aarde, Hem Die ons 

heeft liefgehad en ons van onze zonden 

gewassen heeft in Zijn bloed,

OPENBARING 7:13     En een van de 

ouderlingen antwoordde en zei tegen 

mij: Dezen, die bekleed zijn met witte 

gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij 

vandaan gekomen?

14  En ik zei tegen hem: U weet het, mijn 

heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het 

die uit de grote verdrukking komen; en 

zij hebben hun gewaden gewassen en ze 

hebben hun gewaden wit gemaakt in het 

bloed van het Lam.

Zie: #1; #2; #5; Ezechiël 37:23-26; Hoséa 2:17; Hoséa 14:8; 
Zefánja 1:3,4; Éfeze 5:25-27; Hebreën 9:13,14; 1 Johannes 5:6. 

 

F01 De dood van de Messias voorzegd. 

F06 De Messias zal worden verlaten.

ZACHARÍA 13:7    Zwaard, ontwaak tegen 

Mijn Herder en tegen de Man Die Mijn 

Metgezel is, spreekt de HEERE van de 

legermachten. Sla die Herder en de schapen 

zullen overal verspreid worden. Maar Ik zal 

Mijn hand tot de kleinen wenden.

MATTHÉÜS 26:31     Toen zei Jezus tegen 

hen: U zult in deze nacht allen aanstoot 

aan Mij nemen, want er is geschreven: Ik 

zal de Herder slaan en de schapen van de 

kudde zullen uiteengedreven worden.

MATTHÉÜS 26:56      maar dit alles is 

geschied, opdat de Schriften van de 

profeten vervuld zouden worden. Toen 

verlieten al de discipelen Hem en 

vluchtten.

MARKUS 14:27     En Jezus zei tegen hen: 

U zult in deze nacht allen aanstoot aan 

Mij nemen, want er is geschreven: Ik zal 

de Herder slaan en de schapen zullen 

uiteengedreven worden.

ZACHARÍA
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MARKUS 14:50     En ze verlieten Hem en 

vluchtten allen.

JOHANNES 16:32     Zie, de tijd komt en is 

nu gekomen, dat u uiteengedreven zult 

worden, ieder naar het zijne, en u Mij 

alleen zult laten; en toch ben Ik niet alleen, 

omdat de Vader bij Mij is.

JOHANNES 17:12     Toen Ik met hen in 

de wereld was, bewaarde Ik hen in Uw 

Naam. Hen die U Mij gegeven hebt, heb 

Ik bewaard en niemand uit hen is verloren 

gegaan dan de zoon van het verderf, opdat 

de Schrift vervuld wordt.

JOHANNES 18:7     Hij vroeg hun dan 

opnieuw: Wie zoekt u? En zij zeiden: Jezus 

de Nazarener.

8  Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd dat Ik het 

ben. Als u dan Mij zoekt, laat dezen weggaan.

9  Dit zei Hij opdat het woord vervuld zou 

worden dat Hij gesproken had: Uit hen 

die U Mij gegeven hebt, heb Ik niemand 

verloren laten gaan.

Zie: Jesaja 5:1-5; Jesaja 27:1,2; Matthéüs 18:10-14; 
Handelingen 2:23.

H02 Het toekomstig oordeel door de Messias.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.     

H09 Profetie inzake de toekomst van Zijn volk. 

ZACHARÍA 13:8     Het zal gebeuren, spreekt 

de HEERE, dat in heel het land twee derde 

ervan uitgeroeid zal worden en de geest zal 

geven, en een derde ervan zal overblijven.

9  Ik zal dat derde deel in het vuur brengen en 

het louteren, zoals men zilver loutert. Ik zal 

het beproeven, zoals men goud beproeft. 

Het zal Mijn Naam aanroepen en Ík zal het 

verhoren. Ik zal zeggen: Dit is Mijn volk; en 

zij zullen zeggen: De HEERE is mijn God.

.

MATTHÉÜS 21:43     Daarom zeg Ik u dat het 

Koninkrijk van God van u weggenomen 

zal worden en aan een volk gegeven dat de 

vruchten ervan voortbrengt.

44  en wie op deze steen valt, zal verpletterd 

worden; en op wie hij valt, die zal hij 

vermorzelen.

MATTHÉÜS 24:2     Jezus antwoordde en zei 

tegen hen: Ziet u dit alles? Voorwaar, Ik 

zeg u: hier zal niet één steen op de andere 

steen gelaten worden die niet afgebroken 

zal worden.

MATTHÉÜS 24:21     Want dan zal er een grote 

verdrukking zijn, zoals er niet geweest is 

vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en 

zoals er ook nooit meer zijn zal.

22  En als die dagen niet ingekort werden, 

zou er geen vlees behouden worden; maar 

ter wille van de uitverkorenen zullen die 

dagen ingekort worden.

LUKAS 21:24     En zij zullen vallen door 

de scherpte van het zwaard en in 

gevangenschap weggevoerd worden onder 

alle heidenen. En Jeruzalem zal door de 

heidenen vertrapt worden, totdat de tijden 

van de heidenen vervuld zullen zijn.

OPENBARING 8:7     En de eerste engel blies 

op de bazuin, en er kwam hagel en vuur, 

vermengd met bloed, en dat werd op de 

aarde geworpen. En het derde deel van de 

bomen verbrandde, en al het groene gras 

ZACHARÍA
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verbrandde.

8  En de tweede engel blies op de bazuin, en 

er werd iets als een grote berg, die van vuur 

brandde, in de zee geworpen. En het derde 

deel van de zee werd bloed.

9  En het derde deel van de schepselen in de 

zee, die leven hadden, stierf. En het derde 

deel van de schepen verging.

10  En toen de derde engel op de bazuin blies, 

viel er een grote ster uit de hemel, die 

brandde als een fakkel. Hij viel op het derde 

deel van de rivieren en op de waterbronnen.

11  En de naam van de ster was Alsem. En 

het derde deel van de wateren veranderde 

in alsem. En veel mensen stierven van dat 

water, omdat het bitter was geworden.

12  De vierde engel blies op de bazuin, en het 

derde deel van de zon werd getroffen, en het 

derde deel van de maan en het derde deel 

van de sterren, zodat het derde deel daarvan 

verduisterd werd, en zodat de dag voor 

een derde deel niet licht werd, en de nacht 

evenmin.

OPENBARING 16:19     En de grote stad viel 

in drie stukken uiteen en de steden van 

de heidenvolken stortten in. En het grote 

Babylon kwam bij God in gedachtenis, en 

Hij gaf haar de drinkbeker met de wijn van 

Zijn grimmige toorn.

Zie: #1; #2;#5; Psalm 66:10-12; Matthéüs 23:35-37; 
Lukas 19:41-44; Lukas 21:20-24; Lukas 23:28-30; 
1 Korinthe 3:11-13; 1 Thessalonicensen 2:15-16;; 

1 Petrus 1:6-8; 1 Petrus 4:12-13.

E10 De Messias zal ook de Messias zijn voor 

 de heidenen.

H01 De wederkomst van de Messias voorzegd.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

H09 Profetie inzake de toekomst van Zijn volk.

. 

ZACHARÍA 14:1-2

ZACHARÍA 14:3     Dan zal de HEERE 

uittrekken en tegen die heidenvolken 

strijden, zoals de dag dat Hij streed, op de 

dag van de strijd.

4  Op die dag zullen Zijn voeten staan op 

de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten 

oosten er van. Dan zal de Olijfberg in 

tweeën gespleten worden naar het oosten 

en naar het westen. Er zal een zeer groot 

dal ontstaan, als de ene helft van de berg 

naar het noorden zal wijken en de andere 

helft ervan naar het zuiden.

5  Dan zult u vluchten door het dal van Mijn 

bergen, want het dal tussen de bergen zal 

reiken tot Azal. Ja, u zult vluchten, zoals 

u gevlucht bent voor de aardbeving in de 

dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan 

zal de HEERE, mijn God, komen: al de 

heiligen met U!

6  Op die dag zal het geschieden dat het 

kostbare licht er niet zal zijn, evenmin de 

dikke duisternis.

7  Maar er zal één dag zijn, die de HEERE 

bekend zal zijn, geen dag en geen nacht. 

Het zal geschieden ten tijde van de avond 

dat het licht blijft.

8  Op die dag zal het geschieden dat er 

levend water vanuit Jeruzalem zal 

stromen, de ene helft ervan naar de zee in 

het oosten en de andere helft ervan naar de 

zee in het westen: ’s zomers en ‘s winters 

zal het plaatsvinden.

ZACHARÍA
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9  De HEERE zal Koning worden over heel de 

aarde. Op die dag zal de HEERE de Enige 

zijn 

ZACHARÍA 14:10-15

ZACHARÍA 14:16      Het zal geschieden dat 

al de overgeblevenen van alle heidenvolken 

die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van 

jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te 

buigen voor de Koning, de HEERE van de 

legermachten, en om het Loofhuttenfeest 

te vieren.

17  Het zal geschieden dat er geen regen zal 

vallen op hem die uit de geslachten van de 

aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om 

zich voor de Koning, de HEERE van de 

legermachten, neer te buigen.

18  Als het geslacht van de Egyptenaren, 

waarop geen regen is gevallen, niet zal 

opgaan en komen, dan zal de plaag komen 

waarmee de HEERE de heidenvolken zal 

treffen die niet zullen optrekken om het 

Loofhuttenfeest te vieren.

19  Dit zal de straf zijn voor de zonde van 

Egypte en de straf voor de zonde van alle 

heidenvolken die niet zullen opgaan om 

het Loofhuttenfeest te vieren.

20  Op die dag zal op de bellen van de paarden 

staan: HEILIG VOOR DE HEERE. En de 

potten in het huis van de HEERE zullen 

zijn als de sprengbekkens voor het altaar.

21  Ja, al de potten in Jeruzalem en in 

Juda zullen voor de HEERE van de 

legermachten heilig zijn, zodat allen die 

willen offeren, zullen komen en ervan 

nemen om erin te koken. Op die dag zal er 

geen Kanaäniet meer zijn in het huis van 

de HEERE van de legermachten.

JESAJA 2:2     Het zal in het laatste der dagen 

geschieden dat de berg van het huis van de 

HEERE vast zal staan als de hoogste van 

de bergen, en dat hij verheven zal worden 

boven de heuvels, en dat alle heidenvolken 

ernaartoe zullen stromen.

3  Vele volken zullen gaan en zeggen: 

Kom, laten wij opgaan naar de berg van 

de HEERE, naar het huis van de God 

van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen 

aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn 

paden bewandelen. Want uit Sion zal de 

wet uitgaan, en het woord van de HEERE 

uit Jeruzalem.

4  Hij zal oordelen tussen de heidenvolken 

en veel volken vonnissen. En zij zullen 

hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen 

en hun speren tot snoeimessen. Geen 

volk zal tegen een ander volk het zwaard 

opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet 

meer leren.

MATTHÉÜS 16:27     Want de Zoon des 

mensen zal komen in de heerlijkheid van 

Zijn Vader, met Zijn engelen, en dan zal 

Hij ieder vergelden naar zijn daden.

MATTHÉÜS 24:35     De hemel en de aarde 

zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden 

zullen zeker niet voorbijgaan.

36  Maar die dag en dat uur is aan niemand 

bekend, ook aan de engelen in de hemel 

niet, maar alleen aan Mijn Vader.

37  Zoals de dagen van Noach waren, zo zal 

ook de komst van de Zoon des mensen 

zijn.

MATTHÉÜS 28:18     En Jezus kwam naar 

hen toe, sprak met hen en zei: Mij is 

gegeven alle macht in hemel en op aarde.

ZACHARÍA
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JOHANNES 4:10     Jezus antwoordde en zei 

tegen haar: Als u de gave van God kende, 

en wist Wie Hij is Die tegen u zegt: Geef 

Mij te drinken, u zou het Hem hebben 

gevraagd en Hij zou u levend water 

gegeven hebben.

JOHANNES 4:14     maar wie drinkt van 

het water dat Ik hem zal geven, zal in 

eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar 

het water dat Ik hem zal geven, zal in hem 

een bron worden van water dat opwelt tot 

in het eeuwige leven.

JOHANNES 7:37     En op de laatste, de grote 

dag van het feest, stond Jezus daar en riep: 

Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij 

komen en drinken.

38  Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: 

Stromen van levend water zullen uit zijn 

binnenste vloeien.

39  (En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in 

Hem geloven, ontvangen zouden; want de 

Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus 

nog niet verheerlijkt was.)

HANDELINGEN 1:10     En toen zij, terwijl 

Hij van hen wegging, hun ogen naar de 

hemel gericht hielden, zie, twee mannen 

stonden bij hen in witte kleding,

11  die ook zeiden: Galilese mannen, waarom 

staat u omhoog te kijken naar de hemel? 

Deze Jezus, Die van u opgenomen is 

naar de hemel, zal op dezelfde wijze terug 

komen als u Hem naar de hemel hebt zien 

gaan.

12  Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van 

de berg die de Olijfberg genoemd wordt, 

die vlak bij Jeruzalem is en daar een 

sabbatsreis vandaan ligt.

OPENBARING 11:13     En op datzelfde uur 

vond er een grote aardbeving plaats, en 

het tiende deel van de stad stortte in. En bij 

die aardbeving werden zevenduizend met 

name bekende personen gedood. En de 

overigen werden zeer bevreesd, en gaven 

eer aan de God van de hemel.

OPENBARING 11:15     En de zevende engel 

blies op de bazuin, en er klonken luide 

stemmen in de hemel, die zeiden: De 

koninkrijken van de wereld zijn van onze 

Heere en van Zijn Christus geworden, en 

Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

OPENBARING 16:18     En er kwamen 

stemmen, donderslagen en bliksemstralen. 

En er kwam een grote aardbeving, zo een 

als er niet is geweest sinds er mensen op 

de aarde geweest zijn: zo’n aardbeving, zo 

groot!

19  En de grote stad viel in drie stukken uiteen 

en de steden van de heidenvolken stortten 

in. En het grote Babylon kwam bij God in 

gedachtenis, en Hij gaf haar de drinkbeker 

met de wijn van Zijn grimmige toorn.

20  En alle eilanden zijn op de vlucht 

geslagen, en bergen waren er niet meer te 

vinden.

21  En grote hagel stenen, elk ongeveer een 

talent pond zwaar, vielen uit de hemel op de 

mensen neer. Maar de mensen lasterden 

God vanwege de plaag van de hagel, want 

de plaag van de hagel was zeer groot.

OPENBARING 21:23     En de stad heeft de 

zon en de maan niet nodig om haar te 

beschijnen, want de heerlijkheid van God 

verlicht haar, en het Lam is haar lamp.

ZACHARÍA
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24  En de naties die zalig worden, zullen in 

haar licht wandelen, en de koningen van 

de aarde brengen hun heerlijkheid en eer 

erin.

25  En haar poorten zullen overdag nooit 

gesloten worden, want daar zal geen nacht 

zijn.

OPENBARING 22:1     En hij liet mij een 

zuivere rivier zien, van het water des 

levens, helder als kristal, die uit de troon 

van God en van het Lam kwam.

2  In het midden van haar straat en aan 

de ene en de andere zijde van de rivier 

bevond zich de Boom des levens, die 

twaalf vruchten voortbrengt-van maand 

tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de 

bladeren van de boom zijn tot genezing 

van de heidenvolken.

OPENBARING 22:5     En daar zal geen nacht 

zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen 

zonlicht nodig, want de Heere God verlicht 

hen. En zij zullen als koningen regeren in 

alle eeuwigheid.

OPENBARING 22:17     En de Geest en de 

bruid zeggen: Kom! En laat hij die het 

hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst 

heeft, komen; en laat hij die wil, het water 

des levens nemen, voor niets.

Zie: #1; #2; #3; #4; #5; Openbaring 21:1-3.
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E10 De Messias zal ook de Messias zijn 

 voor de heidenen.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

MALEÁCHI 1:11     Want vanwaar de zon 

opkomt tot waar hij ondergaat, zal Mijn Naam 

groot zijn onder de heidenvolken; in elke plaats 

zal aan Mijn Naam een reukoffer gebracht 

worden, en een rein graanoffer. Voorzeker, Mijn 

Naam zal groot zijn onder de heidenvolken, 

zegt de HEERE van de legermachten.

JESAJA 66:20     En zij zullen al uw broeders 

uit alle heidenvolken brengen als graanoffer 

aan de HEERE, op paarden en op wagens, 

met huifkarren, op muildieren en op 

snelle kamelen, naar Mijn heilige berg toe, 

naar Jeruzalem, zegt de HEERE, zoals de 

Israëlieten het graanoffer in rein vaatwerk 

naar het huis van de HEERE brengen.

ROMEINEN 14:11     Want er staat 

geschreven: Zo waar als Ik leef, zegt de 

Heere: Voor Mij zal elke knie zich buigen, 

en elke tong zal God belijden.

FILIPPENZEN 2:10     opdat in de Naam van 

Jezus zich zou buigen elke knie van hen 

die in de hemel, en die op de aarde, en die 

onder de aarde zijn,

HEBREËN 9:9     Deze was een zinnebeeld voor 

de tegenwoordige tijd. In overeen-stemming 

daarmee werden er gaven en slachtoffers 

geofferd die niet in staat waren om hem die 

de dienst verrichtte, wat zijn geweten betreft 

tot volmaaktheid te brengen.

10  Het betrof hier alleen voedsel en dranken 

en verscheidene wassingen, vleselijke 

verordeningen, die opgelegd waren tot op 

de tijd van de betere orde.

11  Maar toen is Christus verschenen, de 

Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. 

Hij is door de meerdere en meer volmaakte 

tabernakel gegaan, die niet met handen is 

gemaakt, dat is: die niet van deze schepping is.

12  Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, 

maar door Zijn eigen bloed voor eens en 

altijd binnengegaan in het heiligdom en 

heeft daardoor een eeuwige verlossing 

teweeggebracht.

OPENBARING 8:3     En er kwam een andere 

engel, die met een gouden wierookvat bij 

het altaar ging staan. Aan hem werd veel 

reukwerk gegeven, opdat hij dat samen 

met de gebeden van alle heiligen op het 

gouden altaar vóór de troon zou leggen.

4  En de rook van het reukwerk steeg, met de 

gebeden van de heiligen, uit de hand van 

de engel op tot vóór God.

Zie: #1; #4; #5; Psalm 113:3,4; Jesaja 45:6; Jesaja 59:19.

C02  De voorloper van de Messias 

 aangekondigd.

MALEÁCHI 3:1    Zie, Ik zend Mijn engel, die 

voor Mij de weg bereiden zal. Plotseling zal 

naar Zijn tempel komen die Heere Die u aan 

het zoeken bent, de Engel van het verbond, in 

Wie u uw vreugde vindt. Zie, Hij komt, zegt 

de HEERE van de legermachten.

JESAJA 40:3     Een stem van iemand die 

roept in de woestijn: Bereid de weg van de 

HEERE, maak recht in de wildernis een 

gebaande weg voor onze God.

MALEÁCHI
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MATTHÉÜS 3:3     Want deze is het over wie 

gesproken werd door de profeet Jesaja 

toen hij zei: De stem van een die roept in 

de woestijn: Maak de weg van de Heere 

gereed, maak Zijn paden recht.

MATTHÉÜS 11:10     Want hij is het over wie 

geschreven staat: Zie, Ik zend Mijn engel 

voor Uw aangezicht, die voor U uit Uw 

weg gereed zal maken.

11  Voorwaar, Ik zeg u: Onder hen die uit 

vrouwen geboren zijn, is niemand 

opgestaan die groter is dan Johannes 

de Doper; maar wie de minste is in het 

Koninkrijk der hemelen, is groter dan hij.

MARKUS 1:2     Het is zoals er geschreven 

staat in de profeten: Zie, Ik zend Mijn 

engel voor Uw aangezicht, die voor U uit 

Uw weg gereed zal maken,

3  en: De stem van een die roept in de 

woestijn: Maak de weg van de Heere 

gereed, maak Zijn paden recht.

4  Johannes kwam in de woestijn en doopte 

en predikte een doop van bekering tot 

vergeving van zonden.

LUKAS 1:76     En jij, kind, zult een profeet 

van de Allerhoogste genoemd worden, 

want je zult voor het aangezicht van de 

Heere uitgaan om Zijn wegen gereed te 

maken,

77  en om Zijn volk kennis van de zaligheid te 

geven in de vergeving van hun zonden

78  door de innige gevoelens van 

barmhartigheid van onze God, waarmee de 

Opgang uit de hoogte naar ons omgezien 

heeft,

79  om te verschijnen aan hen die gezeten zijn 

in duisternis en schaduw van de dood, en 

om onze voeten te richten op de weg van 

de vrede.

LUKAS 7:26     Maar waar bent u dan naar 

gaan kijken? Naar een profeet? Ja, Ik zeg 

u, zelfs naar veel meer dan een profeet.

27  Deze is het over wie geschreven staat:  

Zie, Ik zend Mijn engel voor Uw 

aangezicht, die voor U uit Uw weg gereed 

zal maken.

28  Want Ik zeg u: Onder hen die uit vrouwen 

geboren zijn, is niemand een groter 

profeet dan Johannes de Doper, maar de 

minste in het Koninkrijk van God is groter 

dan hij.

LUKAS 10:24     Want Ik zeg u dat veel 

profeten en koningen de dingen hebben 

willen zien die u ziet, en zij hebben ze niet 

gezien; en te horen de dingen die u hoort, 

en zij hebben ze niet gehoord.

H02 Het toekomstig oordeel door de Messias. 

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

MALEÁCHI 3:2     Maar wie zal de dag van 

Zijn komst verdragen? Wie zal bij Zijn 

verschijning standhouden? Want Hij is als 

vuur van een edelsmid, en als zeep van de 

blekers.

3  Hij zal zitten als iemand die zilver smelt en 

reinigt: Hij zal de Levieten reinigen en hen 

zuiveren als goud en zilver. Dan zullen 

zij de HEERE een graanoffer brengen in 

gerechtigheid.

4  Dan zal het graanoffer van Juda en 

Jeruzalem voor de HEERE aangenaam 

zijn, zoals in de dagen van oude tijden af, 

zoals in vroegere jaren.
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5  Ik zal naar u toe komen voor het oordeel. 

Ik zal een snelle Getuige zijn tegen de 

tovenaars, tegen de overspelers, tegen 

hen die valse eden afleggen en tegen hen 

die het loon van een dagloner met geweld 

inhouden, die het recht van weduwe, 

wees en vreemdeling ombuigen, en 

Mij niet vrezen, zegt de HEERE van de 

legermachten.

16  Dan spreken zij die de HEERE vrezen, 

ieder tot zijn naaste: De HEERE slaat er 

acht op en luistert. Er is een gedenkboek 

geschreven voor Zijn aangezicht, voor 

wie de HEERE vrezen en wie Zijn Naam 

hoogachten.

17  En zij zullen voor Mij, zegt de HEERE van 

de legermachten, op de dag die Ik maken 

zal, een persoonlijk eigendom zijn. Ik 

zal hen sparen, zoals een man zijn zoon 

spaart die hem dient.

18  Dan zult u opnieuw het onderscheid 

zien tussen een rechtvaardige en een 

goddeloze, tussen wie God dient en wie 

Hem niet dient.

DANIËL 7:10     Een rivier van vuur stroomde 

en ging voor Zijn aangezicht uit. 

Duizendmaal duizenden dienden Hem en 

tienduizendmaal tienduizenden stonden 

voor Zijn aangezicht. Het gerechtshof 

hield zitting en de boeken werden 

geopend.

MATTHÉÜS 3:10     De bijl ligt zelfs al aan 

de wortel van de bomen; elke boom dan 

die geen goede vrucht voortbrengt, wordt 

omgehakt en in het vuur geworpen.

11  Ik doop u wel met water tot bekering, 

maar Hij Die na mij komt, is sterker 

dan ik; ik ben het niet waard Hem Zijn 

sandalen na te dragen. Hij zal u dopen 

met de Heilige Geest en met vuur.

12  Zijn wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn 

dorsvloer grondig reinigen en Zijn tarwe 

in de schuur verzamelen en Hij zal het kaf 

met onuitblusbaar vuur verbranden.

MATTHÉÜS 12:35     De goede mens brengt 

goede dingen voort uit de goede schat van 

het hart, en de slechte mens brengt slechte 

dingen voort uit de slechte schat.

36  Maar Ik zeg u dat de mensen van elk 

nutteloos woord dat zij zullen spreken, 

rekenschap moeten geven op de dag van 

het oordeel.

37  Want op grond van uw woorden zult u 

rechtvaardig verklaard worden, en op grond 

van uw woorden zult u veroordeeld worden.

JOHANNES 12:48     Wie Mij verwerpt en 

Mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat 

hem veroordeelt, namelijk het woord dat Ik 

gesproken heb; dat zal hem veroordelen op 

de laatste dag.

JOHANNES 17:24     Vader, Ik wil dat waar Ik 

ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven 

hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U 

Mij gegeven hebt, omdat U Mij hebt liefgehad 

vóór de grondlegging van de wereld.

ÉFEZE 5:26     opdat Hij haar zou heiligen, 

door haar te reinigen met het waterbad 

door het Woord,

2 THESSALONICENSEN 1:7     en aan u die 

verdrukt wordt, samen met ons verlichting 
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te geven bij de openbaring van de Heere 

Jezus vanuit de hemel met de engelen van 

Zijn kracht,

8  wanneer Hij met vlammend vuur wraak 

oefent over hen die God niet kennen, en 

over hen die het Evangelie van onze Heere 

Jezus Christus niet gehoorzaam zijn.

TITUS 2:14     Hij heeft Zichzelf voor ons 

gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van 

alle wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen 

volk zou reinigen, ijverig in goede werken.

1 PETRUS 2:5     dan wordt u ook zelf, als 

levende stenen, gebouwd tot een geestelijk 

huis, tot een heilig priesterschap, om 

geestelijke offers te brengen, die God 

welgevallig zijn door Jezus Christus.

OPENBARING 1:6     en Die ons gemaakt 

heeft tot koningen en priesters voor God 

en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en 

de kracht in alle eeuwigheid. Amen.

7  Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog 

zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken 

hebben. En alle stammen van de aarde 

zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen.

OPENBARING 6:17     Want de grote dag van 

Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan 

staande blijven?

OPENBARING 15:4     Wie zou U niet vrezen, 

Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? 

Immers, U alleen bent heilig. Want alle 

volken zullen komen en U aanbidden, want 

Uw oordelen zijn openbaar geworden.

Zie: #1; #2; #5; Maleáchi 4:1; Amos 5:18-20; Matthéüs 23:13-
35; Lukas 3:9,17; Lukas 12:49; Johannes 4:23,24; Romeinen 

11:5-10; Hebreën 10:28-30; Hebreën 12:25-26.

H02 Het toekomstig oordeel door de Messias.

H03 Het toekomstig Koninkrijk van de Messias.

H09 Profetie inzake de toekomst van Zijn volk.

MALEÁCHI 4:1     Want zie, die dag komt, 

brandend als een oven. Dan zullen alle 

hoogmoedigen en allen die goddeloosheid 

doen, stoppels worden. En de dag die 

komt, zal ze in vlam zetten, zegt de 

HEERE van de legermachten, Die van hen 

wortel noch tak zal overlaten.

2  Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de 

Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn 

vleugels zal genezing zijn; en u zult naar 

buiten gaan en dartelen als kalveren uit de 

stal.

3  U zult de goddelozen vertrappen. Voorzeker, 

stof zullen zij worden onder uw voetzolen op 

die dag die Ik bereiden zal, zegt de HEERE van 

de legermachten.

4  Denk aan de wet van Mozes, Mijn dienaar, 

die Ik hem geboden heb op Horeb voor heel 

Israël, aan de verordeningen en de bepalingen.

MATTHÉÜS 3:12     Zijn wan is in Zijn hand 

en Hij zal Zijn dorsvloer grondig reinigen 

en Zijn tarwe in de schuur verzamelen 

en Hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur 

verbranden.

LUKAS 1:50     En Zijn barmhartigheid is van 

geslacht tot geslacht over hen die Hem 

vrezen.

JOHANNES 1:4     In het Woord was het leven 

en het leven was het licht van de mensen.

5  En het licht schijnt in de duisternis, en de 

duisternis heeft het niet begrepen.

MALEÁCHI
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JOHANNES 3:19     En dit is het oordeel, dat het 

licht in de wereld gekomen is, en de mensen 

hebben de duisternis liefgehad, meer dan het 

licht, want hun werken waren slecht.

JOHANNES 8:12     Jezus dan sprak opnieuw 

tot hen en zei: Ik ben het Licht der 

wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de 

duisternis wandelen, maar zal het licht van 

het leven hebben.

HANDELINGEN 13:26     Mannenbroeders, 

kinderen van het geslacht van Abraham, 

en wie onder u God vrezen, tot u is het 

woord van deze zaligheid gezonden.

ROMEINEN 16:20     En de God van de vrede 

zal de satan spoedig onder uw voeten 

verpletteren. De genade van onze Heere 

Jezus Christus zij met u. Amen.

2 THESSALONICENSEN 1:8     wanneer Hij 

met vlammend vuur wraak oefent over hen 

die God niet kennen, en over hen die het 

Evangelie van onze Heere Jezus Christus 

niet gehoorzaam zijn.

OPENBARING 11:15     En de zevende engel 

blies op de bazuin, en er klonken luide 

stemmen in de hemel, die zeiden: De 

koninkrijken van de wereld zijn van onze 

Heere en van Zijn Christus geworden, en 

Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

OPENBARING 11:18     En de volken zijn 

toornig geworden, en Uw toorn is gekomen 

en daarmee ook het tijdstip voor de doden 

om geoordeeld te worden, en om het loon te 

geven aan Uw dienstknechten, de profeten, 

en aan de heiligen en aan hen die Uw naam 

vrezen, de kleinen en de groten, en om hen 

te vernietigen die de aarde vernietigden.

Zie: #1; #2; #5; Jesaja 50:10; 
Jesaja 66:1-2; 2 Petrus 3:7.

C02 De voorloper van de Messias aangekondigd. 

D02 Het profetisch ambt van de Messias.

E23 De Messias zal Zijn volk bekeren.

MALEÁCHI 4:5     Zie, Ik zend tot u de 

profeet Elia, voordat de dag van de HEERE 

komt, die grote en ontzagwekkende dag.

6  Hij zal het hart van de vaders tot de 

kinderen terugbrengen, en het hart van de 

kinderen tot hun vaders, opdat Ik niet zal 

komen en de aarde met de ban zal slaan.

MATTHÉÜS 11:13     Want al de profeten 

en de Wet hebben tot Johannes toe 

geprofeteerd.

14  En als u het wilt aannemen: hij is Elia, die 

komen zou.

MATTHÉÜS 17:11     Jezus antwoordde en 

zei tegen hen: Elia zal wel eerst komen en 

alles herstellen.

12  Ik zeg u echter dat Elia al gekomen is, 

en ze hebben hem niet erkend, maar 

ze hebben met hem gedaan alles wat ze 

wilden; zo zal ook de Zoon des mensen 

door hen lijden.

13  Toen begrepen de discipelen dat Hij tot hen 

over Johannes de Doper gesproken had.

LUKAS 1:16     en hij zal velen van de 

Israëlieten bekeren tot de Heere, hun God.

17  En hij zal voor Hem uitgaan in de geest 

en de kracht van Elia, om het hart van de 
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vaderen te bekeren tot de kinderen en de 

ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid 

van de rechtvaardigen, om voor de Heere 

een toegerust volk gereed te maken.

JOHANNES 1:14     En het Woord is vlees 

geworden en heeft onder ons gewoond (en 

wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een 

heerlijkheid als van de Eniggeborene van de 

Vader), vol van genade en waarheid.

15  Johannes getuigt van Hem en heeft 

geroepen: Híj was het van Wie ik zei: Hij Die 

na mij komt, is vóór mij geworden, want Hij 

was er eerder dan ik.

16  En uit Zijn volheid hebben wij allen 

ontvangen, en wel genade op genade.

17  Want de wet is door Mozes gegeven, de 

genade en de waarheid zijn er door Jezus 

Christus gekomen.

HANDELINGEN 3:22     Want Mozes heeft 

tegen de vaderen gezegd: De Heere, uw 

God, zal voor u een Profeet laten opstaan 

uit uw broeders, zoals ik; naar Hem 

moet u luisteren in alles wat Hij tot u zal 

spreken.

23  En het zal zo zijn dat al wie niet geluisterd 

zal hebben naar deze Profeet, uit het volk 

uitgeroeid zal worden.

OPENBARING 1:16     En Hij had zeven 

sterren in Zijn rechterhand en uit Zijn 

mond kwam een tweesnijdend scherp 

zwaard; en Zijn gezicht was zoals de zon 

schijnt in haar kracht.

Zie: #5; Jesaja 40:3; Maleáchi 3:1; Matthéüs 13:14-26; 
Matthéüs 23:35-38; Matthéüs 24:27-30; Matthéüs 27:47-49; 
Markus 9:11-13; Lukas 1:76; Lukas 7:26-28; Lukas 19:41-44; 

Lukas 21:22-27; Johannes 1:21,25.
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Citaten en aanduidingen van teksten uit 
het Oude Testament in de vier Evangeliën 
en Handelingen. 

MATTHÉÜS
1:23 Jesaja 7:14
2:6 Micha 5:1
2:15 Hoséa 11:1
2:18 Jeremía 31:15
2:23 Numeri 6:13; Psalm 69:9,10;
 Jesaja 53:2
3:3 Jesaja 40:3
4:4       Deuteronomium 8:3
4:6 Psalm 91:11,12
4:10         Deuteronomium 6:13,14;  
 Deuteronomium 10:20
4:15-16 Jesaja 9:1,2
4:7 Deuteronomium 6:16
5:3 Jesaja 57:15
5:4 Jesaja 61:2,3
5:5 Jesaja 29:19; Jesaja 61:1
5:6 Jesaja 41:17; Jesaja 49:10; 
 Jesaja 55:1-3
5:7 Psalm 112:4; Micha 6:8
5:8 Psalm 73:1; Spreuken 22:11; 
 Ezechiël  36:25
5:11 Jesaja 66:5
5:12 Jesaja 3:10
5:13 Leviticus 2:13; Job 6:6; 
5:14 Spreuken 4:18
5:15 Exodus 25:37
5:16 Jesaja 60:1-3; Jesaja 61:3
5:17 Psalm 40:7-9; Jesaja 42:21
5:18     Jesaja 40:8; Jesaja 51:6; Psalm 119:89
5:19    Deuteronomium 12:32;  
 Deuteronomium 27:26; Daniël 12:3
5:21 Genesis 9:5,6; Exodus 20:13;
 Deuteronomium 5:17
5:23-24   Deuteronomium 16:16,17; 
 Jesaja 1:10-17
5:25 Spreuken 25:8
5:27 Exodus 20:14; Deuteronomium 5:18
5:31 Deuteronomium 24:1
5:33 Leviticus 19:12; Numeri 30:2
5:34,35 Hoséa 4:15; Zacharía 5:3
5:38 Exodus 21:24
5:42 Deuteronomium 15:7-14
5:43 Leviticus 19:18; Psalm 139:21
5:44 Exodus 23:4-5
5:48 Leviticus 19:2; Leviticus 20:26
6:2 Psalm 37:21; Spreuken 20:6
6:4 Jesaja 58:10-12
6:5,6 2 Koningen 4:33; Daniël 6:10
6:7 Prediker 5:2

MATTHÉÜS
6:8 Psalm 38:10
6:9 Jesaja 63:16; Jesaja 64:8
6:10 Daniël 2:44; Daniël 7:27
6:11 Exodus 16:16-35
6:12 Exodus 34:7; Jesaja 1:18
6:13 Deuteronomium 8:2
6:16 Jesaja 58:3-5
6:17 Prediker 9:8; Daniël 10:3
6:19 Psalm 62:11; Prediker 5:10-14
6:24 Exodus 20:39
6:25 Psalm 55:23
6:26 Genesis 1:29-30
6:31 Leviticus 25:20-22; Psalm 55:23
6:33 1 Koningen 3:11-13; Spreuken 3:9,10
6:34 Exodus 16:18-20; Klaagliederen 3:23
7:3 2 Samuël 12:5; Psalm 50:16-21
7:7 Jesaja 55:6,7; Jeremía 29:12,13
7:11 Genesis 8:5; Psalm 103:11-13
7:12 Amos 5:14,15; Zacharía 8:16,17
7:14 Jesaja 35:8
7:15 Deuteronomium 13:1-3
7:17 Psalm 92:14,15
7:18 Jeremía 17:8
7:19 Ezechiël 15:2-7
7:21 Jesaja 29:13; Hoséa 8:2,3
7:23 Psalm 6:9
7:26,27 Ezechiël 13:10-16
7:29 Deuteronomium 18:18,19
8:17 Jesaja 53:4
9:13       Spreuken 21:3; Hoséa 6:6;
 Micha 6:6-8
10:35,36 Genesis 3:15; Jeremía 12:6
10:37 Deuteronomium 33:9
10:41 Genesis 20:7
11:5         Jesaja 29:18; Jesaja 35:4-6; 
 Jesaja 42:6-7
11:10 Maleáchi 3:1
11:14 Maleáchi 4:5
11:23 Jesaja 14:13,15
11:24 Klaagliederen 4:6
11:25 Psalm 8:3; Jeremía 1:5-8
11:26 Jesaja 45:10
11:28       Jesaja 11:10; Jesaja 55:1-3; 
 Jeremía 6:16
11:29 Jesaja 42:1-4; Zacharía 9:9; 
 Jeremia 6:16
12:1 Deuteronomium 23:25
12:2 Exodus 23:12; Numeri 15:32-36
12:3 1 Samuël 21:3-6
12:4 Exodus 25:30; Exodus 29:33;
 Leviticus 24:8-9
12:5 Numeri 28:19,20; Nehemía 13:17
12:6 Maleáchi 3:1

VERWIJZINGEN NAAR HET OUDE TESTAMENT



418

MATTHÉÜS
12:7        Jesaja 1:11-17; Hoséa 6:6; 
 Micha 6:6-8
12:11 Exodus 23:4,5
12:17-21 Jesaja 11:2,10; Jesaja 42:1-4; 
 Jesaja 49:6
12:35 Psalm 37:30,31
12:36 Prediker 12:14
12:37 Spreuken 13:3
12:40 Jona 1:17
12:41,42 1 Koningen 10:1-10
13:3 Ezechiël 17:2; Ezechiël 24:3
13:11 Psalm 25:8,9,14; Jesaja 29:10
13:13 Jesaja 44:15; Ezechiël 12:2
13:14,15 Jesaja 6:9,10; Jesaja 29:10,12
13:35 Psalm 78:2
13:43 Daniël 12:3
15:4 Exodus 20:12; Leviticus 20:9;  
 Deuteronomium 5:16
15:8 Jesaja 29:3
15:13 Psalm 92:14; Jesaja 60:21
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